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КІРІСПЕ СӚЗ 

                                                          

Аршабеков Нұрғали Рақымғалиұлы 

Қазақ ҧлттық қыздар педагогикалық 

университетінің Ректоры м.а. 

 

 

 Қҧрметті қонақтар! Қҧрметті әріптестер! 

Қазақ ҧлттық қыздар педагогикалық университеті, Тарих және шетел тілдері 

институты, Практикалық шетел тілдері кафедрасының ҧйымдастыруымен  «Тәуелсіздік 

және тілдер: Тілдік емес мамандықтарда шетел тілдерін оқытудың ӛзекті мәселелері» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференцияға қош келдіңіздер!  

Алаш ҧлт-азаттық қозғалысының Тәуелсіздік ҥшін кҥресі рухани дҥниеміздің ӛзегі – 

тіл бостандығынан басталғандығы бәрімізге белгілі. Кезінде қазақ халқының атынан аса 

кӛрнекті  ғҧлама ғалым Әлихан Бӛкейхан сӛз сӛйлеп, ӛз халқының ана тіліне бостандық 

берілуін, іс-қағаздарының қазақ тілінде жҥргізілуін баса айтуынан, халқының болашағы 

ҥшін аянбай еңбек еткенін байқауға болады. 

Бҥгінгідей жаһандану заманында кӛп тіл білетін адамның қоғамдағы алар орны да 

ерекше. Ӛзге тілді ҥйрену, оны жетік меңгеру – бҧл ең алдымен халықаралық қатынастар 

кезінде айрықша рӛл атқаратыны баршамызға аян. Тіл – халықпен бірге ӛмір сҥріп дамиды. 

Біздің елімізде ҥштілділік қатар жҥреді. Кӛп тіл білген адам ӛмірде табысқа, жетістікке 

жетеді.Оларға жарқын болашақ ашылады. 

Ӛткізілетін конференцияның негізгі мақсаты: тілдік білім берудің ҥздік 

тәжірибелерімен бӛлісу, тәуелсіздігімізді алғаннан бері пайда болған, тілді меңгеруге 

арналған озық инновациялық технологияларды қолдану барысын ортаға салу және шетел 

тілі мәселелерінің ғылыми-теориялық, педагогикалық негіздерін нығайту болып табылады. 

Тіл – қай ҧлтта, қай елде болса да қҧдіретті, қастерлі. Бҥгінгі нарық заманы бізден 

бәсекеге қабілетті болуымызды, дамыған отыз елдің қатарынан кӛрінуіміз ҥшін білімді де 

озық ойлы азаматтарды тәрбиелеуімізді талап етеді. Дамыған елдердің санатына қосылуды 

кӛздеген халықтың басты мақсаты да сауатты ҧрпақ тәрбиелеу болып табылады. Сауатты 

ҧрпақ тәрбиелеу дегеніміз – ӛз ана тілін жетік меңгерген саналы ҧрпақ. 

Ата-бабамыздан келіп жеткен «Жеті жҧрттың тілін біл, жеті тҥрлі ілім біл» деген 

халық даналығы әлем елдерімен саяси-әлеуметтік, экономикалық және мәдени байланыс 

жасап отырған бҥгінгі таңға дәл келіп тҧрғандай. «Әрбіреудің тілін, ӛнерін білген кісі 

соныменен бірдейлік дағдысына кіреді» деп Ҧлы Абай айтқандай, кӛп тілді қатар меңгеру 

жас ҧрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашып, ғылым қҧпияларын меңгеруге, 

ӛз қабілетін танытуға мҥмкіндік береді. 

Кӛптілділік жӛнінде сӛз ету ҥшін осы қҧбылысқа тҥсінік беріп ӛтсем: 

Біртілділік деген – нақты тҧлға, топ, ҧжым мен халық, әлеуметтік белгілі бір қоғамда 

кез-келген жағдайда бір тілді қолдануы. Бҧл – тҧлғаның ана тілі, яғни бізде қазақ тілі. 

Ана тілі – алдымен психолингвистикалық қҧбылыс. Сондай-ақ ана тілін әлеуметтік 

лингвистикалық, лингвистикалық, тарихи-этникалық, демографиялық, пәлсапалық, 

заңнамалық, экономикалық, жағрафиялық, педагогикалық, саясаттануға байланысты толық 

сипаттап, ғылыми тҥсінік беруге болады. Тілдік қатынас тҧрғысынан алғанда, ана тілі 

дегеніміз – кҥллі тіл атаулыдан ішкі қҧрылыс ерекшеліктерімен дараланатын, белгілі бір 

халықпен нақты кеңістікте тарихи бірге жасап, оның тӛл мәдениетін ҧрпақтан-ҧрпаққа 

ҥздіксіз ҧластырушы, сол халық адамдарына тҥгелдей және жан-жақты қызмет ететін 

ҧлтішілік және ҧлтаралық қарым-қатынас қҧралы. 

Қостілділік – бҧл нақты тҧлға, топ, ҧжым, халық, әлеуметтік белгілі бір қоғамда 

нақты жағдайда қарым-қатынас ҥстінде екі тілді алма-кезек қолдану қҧбылысы. Біздің елде, 

әрине, орыс тілі болып табылады. 
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Орыс тілі – орыстың тілі, әлемдегі ең ҥлкен ел Ресей Федерациясының ресми тілі. Ол – 

Ҥнді-Еуропа тілдері тобына жататын шығыс славян тілдерінің және БҦҦ – ресми тілдерінің 

бірі. Бҧрынғы КСРО-ның ҧлтаралық қатынас қҧралы болды, қазір ТМД елдерінде 

ҧлтаралық қатынас қҧралы ретінде қолданылады. Орыс тілінде сӛйлейтіндердің саны 250 

миллионнан асады. Қазақстандағы орыс тілі – ҥштілділіктің негізгі сыңары. 

Кӛптілділік – нақты тҧлға, ҧжым, халықтың немесе әлеуметтің белгілі бір қоғамда 

қарым-қатынас ҥдерісінде қажет болған жағдайда ҥш тҥрлі тілді алма-кезек қолдану 

қҧбылысы. Қазақстанда қалыптасып келе жатқан ҥштілділіктің, ҥшінші сыңары – ағылшын 

тілі. Ол – негізгі ағылшындардың тілі, кейіннен американдардың қатынас қҧралы болып 

қалыптасқан тіл. Бҧл тіл – Ҧлыбритания мен АҚШ-тың ресми тілі. Ол – БҦҦ-ның ресми 

тілдерінің бірі, Ирландия, Канада мен Мальтаның екі ресми тілінің бірі, сондай-ақ, 

Аустралия мен Жаңа Зеландияның ресми тілі. Ағылшын тілі тағы Азия елдерінің (Оңтҥстік 

Африка Республикасы, Нигерия Федеративті Республикасы, Гана Республикасы, Танзания 

Біріккен Республикасы) ресми тілі ретінде пайдаланылады. Ағылшын тілі – ағылшын 

халқының тілі. Ағылшынның жалпы саны – 48,5 млн. адам, соның ішінде: Ҧлыбританияда 

940 мың, АҚШ-та 650 мың, Оңтҥстік Африкада 230 мың, Индияда 200 мың, Жаңа 

Зеландияда 188 мың ағылышын тҧрады. 

Біртілділік тек ана тілінде сӛйлейтін адамдардан тҧратын қоғамға тән. Ал қостілділік 

пен ҥштілділік қҧбылысы – кӛпҧлысты қоғамдағы ҧлтаралық қарым-қатынас қажеттілігінің 

туындысы. Ҥштілділік – кӛптілділік қҧбылысына жатады. «Елу жылда – ел жаңа» демекші 

халық даналығы, еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері әлемнің кӛптеген дамыған 

елдерімен мәдени, экономикалық, саяси және әлеуметтік жағынан байланыс жасап келеді. 

Бҧл қатынастардың оң нәтижелі болуы, халық пен халықтың ынтымақтастығы, ӛзара 

тҥсіністігі тіл білуінен болып табылып отыр. 

Ағылшын тілі – ақпараттық технологияның кілті. Бҥгінгі таңда ағылшын тілі «ХХІ 

ғасырдың», халықаралық бизнес, қазіргі ғылым мен технологиялар тілі мәртебесіне ие 

болды. Осыған орай, ағылшын тілін меңгерудің талабы жоғары, мектеп қабырғасынан 

бастап, бҥгінгі осы ҥштілділікті қолдау, қолдану мақсатында мҧғалімдер ӛз ҥлестерін 

қосуда, оқушыларға аталған жаңа талаптарға сай білім беруге бір кісідей ат салысуда. 

Себебі, дҥниежҥзіндегі интеграциялық ҥрдістердің ҥдеюі білім берудің ортақ, жалпы 

дҥниежҥзілік парадигмаларына кӛшу қажеттігіне, оның мазмҧнының жан-жақтылығына 

себепші болып отыр. Елімізде бҥгінгі таңда ағылышын тілінде білім алуды дҥниежҥзілік 

стандарттық ҥлгіде маман даярлауда ҧлттық білім беру жҥйесінің ерекшеліктерін ескере 

отырып, негізгі мақсаты ретінде – қоғам қажеттілігіне жауап беретін, халықаралық 

бірлестіктердегі мойындаған деңгейде шетел тілін меңгерген маман даярлау болып отыр. 

Осыған орай, жаңа білім жҥйесіндегі назар аударылатын мәселенің бірі – болашақ 

маманның бойынан табылуға тиісті қҧзырлықтар мынадай нақтылықты кӛздеп отыр: 

 Қҧндылықты-бағдарлы қҧзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жҥйені тҥсіну, баға 

бере білу, қабілеті болу); 

 Мәдениеттанымдық қҧзіреттілік (ҧлттық ерекшеліктерді тани білу, ӛз халқының 

мәдениеті мен ӛзге ҧлттар мәдениетін салыстыру, саралай білу қабілеті); 

 Оқу-танымдық қҧзіреттілік (ӛзінің білімділік қабілетін ҧйымдастыра білу, жоспарлай 

білу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын игеру, талдау, қорытынды жасай білу); 

 Коммуникативтілік қҧзіреттілік (адамдармен ӛзара қарым-қатынас тәсілдерін білу, 

мемлекетік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынаста шетел (ағылышын) тілінде 

қатынас дағдылары болу; 

 Ақпараттық-технологиялық қҧзіреттілік (ақпараттық технологиялар, техникалық 

обьектілер кӛмегімен бағдарлай білу, ӛз бетінше іздей білу, таңдай, талдай білу, ӛзгерте 

білуді жҥзеге асыра білу қабілеті); 

 Тҧлғалық ӛзін-ӛзі дамыту қҧзіреттілігі (отбасылық еңбек, экономикалық және саяси 

қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді білімі мен тәжірибесінің болу қабілеті). 
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Жастар – ҧлттың болашағы, қоғамның әлеуметтік байлығы. Олай болса, жас ҧрпақты 

білімді, ҥштілділікті терең меңгертіп тәрбиелеу, олардың адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыра білу қазіргі мҧғалімнің кәсіби қҧзіреттілігімен ҧштасады. 

Ҥштілділік – заман талабы. Ҥштілді оқыту, меңгеру және білу – жас ҧрпақтың білім 

кеңістігінде еркін самғауына жол ашылатын, заман талабына сай ақпараттық 

технологияларды терең меңгеріп, ӛз қабілетін шыңдауға, танытуға мҥмкіншілік беретін 

бҥгінгі таңның ең басты қажеттілігі. 

Қорыта айтқанда, тіл мәселелерінің негіздері бҥгінгі конференция барысында жан-

жақты ашылатынына сенімдімін! 

Жиналған қауымға зор алғысымды білдіре отырып, конференция жҧмысына табыс 

тілеймін! 
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Abstract. Teaching writing skill has always been a matter of difficulty in English teaching 

environments. In order to come over this difficulty, considerable effort has been devoted to the 

field by the help of different approaches and techniques. It is a fact that all the approaches and 

techniques have led to considerable improvements in the teaching of writing skill. But while 

process approaches have served to instill greater respect for individual writers and for the writing 

process itself, there is little evidence that they actually led to significantly better writing in L2 

contexts. The main reason for this is that these approaches lack a well-formulated theory of how 

language works in human interaction (Hyland, 2003). Genre-based approach addresses this deficit 

by offering students explicit and systematic explanation of the ways a language functions in social 

contexts. In this paper, the four phrase (building the field, modeling the genre, joint-construction, 

independent construction of the genre) learning-teaching cycle is presented for implementing the 

genre pedagogy in writing. 

Keywords: genre-based approach, Systemic Functional Linguistics, writing skill, genre.  

            

1. Introduction 

In the context of foreign language teaching, writing is a complex process that requires 

linguistic skills and knowledge. During the act of writing, the learner should understand the 

relationship between written communication, as well as the rules of the language to be written. 

However, for the learners to produce a text, it is not enough to just master the rules and 

functioning of this language. In addition to their language skills, they also need to know the 

features specific to genres, that is, they must also have knowledge on genre. Knowing the 

characteristics of the genre not only makes it easier to understand what they read, but also guides 

learners in how to produce and edit the text in the writing process. For this reason, the main 

purpose of this paper is to present the genre-based approach to show how this model can be used 

in teaching writing in ELT. 

 Genre can be defined as ―a distinctive category of discourse of any type, spoken or written, 

with or without literary aspirations‖ (Swales, 1990, p. 33). Genre has a certain rhetorical structure 

and share common communicative purposes (Bhatia, 1993; Swales, 1990) and reflects ―a type of 

communicative event‖ (Swales, 1990: 39). Accordingly, a genre becomes concrete with texts that 

are shaped by the expectations of the discourse community targeted by the producer, according to 

mailto:hamide.cakir@ohu.edu.tr
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the production purposes of the texts and  their forms (Schleppegrell, 2004). Therefore, genre 

reflects a social action and is shaped in the context of external criteria (Biber, 1988). In other 

words, genre focuses on what language users do with language to achieve their goals and how they 

organize the language event. Genre helps to organize register or the sources of languages in the 

form of patterns to achieve certain communicative goals (Thompson, 2004).  

Genre can be explored from three aspects. First, genre is a social process, in which language 

is used and composed into spoken and written texts. Second, genre possesses a certain purpose or 

goal. People use genre to accomplish a purpose in social activities. Third, it is staged because it 

usually takes us more than one phase of meaning to work through a genre. Thus, genre is a staged 

goal-oriented social process; it differs in accordance with the social contexts, including the context 

of situation and the context of culture (Martin, 2009). 

1.1 Genre-based approach and Systemic Functional Linguistics 

Genre-based approach in this study is discussed from a systemic functional perspective. The 

genre-based approach used as a tool in the development of second/foreign language teaching is 

based on Halliday's (1994) Systemic Functional Linguistics (hereafter SFL). SFL aims to explain 

the relationship between language and function in social contexts. SFL treats language as a social 

and cultural phenomenon. The language has been developed to meet the needs of people in social 

context. Language takes place in a context and is shaped in accordance with this context. The 

starting point of language is that we use language in different ways according to the context of 

situation and the context of culture. In other words, contextual dimensions make meanings and 

linguistic expressions more prominent by affecting the language. Therefore, within the dimensions 

of social context in language use, it is important whether language users share the same 

background information, and whether their exhibit distinctive behaviors affect language use 

(Eggins & Martin, 1997). 

 The main purpose of the SFL is to reveal how people utilize the language system as a 

resource while conveying a certain meaning or knowledge. In other words, the basis of SFL is how 

people use language in social situations (Halliday, 1994). It emphasizes the presence of three 

major metafunctions in language (ideational, interpersonal and textual). These, it is argued, are all 

involved in the construction of meaning in different text types, expressed in terms of three 

variables field, tenor, and mode. Language was said to vary depending on the field (the topic), the 

tenor (the relationship of participants) and the mode (the channel of communication). Linguistic 

differences in the text draw attention to the discourse roles of the text through social roles. These 

roles express the discourse style of the context. The discourse mode of the context is based on the 

distance between the author and the reader such as formal, informal language, spoken language, 

and written language (Eggins & Martin, 1997). In short, the field of discourse is the subject; in 

other words, it's about what is being talked about. Discourse tenor determines the relationship 

between the speaker and listener. The discourse mode determines how the texts is organized 

(Schleppegrell, 2004). Accordingly, differences in the context of the situation occur through 

lexicographic choices in the language. Lexicogrammar constitutes three linguistic meanings in 

language, depending on the field, style and mode of discourse. SFL shows that there is a 

relationship between these variables and the grammatical choices that realize or express them.  

1.2 Genre-based approach in writing 

 In recent years, genre-based approach in language teaching has become a widely studied 

field in writing. With this approach, the aim is to make students able to read and write genres such 

as reports, explanatory texts and argumentative texts. Genre-based approach emphasizes that 

writing varies within the social context in which it is written (Christie, 1999; Martin, 1999; 

Schleppegrell, 2004). For the past four decades teachers and functional linguists in Australia have 

been co-operatively engaged in action research projects designed to enhance literacy teaching and 

learning across all sectors of schooling. In these projects the notion of genre, has played a central 

role. Genre-based approach has been widely adopted in teaching writing and is discussed mainly 
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from three perspectives: English for Specific Purposes (Swales, 1990; Johns, 1997; Bhatia, 1993), 

New Rhetoric studies (Miller, 1984) and Systemic Functional Linguistics (Halliday, 1994).  

 Hyland (2003) states that the purpose of genre education is to raise awareness of students to 

enable them to use their language knowledge, to produce context-oriented meaning, and to 

produce examples of target genres. The common point of the studies (Feez, 1998; Johns, 2002) 

within the framework of genre-based writing education is to explain the nature of different genres 

and to transfer this knowledge to academic literacy education. From this point of view, the main 

claim is that genre-based writing will help to improve students‘ academic literacy skills. Hyland 

(2007) states that the purpose of genre education is to raise awareness of students to enable them to 

use their language knowledge to produce context-oriented meaning and to produce examples of 

target genres. One of the suggested ways to improve academic literacy is implenting genre-based 

writing education (Martin, 1999; Christie, 1999).  

 

 

Figure 1. Teaching and Learning cycle (adopted from Feez, 1998; Gibbons, 2009) 

 

SFL based genre approach has developed analytic tools to help language learning as well as 

language teaching. It examines the surface structure of a text by following the schematic structures 

of a text and it can look into the inner structure of a text by analyzing the register variables (field, 

tenor, and mode) of a text (Burns, 2001).  It is a fact that especially adult learners feel more secure 

when they are presented with clear-cut explanations about what they are required to do. 

Furthermore, these clear-cut explanations not only help the learners grasp the core of the writing 

skill but they also ease the teacher's job while explaining the problematic areas of a student's 

written product. Within this perspective, the Australian systemic functional literature has promoted 

a three phrase (modeling of the genre, joint-construction of the genre, and independent 

construction of the genre) learning-teaching cycle for implementing the genre pedagogy. As seen 

in Figure 1, the cycle features a deconstruction stage, where models of the target genre are 

presented, a joint construction stage, where teachers scribe another model text in the same genre 

based on suggestions from students, and an individual construction stage, where students write in a 

genre for the first time on their own. All stages involve setting context and building up field and a 

critical orientation to the genre with respect to its function in the culture (Martin, 2009). This cycle 

was further elaborated by adding a cycle of building the field, where attention to the function and 

aim of the genre in the social context is given (Feez, 1998; Gibbons, 2009). 
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1. 3 The writing cycles of genre-based approach 

A genre contains moves and language patterns which learners need to master to write 

coherent texts (Hyland, 2003). Thus, the learner has to deconstruct the genre to analyze the 

audience, organization and purpose and then construct the target texts independently. In genre-

based writing approach, the writing lessons are divided into two main parts, as deconstruction and 

construction phases. The deconstruction stage provides the learners with characteristics of the 

genre that they will compose at the end of the learning cycle. As illustrated in Table 1 below, there 

are three stages in the cooperative writing cycle: building the field, modeling of the genre and joint 

construction. In the fourth stage, the learner is ready to produce the text independently. 

 

Table 1. The four stages of genre-based approach 

Writing with the class/ writing cooperatively 

First stage Building the 

field 

 

Setting the context  

Activating students‘ background knowledge on the topic 

and text to be covered. 

 

Second stage Modeling of the 

genre 

Exploring the genre 

 

Third stage Joint 

construction 

The teacher and the class compose the text together 

Writing independently 

Fourth stage Independent 

construction 

Drafting, revising, editing 

Learners become independent writers. 

        (Feez, 1998; Gibbons, 2009) 

The following stages reflect the steps to follow in genre-based writing approach. The cycles 

guide the learner through product and process writing activities. 

Building the field 

In the first stage, the main focus is on building knowledge of the field. The teacher reflects 

the communicative purpose of the target genre and a class discussion is launched on shared 

experience around the text and they become familiar with a specific genre.  Students read the text 

and work through the main communicative frame and the teacher provides guidance in ―setting the 

context‖. The social function and purpose of the text is determined. Sample texts specific to the 

genre are discussed. The main focus is on activating students‘ background knowledge and text 

they are going to write. 

Modeling of the genre 

In the second stage, a model text is introduced and learners analyze the writer‘s intention, the 

moves, and the linguistic choices in the text. Thus, the purpose, textual elements, communicative 

patterns and linguistic features in the text are identified. Students gain some knowledge of how the 

genre is constructed. The stage deals with the structural and linguistic features specific to the genre 

to be covered before proceeding with text construction.  Explicit information on the linguistic 

patterns and text structure of genre-specific texts are analyzed. 

Discourse field, tenor and mode of the text are determined. In the next stage, the text 

structure and linguistic patterns in the text are examined. The time used in the text, actions 

(processes) and participants are discussed. Halliday (1994) discusses processes (actions) in six 

categories, three main and three sub-categories. While the basic category consists of material, 

mental and relational processes, the sub-category consists of existential, verbal and behavioral 

processes. Participants are living or non-living beings. There is also a circumstance structure that 

provides information about place and time. All these linguistic units are analyzed one by one on 

the text. 
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Joint construction 

At the joint construction stage, the teacher and learners collaboratively construct the genre. 

Students start the process of writing a text together in groups with the help of the information they 

have obtained. The produced text is reviewed with the teacher and the necessary parts are 

corrected. At this stage, students set some communicative goals before they start writing. These 

goals are predominantly set for a specific audience.  Working in groups cooperatively, the learners 

use their information on the organization of the text that they achieved in previous stages to 

compose their text. At the end of the stage, each group share their text.   

Independent construction 
The Independent construction stage aims to help learners produce their text with the support 

of their teacher. Students put their knowledge in reproducing a new text of the target genre. 

Process writing techniques are applied at this stage of writing. That is, students create their own 

texts in line with the information they have obtained at the end of their three-stage practice. They 

review and evaluate each other's texts and make suggestions for correction. As a next step, 

students create the second draft with the suggestions of their peers and present this text to their 

teachers. The teacher distributes the second drafts that s/he revised and made correction 

suggestions to the students. The students revise their third draft making corrections in spelling, 

punctuation, linguistic patterns and text structure. 

Conclusion 

Learners have usually difficulties in mastering the writing skill in foreign language learning 

(Richards, 1990).  This study argues that the writing skill in foreign language learning can be 

improved through explicit information on communication purposes of the text.  Writers need to 

adapt their writing to the purpose, audience, context, linguistic and rhetorical choices of the genre. 

A genre has communicative purposes (Swales, 1990) and knowledge on genre helps writers to 

construct new texts. With the insight of ―how a genre is constructed linguistically the learner is in 

a better position to explore other genres‖ (Tuffs, 1993, p.700). Taking writing as a process, genre-

based approach links reading and writing skills and provides the learner with the essential tools in 

text production. Genre-based approach scaffolds writing by making the lexicogrammatical 

choices, social and cultural context explicit to learners. Each written text has a rhetoric structure 

and linguistic patterns suitable for a communicative purpose and specific to its own genre. 

Therefore, it is important to adopt a genre-based approach in teaching writing.  Mastering a 

particular genre will help the learner to improve writing within that genre.  
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СТУДЕНТТЕРДІҢ КӘСІБИ ТІЛДІК МӘДЕНИЕТ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Ж.К. Турниязова 

психология ғылымдарының магистрі, 

психология және әлеуметтік пәндер кафедрасының аға оқытушысы, 

Қайнар Академиясы, Алматы қаласы. 

 

 

Аңдатпа.  Мақалада  студенттердің  кәсіби тілдік мәдениет қалыптастыру 

мәселелерін қарастыра отырып,  «тіл мәдениеті», «тілдік тұлға», «қарым-қатынас»,  

«эмпатия»  ҧғымдарына теориялық талдау жасалып, шетелдік және  отандық зерттеуші 

ғалымдардың ой – пікірлеріне, тілдік қатынасты қалыптастыру жолдарына қысқаша 

сипаттама берілген. 

Түйін сөздер: тіл мәдениеті, тілдік тҧлға, қарым-қатынас,  эмпатия, қабілет, жеке 

тҧлғалық қасиет, вербальді,  вербальді  емес. 

 

Студенттердің болашақ мамандығының қыр-сырын ҥйрететін ғылыми тілде таза 

сӛйлеуге ҥйрету қажет. Тіл мен адам қатысына байланысты теория ерте заманнан, біздің 

дәуірімізге дейінгі кезеңнен басталады. Ежелгі грек философиясы тіл білімінің екі 

аспектісін кӛре білген. Біріншісі – философиялық, екіншісі – грамматикалық. 

Философиялық аспект арнайы грамматикалық жҥйені хронологиялық тҧрғыдан ӛңдеп, 

дамытты. Тіл білімі мәселесі таным туралы іліммен және ақыл-ой, оның психикалық 

процестері (сезім, тҥйсік, қабылдау, ес, елес, қиял және ой, ойлау) тікелей байланыста 

алынып қарастырылады. «Тіл – адам» байланысы екі аспектіде қаралады. Бір жағынан, 

ғалымдарды адамның әлемді кӛруі, елестетуі, ҧғынуы, тҥсіндіруі, яғни әлемнің тілдік 

картинасы қызықтырады. Ал екінші жағынан, адамның ӛзі тілдік бірлікте, тілдік 

қҧрылымда, тілдік қатарда қалай кӛрінетіні де зерттеу нысанасына ілікті. Белгілі психолог 

М.Мҧқанов оқушылардың тіл пәнін меңгеру ҥрдісіндегі ақыл-ой мен білімді дамытудың 

психологиялық негізін арнайы жҥргізген зерттеулері арқылы тҧжырымдайды. Оның 

еңбектерінде: 

шәкірттердің сӛйлеуі мен ойлау әрекеті арқылы дҥниетанымы мен білімін дамыту 

қажеттігі;  

шәкірттердің ӛзге текті тілдерді меңгеру ҥрдісі ақыл-қй мен білімін дамыту қҧралы 

екендігі;  

ақыл-ой әрекетінің мәдени-тарихи дамуға қатыстылығы сӛз болады. 

Ғалым Ж.Ж. Наурызбай тілдік саясатқа «Тілдік саясат – мемлекеттің тілдер 

ҥйлесімділігін сақтау, олардың орны мен әлеуметтік функциясын нақтылау, мемлекеттік 

және басқа тілдердің қҧрылымын, стильдік ерекшеліктерін және даму заңдылықтарын 

анықтау мақсатында қолданылатын шаралар кешені» деген анықтама береді. Белгілі 

психолог ғалым Қ.Жарықбаев қазақ тілін білудің басты кӛрсеткіштері «біріншіден, кәсіби 

қызметінде қолдана алуы, екіншіден, қатысымдық қатынастың ҧлттық иісін, сипатын 

ҧғынуы болып табылады» дейді. Психолог А.М.Ким қазақ тілін ҥйренуде бірқатар 

психологиялық механизмдерді ҧсынады. Ӛз еркімен, эмоционалдық кӛтеріңкі кӛңілмен 

ҥйренетіндер мен қатаң ӛмірлік қажеттіліктен ҥйренетіндерге бірдей ҧстаным тиімсіз болып 

саналады.  Білім беру жҥйесін реформалаудың ең басты проблемаларының бірі болып тілдік 

білім беру тҧжырымдамасын жасау тҧрды. Ол адамның ішкі жай-кҥйін, рухани дҥниесін, 

оның жеке бостандығы, еркіндігі, адамгершілігін қалпына келтіру, сақтау секілді 

гуманитарлық қызмет атқаруға тиіс болды. Ол ҥшін білім беру ісі «жеке тҧлғаның бойына 

ӛзара тҥсіністік, ынтымақтастық, толеранттық механизмдерін сіңіруі, индивидтің рухани, 

шығармашылық ӛсуіне жағдай тудыруы керек». Осы тҧрғыдан ҥйренушілердің тіл 

ҥйренудегі ҧстанымын тҥбірімен ӛзгертуге болады. Ҥйренуші пайда табу немесе тағы бір 
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мақсат ҥшін емес, алдымен қоршаған ортамен ҥйлесім табу ҥшін, дҥниетанымын кеңейту 

ҥшін ҥйренуі керек. Ғылымда «тілге» қатысты теориялық ойтҥйіндер тҥрлі аспектіде болып 

келеді. Кӛпшілігі оның қарым-қатынас қҧралы екендігін айтады, сонымен қатар 

демографтар қатысымдық мақсатта бейтарап пайда болғанын, филологтар ойлау жҧмысын 

бекітетін дыбыстық және сӛздік-грамматикалық жҥйе екендігін, социологтар дыбыстар мен 

символдардан басқа қҧрылымдық мәнін басып кӛрсетеді, мәдениеттанушы ғалымдар тілді 

этникалық мәдениеттің компоненті деп қарайды. Ал педагог ғалымдар тілді ӛте кҥшті 

тәрбие қҧралы ретінде тҥсінеді. Тілдегі орасан зор байлықты, қазынаны жеткізуді, адамға 

тән ең жақсы қасиеттерді сіңіруді мақсат тҧтады. Тілді тҧлға тәрбиелеудің бірден-бір жолы 

деп тҥсінеді.  

Тілдік тҧлға мәселесін арнайы зерттеген ғалым Ю.Н. Карауловтың анықтамасы 

мынадай болды: «Тілдік тҧлға деп тіл арқылы танылатын және әлем картинасын 

бейнелейтін тҧлғаны айтамыз». Тіл ҥйретудегі басты қҧрал – оқулық. Сондықтан да бҥгінгі 

таңда оқулықтар сапасын арттыру қажеттігі ӛзектелуде.  Студент жастардың қазақша тілін 

дамыту, қазақ тілінде сӛйлеу, білік дағдыларын қалыптастыру, яғни қазақ тілін қарым-

қатынастық мақсатта оқыту, материалдық, рухани байлығын, тарихын тіл арқылы таныту  

мәселесі туындауда. А.А. Леонтьев «қарым-қатынас дағдылар мен ептіліктерін міндетті 

тҥрде меңгеру керек, яғни біріншіден ол ӛзін қатынасқа тез және дҧрыс бейімдей алуы; 

екіншіден, ӛзінің сӛйлеу актісінің мазмҧнын дҧрыс таңдай білуі, ӛз сӛзін дҧрыс қҧрастыру; 

үшіншіден, мазмҧнды жеткізе алатындай нақты тілдік қҧралдырады таба алуы; 

тӛртіншіден, кері байланысты жҥзеге асыра алуы керек. А.А. Леонтьев ӛзінің қарым-

қатынас психологиясын зерттеуге арналған еңбегінде вербальді немесе вербальді емес 

қатынасты жеке адамдар арасындағы қарым-қатынасы, оның индивидтердің когнитивтік 

белсенділігі негізінде қалыптасуы тҧрғысынан қарастырады. Ол ―тілдесім (тілдік қатынас) – 

бҧл ӛзін-ӛзі танудың, яғни ӛзін - ӛзі дамытып, жетілдірудің бірден-бір жолы‖ деп есептейді. 

Шынында да, тілдесім жеке тҧлғаның потенциалдық мҥмкіндіктерін дамытуға жағай 

жасайды.  Жеке тҧлғалық - әрекеттік тҧрғыдан келгенде тілдік тҧлғаны қалыптастыру 

ғылыми негіздемеге сҥйене отырып қҧрылған педагогикалық қарым - қатынас жағдайында 

ҧтымды жҥзеге асады.  

Психолог Б.Ф. Ломов қарым-қатынас функцияларын анықтауда қайнаркӛзі 

қатысымдық болатынын кӛрсететін классификация ҧсынады: ақпараттық - қатысымдық, 

регуляциялық-қатысымдық және аффектілік - қатысымдық. Вербальді және вербальді 

емес тілдесім проблемасы тҧлғалар арасындағы тілдесім процесін, оның индивидтердің 

когнитивті белсенділігі негізінде қалыптасуын тереңірек зерттеу арқылы қарастырылады. 

Тілдесім ӛзін-ӛзі танудың бірден бір жолы, ол бізге біздің кім екенімізді, ӛзінің «менін» 

тануға мҥмкіндік береді. Кәсіби тілдік қатынасқа берілетін кӛптеген анықтамалар ақпарат 

берудің негізгі ҥш тҥріне келіп тіреледі: біріншісі – хабардың ӛзі, мәтін: тілдік 

әсерлілігімен, хабардағы ойдың дәлдігімен сипатталады. Жҧрт алдына шығып сӛйлеу, 

тҧсаукесер рәсімдері, іскери хат-хабарлар – кәсіби дискурстың әдеттегі тҥрлері; екіншісі – 

ақпарат берудің амал-тәсілдерін нақтылайды; ҥшіншісі – коммуниканттың қатысымдық 

ниетін білдіреді. Тілдесімнің әлеуметтік мағынасын тҥсіндіретін феномен – эмпатия. 

Адамдар арасындағы қарым-қатынасты жан-жақты зерттеп, эксперименттер жҥргізген 

Дж.Л.Морено эмпатияны «бірін-бірі сезіну» деп атайды. Ал жай тҧрмыстағы мағынасы 

біредің орнына ӛзіңді қоя білу, тҥсіне білу қабілеті.  

 «Эмпатия» – бҧл жетекші әлеуметтік эмоция және оның жалпы тҥрінде жеке 

тҧлғаның қабілеті, басқа адамның субъективті қабылдауын, оның ішкі әлеміне енуін, оның 

тәжірибесін, ойлары мен сезімдерін тҥсінуін, басқа адамның кҥйін сезіну қабілетін және 

оның позициясын ҧстану қабілетін ҧсынады. Эмпaтия - гректің «patho» сӛзінен шыққaн 

(кҥшті терең сезім, қaйғы- қaсірет сезімінен жaқын). Префике «em» ішке бaғыттaу дегенді 

білдіреді. Эмпaтияның aлғaшқы тҥсініктері философиялық пән этикa және эстетикaмен жә-

не бaсқa симпaтия деген aтқa ие болaды. Эмпaтия - бҧл бaсқa тҧлғaның эмоционaлдық 
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жaғдaйын сезіну, оның позициясынa ену, оның сезімдерін, тілегі мен aмaлын тҥсіну қaбіле-

ті, сонымен қaтaр осы тәжірибенің сыртқы себептерін сезіну мҥмкіндігі. Эмпатия ҧғымы 

қазіргі уақытта әртҥрлі аспектілерде қарастырылады мысалы:  

Басқа адамның уайымын тҥсінуге мҥмкіндік беретін психикалық процесс;  

Қарым-қатынасты ерекше тҥрде қҧруға мҥмкіндік беретін адамның қызметі;  

Басқа адамға ерекше назар аудару тҥрі;  

Қабілет, жеке тҧлғаның қасиеті.  Эмпатия тӛмендегідей  позициялардан тҧрады:  

Қарым-қатынас және ӛзара іс-қимыл жағдайларында пайда болатын, гуманистік 

бағыттылық ӛзектілендірілетін психологтың жеке басының қасиеті ретінде;  

Эмпатия баланың ересек ішкі әлемін тҥсінуде, оның ӛміріне эмоционалдық тартуда 

кӛрінеді; 

Эмпатия баланың ішкі дҥниесін тҥсінуде, оның ӛміріне эмоционалды тҥрде араласуда 

кӛрінеді. Тҧлғаның біліміндегі, айналысатын ісіндегі, жас мӛлшеріндегі, кәсіби 

қҧзыреттілігіндегі т.б. ерекшеліктер кәсіби қатынаста тосқауыл болуы мҥмкін. Білімі, 

лауазымы, қҧзыреттілігі және басқа да нышандар коммуниканттың кәсіптік статусын 

кӛтереді. Сауатты коммуникант қарым-қатынасқа тҥсушілердің рӛлін, статусын анықтай 

алуы керек, хабарды арнайы тілдік қҧралдарды пайдалана отырып, нақты адамға бағыттап 

дҧрыс қҧра білуге ҥйренуі керек. 
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Abstract. Wittgenstein‘s later philosophy developed thoughts on language different from his 

early stage. He asserted that our philosophical puzzles were caused by misuse or misunderstanding 

of language. In this paper, we would like to have a discussion and analysis on the causes of 

philosophical puzzles in the first part, based on thoughts of later Wittgenstein. The causes 

discussed here contain: realism, essentialism, ―language in idle‖, ―one-sided diet‖, spiritual entity 

and natural scientific approaches. In the second part, we try to show the forms of these causes in 

translation and solutions from language games in later Wittgenstein.   

Key words: language philosophy, Bittgenstein, causes, philosophical puzzles 

Аңдатпа: Витгенштейннің кейінгі философиясы тіл туралы ойларды оның алғашқы 

кезеңіне қарағанда ӛзгеше дамытты. Ол біздің философиялық жҧмбақтарымыз тілді дҧрыс 

қолданбау немесе тҥсінбеушіліктен туындады деп мәлімдеді. Бҧл жҧмыста кейінгі 

Витгенштейннің ойларына сҥйене отырып, бірінші бӛлімдегі философиялық жҧмбақтардың 

себептері туралы пікірталасқа талдау жҥргіземіз. Мҧнда қарастырылған мәселелер: реализм, 

эссенциализм, «бос тіл», «тілдің жалқы мағынасын қолдану», рухани тҧлға және 

жаратылыстанудың ғылыми тәсілдері. Екінші бӛлімде осы себептердің формаларын және 

Витгенштейннің тілдік ойындардан алған шешімдерін кӛрсетуге тырысамыз. 

Түйін сөздер: тіл философиясы, Витгенштейн, себептер, философиялық жҧмбақтар 

Аннотация: Более поздняя философия Витгенштейна развивали мысли о языке,  в 

отличие от его ранних стадий. Он утверждал, что наши философские загадки были вызваны 

неправильным использованием или непониманием языка. В этой статье обсудится и 

проанализируется причины философских загадок в первой части, основываясь на мыслях 

позднего Витгенштейна. Обсуждаемые здесь причины включают в себя: реализм, 

эссенциализм, «язык в праздности», «придание единого значения языку», духовную 

сущность и естественно научные подходы. Во второй части пытаемся показать формы этих 

причин в переводе и решениях из языковых игр позднего Витгенштейна. 

Ключевые слова: философия языка, Витгенштей, причины, философские загадки. 

 

Introduction: Since the birth of philosophy, philosophers in generations have been 

exploring answers. Through the bumpy journey in the past 2000 years, philosophy has been 

refined, developed, abstracted and questioned for countless times. However, we still insisted on 

different views and could not reach a common sense. These philosophical difficulties did not 

endanger philosophy itself until the approach of the twentieth century, which gave warnings to 

philosophy: what is the value and significance of the existence of philosophy? Will Philosophy 

still be respected as queen of sciences? Is philosophical thinking useful? And are philosophical 

questions still real questions? It encountered unprecedented challenges and philosophers of the 20
th

 

century took the challenges in their own ways.  

Wittgenstein met the challenge in his own way, giving unique understandings and answers to 

philosophical issues, characters, methods and goals, etc. In other word, he sang an elegy and 
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brought philosophy into peace with a heroic method, that is, decomposes philosophy and made an 

end to it. The reinterpretation of philosophy from Wittgenstein is an initiative in the history of 

philosophy and also a significant transition of philosophical view. If we want to comprehend the 

deep thoughts of Wittgenstein, we have to get closer to him and take part in his language games. 

Try to be a listener and listen to him: ―The source of philosophical errors come from the 

misunderstanding and misuse of language, while the purification and clarity of language can 

achieve philosophical tranquility.‖―Philosophers go astray.‖Language is a labyrinth of paths. You 

approach from one side and know your way about; you approach the same place from another side 

and no longer know your way about.‖(Wittgenstein PI.§203). Philosophy problems come about 

when language goes astray. Wittgenstein believed that it is the misunderstanding and misuse of 

languages by human beings that cause philosophical puzzles. That is why he dedicated his whole 

life on the criticism of language. Quite different from other philosophers, his study split into two 

separate thoughts in his early and later life. The focus of the critique of language in early 

Wittgenstein is logic, with which he doubted, distrust or even deny that ordinary language could 

clarify state of affairs logically and reasonably. He claimed that there must be serious defects 

within ordinary languages themselves which cause the confusions. So a precise ideal artificial 

language were needed to be established to correct the errors in ordinary language. Philosophical 

issues were caused because philosophers did not understand the logic of our language. Therefore, 

only when ordinary language is replaced by an ideal language, can these problems be avoided.  

1.Causes of Philosophical Puzzles 

Wittgenstein in his later life expressed that it was incorrect to explore an ideal language 

against ordinary language. It seems like ordinary language need to be remolded but actually it is 

totally correct with a perfect order in its inner structure. The faults of philosophy lie in that 

philosophers do not consider languages as tools and can only gain their meanings in use. They 

always try to get rid of the ordinary use of languages and reveal the essence and common 

meanings of languages, attempting to seek for corresponding objects for nouns. From 

Wittgenstein‘s view on the characteristics of philosophy, there is no problem in philosophy. 

―When philosophical issues appear, philosophy gets sick. These problems are symptoms‖. Since 

there is a disease, there must be some certain causes of the disease. In this paper, I will have an 

extended and thorough discussion on the reasons of the ―philosophy disease‖ among philosophers, 

based on the thoughts of language from Wittgenstein. 

1.1Realism    

―Wittgenstein pointed out: "we are confronted with one of the most important sources of 

philosophical perplexity, that is, we have to find corresponding objects for nouns‖ (Wittgenstein 

BB.p1). The minds of philosophers are occupied and dominated by the referential realism. They 

think that there should be certain real objects behind every word or concepts, and accept that 

reference is meaning, taking referents as the meaning of words. Consequently, language is 

considered the process of naming objects. We can understand and grasp objects through language. 

As a result, languages are applied mechanically and reluctantly, led to a dead end. 

As Wittgenstein asserted: ―Here it is easy to get into that dead-end in philosophy, where one 

believes that the difficulty of the task consists in our having to describe phenomena that are hard to 

get hold of, the present experience that slips quickly by, or something of the kind. Where we find 

ordinary language too crude, and it looks as if we were having to do, not with the phenomena of 

every-day, but with ones that "easily elude us, and, in their coming to be and passing away, 

produce those others as an average effect". (Augustine: Manifestissima et usitatissima sunt, et 

eademrususnimis latent, et nova est inventio eorum.)‖(Wittgenstein PI.§436). According to the 

opinion, our language itself is meaningless and the meaning of language can only come from the 

referents behind words. Therefore the function of language can only come to play in our cognitive 

activities, which means, we grasp things and their essences through languages. However, the 

relationships among words and objects, or signs and worlds are not totally corresponded as they 

are claimed in reference theory. In our languages, there are no objects existing for some words, 
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such as ―one‖, ―number‖, or ―red‖ etc. Although referring method is effective in certain scope, it 

can not be applied comprehensively and universally. Only concrete and materialistic objects can 

be referred, besides which can not be like abstractions. Reference is also merely a way connecting 

words to objects, which must be a grammatical connection. In other words, if words refer to 

things, names referring objects and language describing the world, they are decided by grammars 

originated from our life. Phrases and languages are being used in this way in daily life and we are 

trained to do so, following grammatical rules in ordinary life. The game rules in language games 

are stipulated by our form of life. Corresponding relations do not exist among words and objects, 

while also referents and meanings can not be treated as the same thing. Even though names refer to 

objects, the meanings of names or words do not lie in the objects they refer, because under certain 

condition, even the referents disappear or destroyed, the names or words will still maintain their 

meanings.  

One of the sources for philosophical confusions and diseases believes that there must be 

concrete objects behind words and the meaning of one word is the object it refers to. When there is 

no corresponding object, words are considered meaningless. As a consequence, the mixing of 

meaning and referent as the same thing causes ―philosophy disease‖. 

1.2 Essentialism  

Wittgenstein believes that one of the most important sources of philosophical confusion lies 

in people's long-standing and deep-rooted Essentialism tendency. This tendency makes people 

believe that the meaning of words can be fixed once and for all out of its actual use process, and 

the meaning of words lies in revealing the essential characteristics of things. The colorful things 

we can perceive are just dazzling "phenomena", but they are not real existence, nor are they the 

objects we want to grasp and understand. Behind numerous changeable "phenomenon", there must 

be a universal generality, which is the only real existence. Our task is to grasp "essence" through 

"phenomenon", while words and concepts are the generalization of the commonality and essence 

of things. Therefore, ―In order to find out the meaning of the universal concept, one must find the 

common element in all the cases in which it is applied. This view constrains the study of 

philosophy, for it not only produces no achievements, but also causes philosophers to regard the 

concrete case as irrelevant. However,only specific situations help them to understand the use of 

general concepts‖（Wittgenstein BB.P19-20）. The  irresistible impulse of pursuing the essence 

behind the phenomenon and the preference to chasing generality and commonality, is the kind of 

psychological sickness, as we call it, which make philosophers go astray, getting lumps on their 

heads in dead-ends. 

1.3 “Language in idle”  

―Philosophical problems arise when language goes on holiday‖（Ma ZuyiPI.§38）. The 

words we mentioned here, like ―rest, holiday, idle‖, refer that language stops its work and does not 

function in its way, idling. It indicates that language games are part of life forms, within which can 

language function and show its work. Without the use of language in ordinary life, language will 

be under the condition of ―idling‖ and will not work effectively, making it totally meaningless. So, 

―The confusions which occupy us arise when language is like an engine idling, not when it is 

doing work.‖（Chen JiayingPI.§132). The logical analysis of ordinary language aims to establish 

an ideal mode and order for our knowledge on language use, to avoid misunderstandings in 

practice. However, the attempt of idealizing language makes it deprived from its practical use, just 

like a idling engine. When language can not be used effectively in realistic life as part of a form of 

life, philosophical minds can not keep clear anymore, then chaos arises and philosophy disease 

appears. 

1.4 One-sided diet:Partial preference  

―A main cause of philosophical disease—a one-sided diet: one nourishes one's thinking with 

only one kind of example. ‖（Liu MiqingPI.§593）. what is so called ―one-sided diet‖, refers to 

certain kind of habit when people uses language, mechanically following one certain mode or 

stereotype to comprehend ordinary language, which will inevitably cause the partial understanding 
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and lacking of comprehensive grasp of ordinary language. The multiple links among words in use 

are ignored and different meanings of words can not be grasped and handled comprehensively and 

systematically. 

For example, when we learn language in our childhood, usually the old-fashioned way, also 

the most intuitive and understandable way is adopted, that is referential teaching. Gradually we 

believe that every word represents an object and every name gets an referent. The meaning of one 

word is the object it refers to. So we get used to understand language by the way of thinking names 

to match reality. That is why it is rather difficult to educate and convince a child to accept a word 

with more meanings, or even with totally different meanings. As Wittgenstein said: ―Why are 

grammar problems so difficult to be solved? Because it is associated with the ancient habits of 

thoughts, the impressions that are rooted in our language itself（Yuan NaiqingPI.P184-185‖. 

There is diversity in language games, as well as in meanings of words. The same word can appear 

in different language games under different context and be applied in different ways. Therefor 

their meanings are diversified, which implies that the meaning of a word can not be decided by 

one single language game, but according to various connections in the totality of language. 

Besides, we are usually ―cheated‖ by the external similarity of ordinary language, leading us into 

the wrong ways. Based on one single logic of thinking to comprehend ordinary language, all the 

daily usages will be treated as the same. For instance, ―the rose is red.‖ and ―2 plus 2 is 4‖ are 

quite similar grammatical structure or even the same as we can say from the perspective of surface 

grammar. However, putting them into our form of life, we know they function in different 

meanings. In the first sentence ―the rose is red.‖, ―is‖ does not mean ―equal‖, but in the second 

sentence ―2 plus 2 is 4‖, the ―is‖ can be replaced by ―equal‖. We also understand how great the 

difference of meaning is in the following two sentences: ―This is a grass‖ and ―I am a grass‖, but 

surface grammar often push us to identify them as the same. There are tremendous differences in 

usages of words but ordinary forms of language will easily cheat us to ignore these differences. To 

solve the problem, we always have to highlight the differences. Differences can only be found, 

emphasized and handled by viewing the overall conditions. ―A main source of our failure to 

understand is that we do not command a clear view of the use of our words.—Our grammar is 

lacking in this sort of perspicuity.‖（Sun li  PI.§122） 

1.5 Spiritual entity  

Wittgenstein pointed out that: ―And we do here what we do in a host of similar cases: 

because we cannot specify any one bodily action which we call pointing to the shape (as opposed, 

for example, to the colour), we say that a spiritual [mental, intellectual] activity corresponds to 

these words. Where our language suggests a body and there is none: there, we should like to say, is 

a spirit‖ (DukatePI.§36). ―In our failure to understand the use of a word we take it as the 

expression of a queer process. (As we think of time as a queer medium, of the mind as a queer 

kind of being.) ‖（Flotow,LuisePI.§196）. According to Psychologism, each sign itself is lifeless 

and it can only be activated when certain psychological process is attached into it. As we 

mentioned above, we believe that language has meaning because meanings refers to some objects. 

And people are easily misled by the type of words such as ―know‖, ―imply‖ and ―mean‖, 

considering them as a spiritual entity ,or a queer psychological activities ,or a spiritual process. 

―This aspect of the mind does not interest us. The questions that can be raised here are 

psychological questions, and the way to solve them is the way of science. If what we care about is 

not causation issues, then the activities of the mind will show up before us. When we are anxious 

about the nature of thought, actually we mistakenly think that is the confusion about the nature of a 

medium, which is caused by the inexplicable use of our language.‖(Dukate,AlgaBB.P21) 

1.6 Natural scientific approaches  

As the collection of knowledge, ancient philosophy is a kind of general perceptual intuition. 

Science and philosophy are considered as spontaneous integrated knowledge, which means, 

philosophy is science while science is also knowledge. The origins of the universe are explored in 

ancient philosophy and it is a question belonging to both philosophy and science. As human beings 
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make it possible to explore universe with analysis methods, the integrated knowledge goes 

bankrupt and dismantled. The independence of natural science raises the question for exploring the 

future of philosophy: how to deal with the relationship between philosophy and natural science? 

How much space has been left for philosophy from the split of science? And what should be 

considered as research object and content of philosophy? ―As to philosophy that has been expelled 

from history and nature science, if there is anything left, it is the field of pure thinking: theories on 

the rules of thinking process, including logic and dialectics ‖ .―That means, in the past philosophy, 

except theories on the rules of thinking process, the rest of the world is reduced to positive science 

about nature and history‖. To put it in a simpler way, with the progress of human cognition, 

science and philosophy has been factually independent to each other. The distinctions on study 

content and objects between the two also decide different research approaches adopted by them. 

However, Wittgenstein pointed out that: ―Philosophers often see this scientific method before their 

eyes and inevitably attempt to ask and answer questions in the same way as science does. This 

tendency is the true source of metaphysical problems and leads philosophers into total 

darkness.‖（Flotow,LuiseBB.P18）  

It is obvious that science will not merely be satisfied with the exploration of phenomena, 

instead it will necessarily go for essence and seek for causal connections. Causal connections 

should be figured out by natural scientists with natural scientific methods. If philosophers also 

indulge themselves into scientific conceptions, raising or answering questions in the scientific 

way, then they will get trapped in causal connections and find troubles for themselves. Scientific 

methods can not be adopted for the research of philosophy, or scientific languages will be misused 

as philosophical languages, which lead to philosophical disease. ―Philosophy is really ‗purely 

descriptive‘‖.（Gile,DanielBB.P18）. ―My method is purely descriptive, and the descriptions we 

give do not imply any interpretation‖.（Hermans,TheoBB.P25）. ―Philosophy simply puts 

everything before us, and neither explains nor deduces anything.—since everything lies open to 

view there is nothing to explain. For what is hidden, for example, is of no interest to us‖ (Huang, 

Eva and Judy Wakabayashi PI.§126). All the problems about philosophy has been presented in 

front of us, with nothing hidden. So in the field of philosophical study, we do not need the analytic 

methods from science, furthermore, description should also take the place of explanation. If 

philosophers try to imitate the mode of natural science, such as physics, chemistry,etc, it will 

definitely result in the misuse of language and misunderstanding of meanings, consequently, chaos 

in philosophy. All in all, philosophical problems and confusions originate from language, which is 

used in the condition of misunderstanding.   

Results and discussion 

2. Forms of causes in translation and solutions from later Wittgenstein. 

2.1 Interaction between translation and philosophy of language  

The relevancy between translation and philosophy of language makes it possible to discuss 

the issues on translation in the field of philosophy. There are two reasons as follows. Firstly, the 

philosophical thoughts of later Wittgenstein transformed from logical and analytic language to the 

study of ordinary language, which opposed pure reason and paid attention to the use of ordinary 

languages, such as ―language game‖ and ―form of life‖, etc. And translation activities can be 

exactly considered as one of language games, which can only achieve its goals by following the 

rules under the background of the ―game‖. By doing so, the discipline of translation can be well 

combined with philosophy of language and translation practice is viewed from the higher level in 

philosophy. It is a brand new viewpoint for the research development of translation theory and 

practice.  

Secondly, the study of meaning is always the core issue of philosophy of language. 

Wittgenstein also studied the problem of meaning and put forward his unique theory of meaning, 

that is, ―meaning is use‖. While the intrinsic feature of translation activities is the equivalent 

transfer of meaning, which obtains guidance from the theoretical study of meaning in philosophy 

of language. 
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There are many definitions for philosophy of language, one among which is: ―the subject 

focuses on philosophical thoughts of linguistic universality in meaning, synonyms, syntax and 

translation, as well as the study of logic status and verification methods of linguistic 

theories‖(Chen Jiaying:2003). From this perspective, Wittgenstein is the greatest and most 

prestigious philosopher in language in the twentieth century. He made significant contributions to 

the study of metaphysics, symbolic logic and language in philosophical level. In his two famous 

works, TractatusLogicoPhilosophicus, published in 1921 and Philosophical Investigations, 

published in 1953, he initiated and developed a series of thoughts and theories, which made a solid 

foundation of the philosophy of language in the twentieth century. He also was praised as the key 

figure of the ―lingustic turn‖ in philosophy. In his later philosophy of language, he emphasized on 

the usage and practice of ordinary language and developed his unique philosophical ideas on it, 

thoroughly analyzing the essence and usage of language in philosophical level and exploring the 

truth in it, which provides significant guidance to the field of translation that are closely 

interrelated with the usage of languages. 

―For philosophical problems arise when language goes on holiday.‖ (Wittgenstein:1953). It 

is the central idea from Tractatus, early Wittgenstein‘s book. When words with some certain 

meaning in ordinary language are misused, philosophically contentious issues will be easily 

created. ―language goes on holiday‖ refers to that language stops playing its due function and 

begins to fail to achieve its original expressive effect. From this aspect, Wittgenstein stood on the 

side of philosophy of ordinary language and pointed out that many philosophic disputes originated 

from the misuses of language. The task of language philosophers was to solve philosophical 

problems by distinguishing these language misuses.    

2.2 Language games 

In his later theories, he developed the Game theory aiming to offer a solution to the problem. 

In Wittgenstein‘s view, every word in ordinary languages is a part of a single language game. For 

him, language is just a joke with certain connotation that one can not get the point unless being set 

into the context. You can better understand a language when you are familiar with the rules of it. 

That is the reason for what Wittgenstein had said ―The language of religion is meaningful only to 

the religious followers.‖ The followers of the same religion often use the same words in their 

internal organizations, which have a profound meaning among them. For those who are not 

believers of the same religion, we do not think that these religious words have any meaning or 

influence on us, because we are outside the "game" (Wittgenstein:1953). Words gain their 

meanings only from the context of the "game". If you do not know the rule of ―score goals by 

fighting against each other skillfully‖ in soccer games, then,in your eyes, the two group of players 

are just people running madly and meaninglessly. He admitted that certain similarities and 

commonality exist among different games, however, intrinsically they are different. So ifwe want 

to understand a game thoroughly, we must get hold of its specific rules and variation, or its 

uniqueness. 

As the information exchange activity that uses language most directly, translation activities 

can be considered as the shift of language games. ―the meaning of the original German Sprachspie 

is much wider than the meaning of the word game in Chinese. It is too narrow to translate 

Sprachspie into language game while too broad into language activities, comparatively the first 

one will be better. However, we can not understand Sprachspie totally based on the original 

meaning of Game‖（Chen Jiaying 2003:185）. So the original intention of Wittgenstein was to 

emphasize the rules, context and flexibility of language games, which can also be applied in the 

process of translating. 

Before we start the translation, there is an important premise that we must have a good 

cognition of the rules of both source language and target language, not only the usage of single 

word or sentence, but also the good handling of various slang, terminology, fixed collocation, 

interjection and metaphor,etc, which are also a part of the game. The more sufficiently we get 

access to the rule system, the more accurately and properly we can translate. Take a Chinese 
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phrase ―fu yan‖ for example, it means behave irresponsibly or treat others insincerely, and only 

deal with problems superficially. When it is translated into English, it should be translated as lip 

service in accordance with its implied meaning and fixed collocation, instead of literal translations 

like ―say it but do not act‖, ―empty promise‖ that follow the Chinese meaning. In doing so, there 

will be no understanding deviation from target readers when reading the translated texts. 

On the other hand, Wittgenstein weighed more on the Descriptiveness than the Prescriptive 

of language, claiming that the rules of language games keep changing, optimizing and being 

amended with the development of the society and the demand of human life, not be monotonous 

forever. 

Wittgenstein advocated to use language in a descriptive way, ―do not think, but look‖,that is, 

we should study and apply languages with a perspective of change and development, embracing 

the recreation feature in languages. Recently, a newly popular star draws much of the public 

attention. She is Yang Chaoyue, a member of a girl‘s band. However,for some reason she is called 

―Jinli‖ girl. In traditional Chinese language, ―Jinli‖ refers to a kind of shining and bright red carps, 

which are popular in Chinese culture for being colorful and joyous. In 2018, it becomes a hot word 

on the Internet, referring to ―good luck, great popularity‖. So in the process of translation, it should 

be sufficiently understood and the changes between the traditional and new meanings should be 

distinguished. The translation ―Lucky people，lucky dog‖ is obviously better and more 

appropriate than that of ―koi fish‖. People are using languages smoothly in language games 

without being restricted by prescriptive grammatical rules, instead, more and more fresh and vivid 

language phenomena are created, such as the emerging cyber expressions, live web cast, big data 

technology, artificial intelligence and virtual reality,etc. The development of these new fields may 

expand or narrow the semantic of languages, even change the rules of usages, which is a greater 

challenge to translators. So firstly translators can not get stuck in traditional standards. It is not 

plausible to handle the current translation content with the old rules or strategies. Secondly 

Pioneering vision and inclusive mentality are musts to translators, that is to welcome new language 

facts and compile them into our corpus. Continuous learning is one of the essential qualities to 

translators. 

2.3 Meaning is use 

The transformation of Wittgenstein's thought fromTractatus Logico-Philosophicusto 

Philosophical Investigations reflects the turn of philosophy from logical positivism to behaviorism 

and pragmatism in the 20th century. It shifts from the idea that language is a fixed structure placed 

in the world to the realization that language is a rheological structure closely related to our daily 

life. Later Wittgenstein believed that creating a meaningful language is not to depict the logical 

formation of the world, but use its conventional meanings in our daily life in a way of language 

games. ―In most cases, meaning is use‖, which is one of the most well-known statements in his 

book Philosophical Investigations. "It's not about what you say, it's about the way you say it and 

the context in which you say it. The meaning of words is how to use them.‖(Wittgenstein:1953). 

When investigating meaning, the philosopher must―look and see‖the variety of uses to which the 

word is put. An entity corresponding to a word is not the bottom line of language use. The 

meaning of a word is closely related to its use in the context, instead of an ideal referent beyond all 

possible contexts.  

The philosophical thoughts of Wittgenstein are of practical significance. Why do we keep 

arguing over an entangled dispute when it can actually be solved with a question: do we really talk 

about the same thing? If you are still obsessed to define objects cautiously or stick to explore 

meanings and truth value, or believe in that there must be some kind of metaphysical essence 

within a word logically, just like Plato‘s Form to Reality, then we should firmly keep in mind the 

thought that it is the use in ordinary social discourse system that gives meanings to words. The 

meanings given from the daily discourse context could help us to avoid misusing words or adding 

some unnecessary connotations. The harder we try to ―send words home‖, the easier we can break 

the chain and bondage of language and get to understand what is really meant. 
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The philosophical view on language from Wittgenstein, which blends language expressions 

into social practice, is with significant guidance to groups of people that want and try to 

communicate clearly and effectively. Writers, journalists, translators, etc., are often asked to put 

themselves in the audience's shoes and prepare their own content accordingly. The thoughts of 

Wittgenstein pushed this issue beyond the scope of linguistics and entered into the field of 

ethnology: listen and look how they play language games if you want to understand and 

communicate with certain social ethnic groups. Within many contexts, slang, banters, jokes, etc 

are not merely secondary communication, but a language coding system adopted within the certain 

social group.  

As to translation activities, the meaning theory of Wittgenstein can also be valued as a 

guidance. The generation of meaning comes from the use of words in daily contexts, which 

emphasizes that we should accurately interpret and grasp the context in the process of translation. 

The style and content of the translation should be determined in accordance with the objective 

specific context, to avoid subjective opinions, rigid literal translation or amplification/omission 

without any evidences or reasons. Contexts can be interpreted on macro and micro levels. The 

macro-level context refers to cultural, social, historical background of the text and its topic, theme 

and communicative function, which decide the ―above-referential meaning‖(Sunli:2011). Simply 

speaking, they are the factors that can assist or influence on the object beyond its referential 

meanings. Take American president election as an instance. When topics on politics are discussed 

and reported, a better acquaintance and understanding of American political system and election 

mechanism is necessary in order to reach the goal of translating the relevant reports correctly and 

conveying information factually. Conventionally there are no two presidents existing in one 

country in the same reign period. However, when we translate American election news, the 

phenomenon of two presidents may appear in the target language. Without a thorough study of the 

political and cultural background, it may not possible to tell the difference between president and 

president-elect because there is no such a concept of ―elected but not on the job‖ in Chinese 

language. On the other hand, when the new president is waiting for his inauguration, the on-job 

president who is going to be relieved of his office soon is usually called ―lame duck‖, referring to 

the decrease of his political influence. When being translated into Chinese, the ―Ji jiang xie ren 

dezong tong(out-going president)‖ should be adopted, instead of ―Bojiaoya(lame duck)‖which has 

an underlying implication of being crippled, clumsy, with the slight insult. Unfortunately the 

above translation versions are widely used among newspapers and social media. Without the 

macro political context, situations like ―why two presidents appear in one country at the same time 

and one of them is a crippled guy?‖ may exist in the target language. It is a ridiculous joke and will 

cause misunderstanding. 

The micro context refers to the context within the text, including a variety of words 

collocations, phrases and non-phrases, text, etc, which can decide referential meanings. 

Translation texts of science and technology require preciseness; literary translation requires 

elegance; journalism translation requires conciseness and poem translation requires neatness. 

Under different micro context, the usages and style of paroles should be carefully considered. In 

law texts translation, the nominalization of verbs is widely adopted and sentences are simplified to 

its largest extent, to avoid ambiguity as much as possible and guarantee the authority and prestige 

of law texts. 

Since ―meaning is use‖, another aspect is also needed to be mentioned here, that is, the 

acceptability of audience in ordinary language system also influence the meaning of language. 

Besides context and content currency in target languages, the comprehensive quality of audience 

group needs to be taken into consideration: elite groups or just ordinary people in neighborhood. 

The same financial report is supposed to be translated by adopting different translation strategies 

in text style and sentence-making. The methods and tools such as analogy, amplification, 

metaphor, and free translation can be taken into consideration for audience that possesses no 
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professional knowledge. Turning unintelligible financial terms into street talks can make 

communication effective, which is the meaning of language, as well as translation. 

Conclusion 

Socrates once stated that the unexamined life is not worth living. For the development of 

translation theory and practice, the unexamined theories and rules are not reliable and can not 

follow the times. The modern translation theory system merge diverse thoughts from ancients to 

nowadays, from foreigners to domestic thinkers, however, it still suffers from problems of 

following fixed routines, slow updates, etc. The generality of translation theories needs to be 

further explored and studied. Wittgenstein's philosophy of language has a great influence on the 

study of linguistics, and his discussion of meaning is unique. His theories of language games and 

―meaning is use‖ have changed people's perspective on the study of meaning and broadened the 

research of human language study to the field of philosophy, making it more general and universal. 

As one important field of language application, translation also benefits from his philosophical 

theories and guiding values. We can interpret the connections between language philosophy and 

translation theories through various perspectives, establish a higher theoretical frame for it, so as to 

enrich the connotation and extension of translation practice, ensuring accuracy and efficiency of 

translation as an interactive means of human communication and information exchange.  
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҦЙЫМ БАЛАЛАРЫНЫҢ КОММУНИКАТИВТІК 

ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ    

 

Р.Е. Каримова  

Абай атындағы Қазақ ҧлттық педагогикалық университеті,  

мектепке дейінгі, әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану білім беру  

бағдарламаларының аға оқытушысы, 

педагогика ғылымдарының магистрі 

 

Аңдатпа.  Мақалада «коммуникация» ҧғымына бірнеше анықтамалар мен қатар 

коммуникацияның бағыттары, тҥрлері, қолданылу жолдарына, зерттеуші ғалымдардың ой- 

пікірлеріне  теориялықталдаудар жасалып, тәжірибелік қолданылу аясына қысқаша 

сипаттамалар берілген. Сонымен қатар, мектепке дейінгі балалардың сӛздік қорын дамыту, 

коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру жолдары да қарастырылған.   

Түйін сөздер:  коммуникация, коммуникативтік дағды, имитация, анимация, рӛлдік, 

іскерлік, тҧлғааралық, ойын, қарым-қатынас, мимика, пантомимика, дидактика. 

 

Баланың жан-жақты дамып,  қалыптасуының негізі – мектепке дейінгі кезеңде 

балалардың коммуникативтік - сӛйлеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Мектепке дейінгі  ҧйымдарда баланың толықтай сӛйлеуі ҥшін  мектепке дейінгі ҧйым мен  

отбасы тығыз байланыста болуы керек. Мектепке дейінгі  ҧйымдарда балалардың жан-

жақты дамуына, дене, ақыл-ой, адамгершілік және эстетикалық тәрбие беру бірге 

балалардың сӛз қорын дамытуда коммуникативтік байланысты ҧстанғаны жӛн.  

«Коммуникация» - бҧл тілдесу (вербальды) және тілдеспей, ыммен тҥсінісу 

(вербальсыз) ақпарат алысу. Вербальды ақпарат – сӛйлем арқылы тҥсінісу немесе сезімді, 

ойды, байқағандарын жазу арқылы жеткізу. Вербальсыз ақпарат – ақпаратты сӛз 

қҧрамдарынсыз немесе жазбай-ақ жеткізу. Коммуникацияның негізіне – бірге қиналыс 

білдіру, сыйлау мен шынпейілділік, ӛзара тҥсіністікті жеңілдететін факторлар жатады. 

Психологиялық сӛздіктерде «коммуникация» тҥсінігін «екі немесе одан да кӛп адамдардың 

арасында танымдық немесе аффективті-бағалау сипатындағы ақпаратпен алмасудағы ӛзара 

әрекеті деп анықтайды.  

Коммуникация – ӛзара тҥсіністікке әкелетін, екі жақты ақпаратпен алмасу ҥдерісі. 

Коммуникация – латын тілінен аударғанда «бәрімен бӛлісетін ортақ» дегенді білдіреді. 

Коммуникативтік дағдылар – бҧл қатынас жасау дағдылары, тыңдай білу, ӛзінің кӛзқара-

сын білдіру, бітімгерлік шешімге келу, аргументтеу және ӛзінің ҧстанымын қорғай білуі. 

Барлық коммуникативтік икемділіктерді шартты тҥрде бірқатар икемділіктер 

блоктарына бӛлуге болады: 

– ықылас белгілерін (қошемет сӛздерді) білдіре және қабылдай білу; 

– әділ және әділетсіз сынға жауап бере білу; 

– әңгімелесуші тарапынан  жаралайтын, арандататын мінез-қҧлыққа жауап бере білу; 

– ӛтініш айта білу;  

– басқа адамның ӛтінішінен бас тарта білу, «жоқ» деп айта білу; 

– аяушылық, қолдау кӛрсете білу; 

– басқа адамдар тарыпанын аяушылық пен қолдауды қабылдай білу; 

–  басқа адамдармен байланысқа тҥсе білу;   

– байланысқа тҥсуге талпынысқа жауап бере білу. 

Осы кезеңде балалардың бір-бірімен ана тілінде сӛйлеуін қадағалау қажет.   

Мектепке дейінгі ҧйым балаларының  жан-жақты дамуы ҥшін ойынның рӛлі ерекше. 

Бҧл кезеңде ойын әрекеті жетекші әрекет екенін ескергеніміз жӛн. Ойын – жалпы адамзат 

мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар кӛзі мен шыңы. Мәдениет феномені ретінде 

ойын оқытады, дамытады, тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, кӛңіл кӛтертеді, дем алдырады, 
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сонымен қатар, ол сықақтап, кҥлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты екендігін 

кӛрсетеді. Осы кезеңде балалармен іскерлік, коммуникациялық, имитациялық, анимациялық, 

рӛлдік ойындарды ойнатудың маңызы зор. Балалар бір-бірімен қарым-қатынас жасап 

арқылы ӛзара қимастық байланыста болады.  

И.В. Лабутов коммуникативтік байланыс қҧрылымы ҥш басты компонентті қамтиды 

дейді:  

психотехникалық (қатынастағы индивидтің психофизикалық ӛзін-ӛзі реттеуі); 

экспрессивті (вербалды және вербалды емес қатынас қҧралдары); 

тұлғааралық (ӛзара әрекеттесу, ӛзара тҥсіну және ӛзара ықпал ету ҥдерісімен 

байланысы).  

Мектепке дейінгі балалардың сӛздік қорының дамыту мәселелері бойынша педагогтар 

мен ата-аналардың ӛзара әрекеттестігінің негізгі мақсаттары – бҧл әр баланың жетістікпен 

коммуникативтік-тілдік дамуын қамтамасыз ету ҥшін ересектердің кҥшін біріктіру, осы 

дамытудың басымдық жолдарын бӛлу, тілдік тәрбие жҧмыстарының айрықша тиімді 

әдістері мен амалдарын кӛрсету, отбасылық тәрбие беру шартымен алған педагогикалық 

білімді ауыстыру мҥмкіндігін ашу, ата-аналардың балалармен қарым-қатынас жасау 

ықыласын және ептілігін қалыптастыру, балалардың іс-әрекетін басқару.  

Мектепке дейінгі жас шет тілін оқытуға ең қолайлы кезең болып есептеледі. Жас 

ерекшеліктеріне сай қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгерген балалар, мектепте ӛз 

білімдерін жалғастырып, тіл ҥйренуде қиындық тумайтыны сӛзсіз. Мҧны мемлекет 

басшысы да байқап, «..тілді ҥйрету балабақшадан басталуы тиіс. Бҧл- заман талабы» деп 

атап кӛрсетті. Тілдік дағдыларды дамытудың негізгі мазмҧны мектепке дейінгі ҧйымдарда 

тәрбиелеу мен оқыту әдістемелік қҧралының «Қатынас» білім беру саласында анықталады. 

«Қатынас» білім беру саласының мақсаты – ҥйретілетін тілдердің ауызша және ауызша емес 

қҧралдармен қоршаған ортадағы адамдармен қарым-қатынас жасауға қабілетті мектеп 

жасына дейінгі кӛптілді тҧлғаны тәрбиелеу болып табылады. 

 Мектепке дейінгі ҧйым балаларының коммуникативтік дағдыларын қалыптастыру 

қҧралы – ойын. Ойын - баланың бірінші әрекеті, сондықтан да оның мән-мағынасы ерекше.  

Қазақ халқының ҧлы ойшылы Абай Қҧнанбаев: «Ойын ойнап, ән салмай, ӛсер бала 

бола ма?», - деп айтқандай, баланың ӛмірінде ойын ерекше орын алады. Грузин педагогы 

Ш.А. Амонашвили «ойын арқылы балаларға ӛте қиын әлемдік танымды тҥсіндіре аламыз» 

дейді.  

Н.К. Крупскaя: бaлaлaр ҥшін ойынның ерекше мaңызы бaр: олaр ҥшін ойын - оқу, олaр 

ҥшін ойын - еңбек, олaр ҥшін ойын - тәрбиенің мaңызды тҥрі. Ойын - бaлaның aлдынaн 

ӛмірдің есігін aшып, оның шығaрмaшылық қaбілетін оятып, тaнымдық қaсиеттерін, зейінін, 

есте сaқтaу қaбілетін, aуыз екі сӛйлеу мәдениетін дaмытaды. Ойын - бaлaның ӛмірді 

тaнудaғы aлғaшқы қaдaмы. Ойынның тҥрлері кӛп, қaзaқ тілін ҥйретуде теaтрлaндырылғaн 

ойындaрдың мaңызы зор. Ойын  әр бaлaғa қуaныш, қызық, ҧмытылмaс әсер сыйлaйды. 

Бaлaлaрдың эстетикaлық тaлғaмын, қиялын дaмытaды.   Мектеп жасына дейінгі ҧйымдарда 

балалардың  қарым-қатынас жасай алу қабілетін, коммуникативтік технологияларды 

меңгере алу қабілетін,  сӛйлеу, жазу және электронды коммуникация жасай алу қабілетін да 

шамаларына қарай қалыптастыра білуіміз керек.  

Коммуникация байланыс жасай алу қабілін дамыту ҥшін балалармен имитациялық, 

анимациялық, мимикалық, пантомимикалық, дидактикалық, коммуникативтік, қимыл-

қозғалыстық ойындар ҧйымдастырылуы керек. Ересек топ балаларын шығармашылық 

жҧмысқа баулып, олардың белсенділігін, қызығушылығын қалыптастырып отыру қажет. 

Сонымен қатар баланың  әлеуметтік  және  эмоционалдық  дамуына  жағдай  

жасап, әр баланың  жеке  қабілеттері мен ерекшеліктерін ескере отырып бір-бірімен  қарым-

қатынас  жасауға ҥйтету, әлеуметтік ӛмірге даярлау басты міндетіміз.  
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Аңдатпа: Мақалада Ӛмер Сейфеттиннің шығармаларында кӛрініс тапқан оның 

тәрбие туралы кӛзқарастары талданады. Омер Сейфеттиннің шығармалары терең 

моральдық мәнге ие. Оның әңгімелері жас ҧрпақты ҧлтжандылық, туған жерге деген 

сҥйіспеншілік, еңбексҥйгіштік және т. б. қасиеттерді қалыптастыруға баулиды. 

Түйін сөздер: «тәрбие, патриотизм, білім, білім, адамгершілік, жеке қасиеттер. 

Аннотация: В статье анализируются взгляды Омера Сейфеттина на воспитание, 

нашедшие свое отражение в его произведениях. Произведении Омера Сейфеттина 

наполнены глубоким нравственным смыслом. Его рассказы формируют в молодом 

поколении такие качества как патриотизм, любовь к родной земле, трудолюбие и.т.д. 

Ключевые слова: воспитание, патриотизм, образование, знание, нравственность, 

качества личности. 

            Annotation: The article analyzes the views of Omer Seifettin on education, which are 

reflected in his works. The works of Omer Seifettin are filled with a deep moral meaning. His 

stories form such qualities as patriotism, love for the native land, hard work, etc. in the young 

generation. 

Keywords: education, patriotism, education, knowledge, morality, personal qualities. 

Тәрбие - жеке тҧлғаның адамдық бейнесін және мінез-қҧлқын қалыстастырып, ӛмірге 

бейімдеу мақсатында жҥргізілетін тоқтаусыз процесс (Қҧдиярова, 2004: 12). Тәрбие 

мәселесі қашанда ең ӛзекті тақырыптардың бірі болып қала бермек. Тәрбие берудің ең 

кӛрнекті қҧралының бірі, әдебиеттегі кӛркем шығармалар болған. Кӛркем шығармаларда 

кӛрініс табатын автордың жасаған образдары мен суреттеулері оқырманды ойға жетелейді 

және тҥрлі сезімге бӛлейді. Осы орайда ӛзінің шығармашылық жолында мақсатына сәйкес 

әдеби шығармаға тәрбие қҧралы ретінде қалам тартқан Ӛмер Сейфеттиннің ӛнегесі орасан 

зор. Оның шығармаларында танымдық, тағылымдық қасиеттерді кӛруге болады.   

Ӛмер Сейфеттиннің қай шығармасын алсақ та, астарлы ойы мен идеясынан 

адамгершілікке тән асыл қасиеттерді (ар, ҧят, намыс, иман, ақыл, білім және т.б) сіңіріп ӛсу 

керек деген ойды аңғаруға болады. Оның әңгімелеріндегі әрбір ҧғым бҥкіл адамзаттың 

жҥрегіне жол тауып, жадында сақталатындай қалыпқа келген. 

Тҥрік әдебиетінің маңызды тҧлғаларының бірі Ӛмер Сейфеттин тәрбиелік мәні бар 

әңгімелері арқылы танылған жазушы. Ӛмер Сейфеттин 1884 жылы Тҥркияның Гонен 

қалашығында (Балыкесир провинциясы) туған. Ол қай шығармасында болмасын қарапайым 

тілді қолдануды жӛн кӛрген. Ӛмер Сейфеттин Батыс әдебиеті мен мәдениетін де жақыннан 

таныған, алайда кейбір қаламгерлер сияқты толығымен Батысқа берілмеген. 

Шығармаларында балалық шағы мен әскерлік ӛмірінде басынан ӛткен оқиғаларынан 

туындаған әңгімелерін Ӛмер «Genç Kalemler» (Жас қаламдар)  ve «Türk Yurdu» (Тҥрік 

халқы) журналында жариялаған. Қаламгердің шығармаларында халықтың салт-дәстҥріне 

немесе тарихи оқиғаларына сай етіп, тҥріктердің сезімдері мен тҥсініктерін жазған. 

Ӛмер Сейфеттиннің әңгімелері ӛзі ӛмір сҥрген кезеңді толықтай суреттеген. Тҥрік 

әдебиетінде ерекше орын алатын Ӛмер Сейфеттин ӛз шығармаларына әлеуметтік, саяси 

жағдайларды, жалған сенімдерді, Отанға деген махаббатты, тҥрік тарихына бойлай ҧлтық 

мәдениет және тілдің қайтадан жандануын кӛздеген. Әсіресе тҥрік тарихынан сыр шертіп, 

сол  кезеңдегі жағдайларды да тілге тиек еткен. Осы мақсатта ӛлең, әңгіме, роман, мақала 

сияқты әдеби тҥрлерде шығармалар жазылып, шет тілдерден бірнеше аударылған 

шығармалар тілімізге енген. Ӛмер Сейфеттин ақын, жазушы, саясат адамы, әскери адам, 

мҧғалім ретіндегі тҥрік әдебиетінің елеулі тҧлғасы. 
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Ӛмер Сейфеттин отыз алты жылдық ӛмірінде 138 әңгіме,  21 шағын әңгіме, 7 театр 

шығармасы, кейбірлері аяқталмаған 7 роман, 1 ертегі, 71 ӛлең,  81 мақала, ;отызға жақын 

газет әзілдері және аудармалар жасаған тҥрік жазушысы.  Ӛмер Сейфеттиннің 1907 – 1920 

жылдары арасында газет және журнал беттерінде жариялаған 81 (сексен бір) мақаласы бар 

(Necati, 2004:86).  

«Ӛмер Сейфеттин – тҥрік әдебиетінің беделді әрі кӛрнекті тҧлғасы. Ол  

шығармаларын халықтың тілімен жаза отырып, кӛркем әдебиет арқылы тҥрік болмысының 

қалыптасуына ҥлкен ҥлес қосқан ҧлы жазушы. Әңгіме жанры арқылы тарихтың қойнауында 

қалған кӛптеген ҧғымды қайта жандандырған жазушы десек артық емес. Тіпі оның 

идеялары Ататҥріктің реформаларына әсер еткен. Оның шығармасын оқыған әрбір мектеп 

оқушысы  танымын кеңейтеді. Сондықтан әркімнің Ӛмер Сейфеттиннің туындыларымен аз 

да болса таныс болатыны анық. Ӛмер Сейфеттин ӛзге тілден енген сӛздерді қолданбай, 

халық қай тілде сӛйлесе сол тілде жазуды дҧрыс деп білген. Соны ӛзінің міндеті ретінде 

таныған жазушы. 

Ӛмер Сейфеттиннің әңгімелері ӛзі ӛмір сҥрген кезеңді толықтай суреттеген. Тҥрік 

әдебиетінде ерекше орын алатын Ӛмер Сейфеттин ӛз шығармаларына әлеуметтік, саяси 

жағдайларды, жалған сенімдерді, Отанға деген махаббатты, тҥрік тарихына бойлай ҧлтық 

мәдениет және тілдің қайтадан жандануын кӛздеген. Әсіресе тҥрік тарихынан сыр шертіп, 

сол  кезеңдегі жағдайларды да тілге тиек еткен. Осы мақсатта ӛлең, әңгіме, роман, мақала 

сияқты әдеби тҥрлерде шығармалар жазылып, шет тілдерден бірнеше аударылған 

шығармалар тілімізге енген. Ӛмер Сейфеттин ақын, жазушы, саясат адамы, әскери адам, 

мҧғалім ретіндегі тҥрік әдебиетінің елеулі тҧлғасы. 

Тҥрік әдебиетінде әңгіме тҥрінің дамуына ӛз ықпалын тигізген. 140 шақты әңгіме 

жазған. Әңгімелерінің тақырыптары кӛбінесе шынайы ӛмірден алынған. Бҧл 

әңгімелеріндегі басты мақсаты–халықтың санасын ояту. Ӛмірдің кемшіл тҧстарын әзілмен 

жеткізген. Батысқа еліктеушілерді сынаған. Әңгімелерінің тақырыптарын балалық 

естеліктерден, халықтың салт-дәстҥрінен, тарихы мен аңыздарынан, батырлығы мен 

кҥнделікті ӛмірінен алған. 

Ӛмер Сейфеттин 1908-1912 жылдардағы жазған «Çocuklarımız» («Біздің 

балаларымыз») атты мақаласында шетелдік мектептерде оқитын балалардың жағдайын 

суреттеген. Омар Сейфеттин, шетел мектептерінде балалардың ана тілінде толық білім ала 

алмайтындығын айтады. Осылайша, алты жасында мектепке берілген балалар ӛзінің тілі 

туралы ешнәрсе білмей, тҥрік тілін дҧрыс тҥсінбей және дҧрыс қолдана алмай ӛсетіндігін 

айтады. Автор бҧл жағдай адамның ӛмірін қиындататындығын да жеткізген. Ӛмер 

Сейфеттин шет тілін ҥйренудегі мақсат қоғамды алға жылжытуы керек екенін тҥсіндіреді. 

Жазушы балалық және жастық шағын шетелдік оқуларда ӛткізгендердің тҥрік тіліне деген 

махаббаттан алшақ ӛсетіндігін айтады. Ана тілін сҥймейтін, сыйламайтын баланыың не 

ӛзіне, не қоғамға тигізер пайдасы жоқ екендігін ашық айтып жеткізеді. Шет тілін ҥйренген 

адам шет тілінде жазылған тҥрлі салаға байланысты жазбаларды аударып беріп, қоғамның 

пайдасына қызмет етуі керектігін баса айтады. Ол ҥшін ең алдымен ана тілін ӛте жақсы білу 

қажеттігін ерекше атап кӛрсеткен.  

 Автор бҧл мәселені «Tasfiye ve Islah» ( «Тарату және ӛсіру») деп аталатын басқа 

мақаласында да кӛтереді.  Ӛз тілін ӛрескел кӛріп, ол ӛз ҧлтының, елінің барлық салт-

дәстҥрлерін бағаламай, мҧны жоққа шығарып, ол ӛсіп келе жатқан жасӛспірімнің негізінен 

батыстың ықпалында екенін тҥсіндіреді. Автордың айтуынша, бҧл мәселені шешудің тәсілі 

– ішкі ар-ожданын ояту.  

 Ӛмер Сейфеттин отбасын маңызды бір ҧйым кӛреді, себебі елін, Отанын, ҧлтын 

сҥйетін балалар ана тіліне деген сҥйіспеншілікті отбасында алады. Осы  «Müstakbel 

Validelerine» атты мақалада әкелеріне сияқты, аналарына да  ҥндеу тастайды. Себебі, 

Отанына қажет ҧлтжанды азаматтарды тәрбиелейтін ана. Жазушы аналардың міндетінің ӛте 

маңызды екендігін мақалада осылай берген: 
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―Her adım ve hareketteki intizam ve menfaati hesap edecek bir dimağ ister. Fazileti, vatana 

bir meslek-i müeyyed-i felâh yapacak sizsiniz… Hırslardan, heveslerden, ezvak denilen 

yorgunluklardan biraz bıkılıp masum ve muntazır beĢiklere mânâdar ninniler nefholunursa, 

çocuklara ilk mektep, narin ve muazzez kucaklarınız olursa seviye-i içtimaîmiz yükselecek, 

beĢeriyet-i müstakbele birçok zekâ, birçok Ģul kazanmıĢ olacaktır‖ (ÇetiĢli,1999: 47). 

Тҥріктердің басты қҧндылығы тілі деп, оның маңызын айқындап кӛрсетуге тырысатын 

Ӛмер Сейфеттин: «Milliyet muhabbetinden vatan muhabbeti, vatan muhabbetinden de lisan 

muhabbeti doğar» (Ҧлтқа деген махаббаттан Отанға деген махаббат, Отанға деген 

махаббаттан тілге деген махаббат туады) (ÇetiĢli, 1999:49). Бҧл жерден байқағанымыз 

жазушы тілідң маңызын ҥнемі айтып отыратын.  

Ӛмер Сейфеттиннің дәл осы мақалада « Бала қалай тҥрік ҧлтшылына айналады?» 

деген сҧрағына ӛзі жауап береді. Ол оның бейнесін былай суреттейді: «Тҥрік баласы тҥрік 

тілін жақсы кӛреді, дҧрыс сӛйлейді және қалай сӛйлейтінін жаза алады. Ол бала Стамбҧл 

тҥрікшесін ҥйретуге тырысатын бала. Ол тілі сияқты ӛз ҧлтын жақсы кӛреді және Киелі 

кітапты біледі. Сондықтан ол кітаптың қасиетті екенін де біледі. Ол бала әрқашан ҧлттық 

қҧндылықтарды сақтайды». 

Ӛмер Сейфеттин тәрбие мәселесіне ерекше кӛңіл бӛлді және адамгершілік 

мәселелерін жоғары бағалаған қаламгер. Тҥрік әдебиетіндегі елеулі тҧлғалардың бірі болған 

Ӛмер Сейфеттин әңгімелерін тек оқырманына әсер қалдыру мақсатында емес, тәрбиелік 

мәні жағынан да жетістікке жеткен. Ӛмер Сейфеттиннің шығармаларында орын алған 

адамгершілік қҧндылықтар нелер болуы мҥмкін деген сҧраққа жауап беретін болсақ, 

зерттеу жҧмысын жазудағы бір міндетімізді шешеміз. Жазушының қысқа ғана ғҧмырында 

кӛптеген әңгімелер жазғанын білеміз. Енді солардың біразын мәселені шешу ҥшін 

қарастыратын болсақ: 

 

Ӛмер Сейфеттин шығармаларында орын алған адамгершілік құндылықтар 

 

Адамгершілік құндылықтар Әңгіме атауы 

Әділдік Diyet, Teselli, Yalnız Efe, Kızıl Elma Neresi 

Еңбекқорлық Ferman, Diyet, Fon SadriĢtayn‘ın Karısı 

Қҧрмет кӛрсету Kütük, Gizli Mabed, Velinimet, Kızıl Elma Neresi 

Жауапкершілік  

KaĢağı, Falaka, Teselli, Fon SadriĢtayn‘ın Karısı 

Адалдық Kütük, KaĢağı, And, Diyet, Perili KöĢk, Yüzakı, 

RüĢvet, Yalnız Efe, Kızıl Elma Neresi 

Тазалық Yüksek Ökçeler 

Кӛмектесу Hafiften Bir Seda, Yalnız Efe, Kızıl Elma Neresi 

 

Ӛмер Сейфеттин «Diyet» (Парыз) атты әңгімесіндегі: ―Otuz yaĢına kadar Anadolu‘da 

uğramadığı Ģehir kalmadı. Kimseye boyun eğmedi. Minnettar kalmadı. Ekmeğini taĢtan çıkardı. 

Alnının teriyle kazandı. Çok çalıĢtı. Emsalsiz iĢler meydana getirdi. Pek az kazanca kanaat etti. 

Ġçinde ―mukaddes ateĢ‖ten bir Ģule bulunan her mucit gibi para için değil, sanatı, sanatının zevki 

için çalıĢıyordu.‖,-деген ҥзіндіде кейіпкердің 30 жасына дейін ешкімге ешнәрсе міндетті 

болмай, барлығын ӛз маңдай терімен тапқандығын, талмай еңбек еткендігін «Ekmeğini 

taĢtan çıkardı. Alnının teriyle kazandı. Çok çalıĢtı» жолдары арқылы тҧрақты тіркестерді 

қолдана отырып, әдемі жеткізген. Бҧл әңгіменің жай ғана ҥзіндісі «Pek az kazanca kanaat etti 

(Ӛте аз табысты қанағат етті)» дей келе, барға қанағат етуге тәрбиелейді. Сонымен қатар 

адамды еңбекқорлыққа баулиды.  

 Ӛмер Сейфеттин «Dürüstlük» (Адалдық) атты әңгімесінде: ―Ali hoca avukatının 

heyecanını anlayamıyordu. Ondan yeni hâkimin mehdini uzun uzadıya dinledi. Bu zat rüĢvetin, 

hediyenin korkunç bir düĢmanıymıĢ! En haklı bir davacı kendisine rüĢvet vermeye teĢebbüs etse, o 
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saatte onu haksız çıkarırmıĢ!‖Әңгіменің ҥзіндісінің соңғы жолдарында: «En haklı bir davacı 

kendisine rüĢvet vermeye teĢebbüs etse, o saatte onu haksız çıkarırmıĢ!‖ (Ең әділ арыз беруші 

оған пара беруге тырысса, сол мезетте оныкі дҧрыс емес деп біледі екен) деп беріп, 

адамдарды адал болуға, әрдайым дҧрыс жолды таңдауға тәрбиелейді. 

 Ӛмер Сейфеттиннің  ―Ġlk Cinayet (Алғашқы қылмыс‖ атты әңгімесі психологиялық 

тҧрғыдан да тәрбиелік тҧрғыдан да назар аударарлық шығарма. Әңгімеде әсіресе, бала 

тәрбиесіне, бала психологиясына бағытталған тҧстары ҥгіт-насихат беруде маңызы зор.  

 «Ġlk Cinayet‖ әңгімесі кейіпкердің тӛрт жасында болғанда басынан ӛткерген ауыр 

оқиғаны жылдар ӛткен соң бір жасӛспірім кӛзқарасымен тҥсіндіретін мәтін.  «Ben» anlatıcı 

tarafından aktarılan hikâyenin olay örgüsü, «Ben daima ıstırap içinde yaĢayan bir adamım!» деген 

сӛйлемдермен басталады. Тӛрт жасында ӛлтірген шағала балапаны ҥшін ӛмір бойы азап 

шегетін кейіпкер, шығарманың басты кейіпкері. «Ben daima ıstırap içinde yaĢayan bir 

adamım!» («Мен әрқашан азап шегетін адаммын!») деп ӛзін танытатын кейіпкер бҧл 

азаптың ес білгелі онымен бірге екендігін жеткізеді. Істеген ісін ҧмыта алмауы, анасының 

даусы дірілдеп «Ah insafsız!» («О, қатыгез!») деп жаман кӛзбен қарағандығын ӛмір бойы 

қабылдай алмай, жылайды (ArgunĢah, 1999: 65). Осылайша ӛзінің алғашқы қылмысын 

әңгімелейтін кейіпкердің сӛздерінен осы оқиғаның оның жҥрегінде қандай жара болып 

қалғандығын аңғаруға болады. Әңгіменің негізгі ойы ӛмірде басынан ӛткен жағдайдан 

сабақ алу, ӛмірінің қалған бӛлігінде ешқандай тірі жанға зиян келтірмеу.   

Ӛмер Сейфеттиннің «Ġlk Cinayet» атты әңгімесі тек шебер әңгімелеумен шектелмейді, 

сонымен қоса тәрбиелік мәні бар ерекшеліктерге ие. Оқиғаның ашық тҥрде ҥгіт-насихат 

жасау мақсатында жазылғанын кӛруге болады.  

Қорыта келе, Ӛмер Сейфеттиннің шығармаларында қолданылған әрбір сӛзінің 

тәрбиелік мәні бар деп тҧжырымдаймыз. Себебі, ол  шығармаларын халықтың тілімен жаза 

отырып, кӛркем әдебиет арқылы тҥрік болмысының қалыптасуына ҥлкен ҥлес қосқан ҧлы 

жазушы. Әңгіме жанры арқылы тарихтың қойнауында қалған кӛптеген ҧғымды қайта 

жандандырған жазушы десек артық емес. Тіпі оның идеялары Ататҥріктің реформаларына 

әсер еткен. Оның шығармасын оқыған әрбір мектеп оқушысы  танымын кеңейтеді.  
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 Виртуалды кітапхана кез-келген толық мәтінді, дыбыстық, графикалық ақпаратты 

сақтай алады. Сонымен қатар, оларды әртҥрлі әдістермен алуға болады (жергілікті, 

деректерді қашықтан алу, компьютерлік жҥйелер әртҥрлі)режимде. Оқырман алдында 

дерексіз кітапхана-ғаламдық электронды библиографиялық қҧрал. Мысалы: әдебиет 

кӛрсеткіштері, кітапхананың электронды каталогтары және біз пайдаланатын қҧжаттардың 

басқа қорлары [1,38 б.]. Виртуалды кітапхана жаңартылған уақыттың ең қызықты 

нысандарының бірі болып табылады және бірнеше ғылыми пәндерді (мәдениеттану, 

кітапханатану, педагогика, информатика) белсенді дамытуда. Сондықтан есептеу техникасы 

мәдениетімен кітапхана ісін білу ҥшін ҥлкен қызығушылық пайда болады. Бір қарағанда, 

"виртуалды" кітапханалар дегеніміз-бҧл кітапхананың оқырманы болмаса да, тҧтынушы 

ғаламдық компьютерлік желінің іздеу машиналары негізінде қолдана алатын машинада 

оқылатын қҧжаттарды да тасымалдаушы ақпарат кӛзі [1,56 б.]. 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық кітапханасы дайындаған сӛздікте жаңа 

библиографиялық терминдердің тізімі "виртуалды кітапхана – ғылыми ақпарат қоры бар 

электрондық кітапхана және деректер базасы мен "лимитсіз"деректер жиынтығына 

қолжетімділікті қамтамасыз ететін телекоммуникациялар тҥрінде талқыланады. Мҧндай 

кітапханалардың мақсаты ақпараттық ресурстарға еркін қол жеткізу шарттарын 

ҧйымдастыру болып табылады деп кӛрсетілген. Негізгі мақсат-инфрақҧрылымды 

ҧйымдастыру және қолдау. Кітапханалық қызмет кӛрсетудегі жаһандану (әлемнің 

ақпараттық ресурстарына еркін қол жеткізу), сондай – ақ оның оқшаулануы (ақпаратты 

жеке тҧтыну мҥмкіндігі-ҥйде, жҧмыста, кітапханада) қазіргі уақытқа тән. Әлемдегі 

технологиялық және әлеуметтік-мәдени ӛзгерістер кітапхана қызметінің жаңа 

философиясын-ақпаратты еркін пайдалану мҥмкіндігін анықтады. Бҧл философия жаңа 

ғасыр идеяларының дамуын тудырады. "Виртуалды кітапхана" адамзат ғасырлар бойы 

армандаған мҥмкіндіктерді жинақтай отырып, қазіргі заманғы ағымдар мен техникалық 

процестердің шексіз және ажырамас бӛлігіне, мемлекет пен қоғам арасындағы 

қатынастарды жақсарту факторына халықаралық мәдениеттің негіздерінің біріне айналды. 

Виртуалды кітапхананың басты мақсаты-кітапхананың ақпараттық-библиографиялық 

жҧмысында жаңа технологияларды пайдалана отырып сапалы қызмет кӛрсету. Кӛптеген 

ғылыми тҧжырымдамалар виртуалды кітапхананың жаңа тенденцияларын айтады. Қоғамға 

қаншалықты қажет болса, "виртуалды кітапхана" ҧғымын, нақты тҧжырымдамаларды, 

терминологиялық сараптамаларды кеңінен ашу мәселелері әлі негізделмеген. Жақында ғана 

кейбір сарапшылар виртуалды кітапхана ҧғымын ғылыми тҧрғыдан қарастыра бастады, 

оның тҥрлері мен функцияларын тҥсіндіру процесін негіздеп, талдады. "Сандық 

кітапхана"," электрондық кітапхана" ҧғымдарын талдай отырып, кӛптеген мамандар оларға 

қатысты анықтамалар бірдей деп санайды.Ал "виртуалды кітапхана" - мҥлдем басқа ҧғым. 

"Виртуалды кітапхана" дегеніміз-сандық, электрондық кітапханаларға қатысты кең ҧғым 

және" ҥстемдік " [3, 66 бет].Қазіргі уақытта виртуалды кітапхана термині нақты анықтамаға 
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ие емес, бірақ оған қатысты 15 тҥрлі тҥсінік ҧсынылған. Бірнеше ҧғымдарды талдай 

отырып, Ратманова С.Б. "виртуалды кітапхана - бҧл әлемдік деңгейдегі электронды 

ресурстардың жиынтығы (әдістерді қоса алғанда), жаңа ақпараттық технологияларды 

қолдана отырып жасалған және ғаламдық ақпараттық ресурстарды қолдана отырып, 

оқырманның виртуалды шындықты қабылдауына негізделген кітапхана бейнесі"деген 

анықтама береді. Кӛптеген әдебиеттердегі ҧғымдарды талдағаннан кейін біз электронды 

яғни сандық және виртуалды кітапхана арасында айырмашылық бар екеніне, оның жеке 

ҧғым екеніне кӛз жеткіздік. Виртуалды кітапхананы тҥсінудің кӛп мӛлшері оның кӛптеген 

функциялары бар екендігінде кҥмән тудырмайды. Виртуалды кітапхана тек оған қатысты 9 

негізгі функцияны орындайды (оның ішінде біркелкілікке қол жеткізу, әмбебаптылық, кӛп 

ҧлттылық, бірлестік мәдениеті мен ақпараттың әлемдік гуманизмі, кӛп нҧсқалы қосымшаны 

қҧру, болашақта экрандық мәдениет пен байланыс ҧғымдарын жаңғырту, бір-бірінің 

жалғасы, ең қызықты аумақтық сайттар ірі қалаларда емес, шеткері жерлерде 

орналасқан.Бҧдан әрі сӛз медиатека - бҧл әртҥрлі формадағы қҧжаттарды жинақтайтын 

және оларды тҧтынушыларға жоғары сервистік деңгейде ҧсынатын, қазіргі жағдайда 

жаңартылған кітапхана тҥрі [4,18 б.]. Оның оқу залдары аудиовизуалды материалдарды 

кешенді қолдануға арналған және машинада оқылатын ақпарат тасымалдағышпен 

жабдықталған. "Медиатека " сӛзі " кітапхана"сияқты кҥрделі қҧрылымға ие. Ол 

"медиа"және "тека"деген екі сӛзден тҧрады. "Тека" - ежелгі грек сӛзі. Бҧл әртҥрлі заттардың 

"қоймасы" массиві. Бҧл массивті сақтау орны. Ежелгі грек сӛзі " библион "" кітап " дегенді 

білдіреді, бҧл мәселені кең мағынада қарастырған кезде кітапхана тек кітап қоймасын ғана 

емес, сонымен қатар кітап қорын қҧрайтын журналдарды, газеттерді, дискілерді, касеттерді 

де этимологиялық тҧрғыдан сақтайды. "Медиа кітапхана" тіркесі кейінірек пайда болды. 

Латын сӛзі Media "әдіс-тәсіл" дегенді білдіреді. Медиа ағылшын сӛзі mas media-бҧқаралық 

ақпарат қҧралы. Медиа-бҧл медиа бизнес, медиа бағдарлама, медиа-код, медиа кітапхана, 

медиа форум сияқты бҧқаралық ақпарат қҧралы ретінде қарастыратын кҥрделі сӛздің 

бірінші бӛлігі. Басқаша айтқанда, медиатека-телестудиялардың коммерциялық 

радиостанциялары эфир арқылы тарататын тҥрлі жария ақпаратты сақтау орны. Грек және 

латын сӛздерінің тҥбірінен алынған медиатека сӛзінің мағынасы ӛзгеріп, кӛп мағыналы 

сӛзге айналды. Бір мағынада медиатека электронды қорды және оның инфрақҧрылымын 

қарастыратын кітапхананың бір тҥрі болып саналады [4, 32 б.]. 

Тҧтастай алғанда, электрондық кітапхана ҧғымы - электрондық қҧжаттардың 

реттелген қорын және осы қорларды қҧру, пайдалану және сақтау жӛніндегі қызметті 

жҥзеге асыратын бағдарламалық-техникалық қҧралдар кешенін қамтитын ақпараттық жҥйе. 

Электрондық кітапхана белгілі бір кітапхана мекемесінің, сондай-ақ ғылыми немесе білім 

беру мекемесінің, жеке кітапхананың ӛнімі бола алады. 

Электрондық кітапханалардың функциялары: 

- барлық салалар бойынша әртҥрлі санаттағы пайдаланушылардың ақпараттық 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған ақпараттылық; 

- тарих және мәдениет саласындағы кітаптарды, монастырьларды және басқа да 

қҧжаттарды танымал ету мақсатында жҥзеге асырылатын ағартушылық қызмет; 

- тақырыпты тереңірек зерттеуге бағытталған ғылыми-зерттеу қызметі, оның ішінде 

жоғары кәсіби ғылыми қызметкерлер мен мамандардың кӛмегімен диссертациялар мен 

қолжазбаларды зерттеудің жаңа әдістерін енгізу арқылы; 

ЭК қҧрылымы міндетті және қосымша элементтерді қамтиды. 

Міндетті элементтер: 

- электрондық ресурстар (электрондық ақпарат тҥрлері); 

- дербес компьютерлер; 

- деректерді беру ортасы (интернет); 

- кәсіби делдал (кітапханашы); 
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1980 жылдардың басында алғаш рет электронды кітапханалар қҧрылды. 1992 жылы 

АҚШ Ҧлттық ғылыми қорының конференциясы" сандық кітапхана " ҧғымын заманауи 

тҥрде қолдана бастады. 1990 жылдары АҚШ пен Еуропа елдерінде электронды 

кітапханаларды дамыту бағдарламасы белсенді тҥрде әзірлене бастады, ал 1995 жылы 

Еуропалық комиссия оларды жалпы еуропалық саясаттың басымдықтарының бірі ретінде 

қҧруды ҧсынды.Ресурстар ("ресурстар" француз тілінен аударғанда" кӛмекші қҧрал " 

дегенді білдіреді) қҧндылықтардың, қорлардың, мҥмкіндіктердің, қҧралдардың, кірістердің 

кӛзі болып табылады. Ресурстардың қҧрамы, оның ҥлгілері әр тҥрлі жіктеледі. Ӛткен 

ғасырдың 70-жылдарына дейін экономистер ресурстарды табиғи және экономикалық 

(еңбек, қаржы, материалдық ресурстар) деп бӛлді. Қазақстандағы екінші деңгейдегі 

ақпараттық ресурстарды ҧйымдастыру және басқару келесі мекемелерге жҥктелген: ҚР 

Ҧлттық кітапханасы (ҚР ҦБ), ҚР Ҧлттық академиялық кітапханасы (ҚР ҦБ), республикалық 

ғылыми - педагогикалық кітапхана (РҒПК), Орталық ғылыми кітапхана (ОҒК), 

республикалық ғылыми - техникалық кітапхана (РҒТК), мемлекеттік республикалық 

жасӛспірімдер кітапханасы.Жамбыл атындағы Мемлекеттік республикалық балалар 

кітапханасы (РҒТК). С.Бегалина (МРБК), ҧлттық, ғылыми - техникалық ақпарат орталығы, 

ҚР Ҧлттық мемлекеттік Кітап палатасы және т. б. Жоғарыда айтылғандай, ақпараттық 

ресурстарды жіктеу тек Ақпараттық жҥйелер мен салалар бойынша жҥзеге асырыла 

алмайды. Ақпарат нарығының жай-кҥйін білу ҥшін статистикаға жҥгінген жӛн. 

Шығарылған басылымдар саны ӛсуде. Егер ӛткен ғасырда Қазақстанда отыздан астам баспа 

басылымдары болса, қазіргі уақытта республикада екі жҥзден астам баспа басылымдары 

жҧмыс істейді[5, 113-бет]. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университетінің Ғылыми кітапханасы жоғары оқу 

орындарының ең ірі кітапханаларының бірі болып табылады. Ғылыми кітапхана 

университеттің ашылуымен 1934 жылы жҧмыс істей бастады. Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ҧлттық университетінің Ғылыми кітапханасы студенттер мен магистранттар, профессор-

оқытушылар қҧрамы және қосымша оқытушылар қҧрамы ҥшін мәдени және рухани 

орталық болып табылады. Ғылыми кітапхана қорында 16-19 ғасырлардағы оқулықтар, 

монографиялар, классикалық кӛркем әдебиеттер, сирек кездесетін кітаптар мен 

қолжазбалар, 250 мыңнан астам мерзімді басылымдар жинақталған. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университетінің Ғылыми кітапханасы бҥгінгі 

таңда Қазақстандағы ең кӛне және ҚР жоғары оқу орындары кітапханаларының бірі болып 

табылады. Кітап қорында 3 млн. астам жарияланым сақталған. Жыл сайын 60 мың дана 

тиражбен толықтырылады. Оқырмандар – 30 мыңнан астам адам, бҧл тек студенттер ғана 

емес, сонымен қатар университеттің профессорлық – оқытушылық қҧрамы, ғылыми 

қызметкерлер, қосымша оқытушылар қҧрамы және басқа да санаттар. 

Халықаралық қатынастар, шығыстану, химия және химиялық технология, механика-

математика және физика-техникалық факультеттерінің оқу залдарынан басқа барлық 

абонементтер мен оқу залдары ғылыми кітапхананың жаңа ғимаратында орналасқан. 

Залдардағы орындар саны-1192 кітапхана жыл сайын 900 мыңнан астам келушілерді 

тіркейді. 2 млн. бір данадан астам кітап, журнал және газет беріледі. Жыл сайын 850-ден 

астам қазақстандық және ресейлік мерзімді басылымдар жазып береді. 

Ғылыми кітапхана кітапханалық-библиографиялық процестерді автоматтандыру 

деңгейі бойынша жетекші орын алады. Ғылыми кітапхана Интернет желісінде 

алғашқылардың бірі болып қазақстандық веб-сайттың тарихына ӛзінің электрондық 

каталогымен кірді. Ғылыми кітапхананың жетістіктері бірнеше рет оқырмандарға қызмет 

кӛрсету сапасы, еңбекті ҧйымдастыру және жаңа технологияларды игеру бойынша әртҥрлі 

дипломдармен (ҚР ЖОО Қауымдастығының дипломдары, Қазақстан кітапханаларының 

ақпараттық консорциумының грамоталары және т.б.) атап ӛтілді. Бҥгінде мҧнда қоғамдағы 

кітапхана мәртебесін кӛтеріп, оны нағыз ақпараттық-мәдени орталыққа айналдыратын жаңа 

заманауи жобалар дҥниеге келіп, жҥзеге асырылуда [5, 118 б.]. 
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Ғылыми кітапхананың міндеті-студенттер мен профессорлық-оқытушылық қҧрамды 

дәстҥрлі және электронды тҥрде отандық және әлемдік ақпараттық ресурстармен 

қамтамасыз ету. Университеттің білім беру және оқу процесіне, ғылыми-зерттеу жҧмысына 

ҥнемі қолдау кӛрсетеді. Адамдардың рухани дамуына, олардың бойында патриотизм, 

достық, ӛзара келісім және халықтар арасындағы ҥйлесімділік сезімдерін тәрбиелеуге 

ықпал етеді. 

Бҥгін кітапханада. Әл-Фараби келесі бағыттар бойынша жҧмыс жҥргізеді: 

- 3 миллион данадан астам кітап қоры бар толықмәтінді мәліметтер базасы 

жинақталған дербес электрондық кітапхана; 

- Әлемнің әйгілі баспалары мен дерекқорларының (EBooks) электрондық кітаптарына: 

EBSCO 3456 электрондық кітаптарына), Springer 10817 электрондық кітаптарына, Elsevier 

114 электрондық кітаптарына қол жеткізу 

- Барлық факультеттерге бір адамға ауданы 1850 м2 классикалық оқу залы бар және 

"бір терезе" қағидаты бойынша жҧмыс істейтін абонементтер ҧсынылады, онда факультет 

мамандығына қарамастан студенттерге бір жерде қызмет кӛрсетіледі; 

- Шартты тҥрде аймақтарға бӛлінген (мультимедиалық аймақ, интернетпен, 

графикалық бағдарламалармен, электрондық ресурстармен, дербес ноутбуктермен жҧмыс 

істеуге арналған аймақ), 220 адамға арналған электрондық кітапхана және қазіргі уақытта 

7867 дана диссертацияны, 11407 дана авторефератты қҧрайтын диссертациялық қорды 

ҥнемі толықтыратын магистранттар залы бар . Мерзімді басылымдар залы жҧмыс істейді, 

онда газеттер мен журналдардың 250 атауын табуға болады; 

ХХІ ғасырда кітапхананы ақпараттық мекеме ретінде қарастыра отырып, оның 

автоматтандырылған технологияларды қолдана отырып дамуы кітапхана қызметтерінің 

сапасын жақсартуға, кітапханалар санының ӛсуіне және олардың мәдени деңгейінің 

жоғарылауына ықпал етті. Осы жаңалыққа байланысты оқырмандар қҧрамы да артты. 

Қазіргі уақытта кітапхана заманауи компьютерлік жабдықтармен жабдықталған және 

жасына қарамастан тҧтынушылардың барлық санаттарына қызмет кӛрсететін ӛңірдегі ең ірі 

ақпараттық-мәдени орталыққа айналуда. Кітапхана ӛміріне жаңа технологияларды енгізу, 

автоматтандыру процестері жалғасуда. Қазіргі ӛмірдің талабы оқырмандардың 

қажеттіліктеріне мҧқият қарауды қажет етеді.Ғылым мен техниканың даму қарқыны 

кітапхана саласына қызмет кӛрсету процесінде жаңа технологиялық әдістер мен 

қондырғыларды кеңінен қолдануды талап етеді. Автоматтандырылған кітапхана-бҧл 

ақпаратты ӛңдеудің жаңа формасы ғана емес, сонымен қатар кітапханадағы еңбекті 

ҧйымдастырудың жаңа формасы. Автоматтандырылған кітапхана-кітапхананы 

ҧйымдастырудың алдыңғы қатарлы нысандарының бірі және ең алдымен жҥйелер мен 

элементтердің ӛзара байланысты жҥйесі.Қазіргі уақытта кітапханалардың жҧмыс істеуі 

ҥшін жаңа ақпараттық технологиялардың маңызы ерекше. 
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Түйіндеме. Соңғы жылдары тыңдалымды оқыту мәселесіне байланысты кӛптеген ҥлес 

қосқан зерттеулер алуан стильдегі аутенттік мәтіндерді  тыңдаушының жекелеген 

ерекшеліктеріне байланысты  шетел тілін оқытуда  оқушылардың аудитивті қҧзыреттілігін 

қалыптастыруға бағытталған.  

Осылайша, оқыту мәселесі ретінде  оқушылардың  кҥрделі тыңдалым  қҧзыреттілігін  

ӛз бетінше  жетілдіруді   қарастыруға  барлық негіз бар. Соңғы аталған мәселе бҧл 

жҧмыстың ӛзектілігін айқындайды. 

Мақала ағылшын тілі сабағында тыңдалымды оқыту мәселесіне арналған. Аталған 

мәселе бойынша авторлар ӛз тәжірибелеріне сҥйене отырып  шешуге тырысқан.  

Түйін сөздер: шетел тілі сабағы,  тыңдалым, аутенттік қҧзыреттілік, оқыту әдістері 

 

Peculiarities  of auditory competence development at the lessons of  foreign languages 

Summary.  
Recently, success in auding  is determined to both objective and subjective factors. Objective 

factors consist of features of the given text and the context in which  occurs by its perception. 

Subjective factors are determined by the psychological peculiarities of learners‘  listening skills 

and  level of his preparation. 

However, there are problems of  methods on self-learning activities for improving the 

students‘ complex listening skills at  schools. Thus, there is now every  reason to consider the 

problem of teaching students‘ auditive competence  for self-improvement complex. The latter 

determines the urgency of this work. 

The  article  is  about  the  problem  of  teaching  of  listening  in  English  lessons.  The  

authors  of  this  article  gives  the  ways  of  this  problem  solving  founded  on their   experience. 

Key words: foreign language lessons, listening, auding  competence, training methods 

          Қaзiргi бiлiм бeру жҥйeсi тҧлғaлық-бaғдaрлaнғaн стрaтeгияны iскe aсыруғa 

бaғыттaлғaн. Oның нeгiзгi идeясы-oқушылaрғa тeк бiлiм бeру ғaнa eмeс, oлaрдың тaбиғи 

қaбiлeттeрi мeн әлeумeттiк мҥддeлeрiнe бaсa нaзaр aудaрa oтырып, жoспaрлaрын жҥзeгe 

aсырулaрынa кeң мҥмкiндiктeр жaсaйтын бiлiм кeңiстiгiн қҧру. Oқушылaрды жoғaры 

мeктeп жҥйeсiндeгi бiлiм aлуғa дaярлaу aрқылы жaлпы oртa бiлiм aлу фaктoрлaрын тaңдaу 

мaқсaтындa жoғaры oқытуды бaғдaрлaндыру жәнe бҥкiл әлeмдiк бeтaлыстaрды eскeрe 

oтырып aрнaйы ҧйымдaстырушылық, әдiстeмeлiк жaғынaн жaғдaй туғызылуы тиiс. 

Aғылшын тiлiн oқытудa; нeгiзгi 4 дaғды бoйыншa:  тыңдaп тҥсiну, жaзу, сӛйлeу 

қҧзырeттiлiктeр мiндeттi тҥрдe бeрiлeдi [1]. Aғылшын тiлiн oқыту бaрысындa мeктeптeрдe 

ӛнiмдiлiгi жaғынaн, oқу мeн сӛйлeу бaсты әрeкeт бoлaды, oқытудың тәрбиeлiк, бiлiм бeру 

мeн oны  жeтiлдiру мaқсaты нaқтылaнa тҥсeдi. Aтaп aйтқaндa, oлaрғa тӛмeндeгiлeр кiрeдi: 

- мaмaндық тaңдaуғa  oқушы сaнaлы тҥрдe қaтынaсы, ӛзiнің бoлaшaқ мaмaндығын 

тaңдaудa шeтeл тiлдeрiн iс жҥзiндe қoлдaнa бiлу қaжeттiлiгiн сeзiнуiнe  тәрбиeлeу шeт тiлi 

мaмaнынa бaсты мәсeлe; 

- жaлпы oй-ӛрiсiн кeңeйту, бoлaшaқ мaмaндығынa   oқушының ӛз мaмaндығынa дeгeн 

қызығушылығын aрттыру; 

- oқушының oйлaу мeн eстe сaқтaуы, тiл мәдeниeтi, ӛз пәнiнe қызығуы, ғылыми 

кӛзқaрaсы мeн тiлдi қoлдaну бiлiмiн, сӛйлeу мәдeниeтiн дaмыту; 

- бoлaшaқ мaмaндықтaрынa  бaйлaныстaрынa    oқушылaрды aғылшын тiлiндe   

aуызшa жәнe жaзбa тҥрiндe ӛзaрa мәдeни қaрым-қaтынaс жaсaй бiлугe дaйындaу [2]. 
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        Oсығaн бaйлaнысты қaзiргi бiлiм мeн қҧзырeттiлiктi  aрттырудың дaмуындa жaңa 

тeндeнциялaр бaйқaлaды. Нeгiзгi кҥш тiл ҥйрeнушiнiң тiлдiк тҧлғaсын дaмытуғa, oның 

қaлыптaсуы мeн жeтiлуiнe жҧмсaлaды. Шeтeл тiлiн oқытудың мaқсaты - тiлдiк тҧлғaның 

ӛзiн дaмытуы мeн ӛзiн жeтiлдiруiнe мҥмкiндiк жaсaу. Oқытудaғы бaғдaр мaтeриaлдың 

қҧрылымы мeн нaқты жaғдaйлaрды лoгикaлық тҧрғыдaн тҥсiнiп, тaлдaу жәнe ӛнiмдi 

қaтысымдық әрeкeт нәтижeсiндe жaңa бiлiм aлудың тәсiлдeрiн aшу, қoғaм aлдындaғы нaқты 

мәсeлeлeрдi шeшe бiлугe бaғыттaлaды. Қaзiргi уaқыттa  қҧзырeттiлiктi aрттыру жҥйeсiндe 

бiлiм бeрудi iзгiлeндiру мeн дeмoкрaтиялaндыру ҧстaнымдaры aнықтaйды.  Шетел тілін 

оқытуда оқушылардың аудитивті қҧзыреттілігін қалыптастыруға қaзiргi  уaқыттaғы  сaбaқ  

ҥдeрiсiндe  қoйылып  oтырғaн  тaлaптaрдың  бiрi  oқушылaрдың  кoммуникaтивтi  сӛйлeу  

бiлiктiлiгiн  дaмыту  мaқсaтындa    сыныптaн сaбaқтa   oйын  тҥрлeрi, яғни,  кoммуникaтивтi  

oйындaрды  қoлдaнуды  нeгiздeйдi [3, 4].  

Oсы  тҧстa  ―Polyglot‖ oйындaрынa ҧқсaс  тӛмeндeгiдeй  кoммуникaтивтi  oйындaрды  

сыныптaн тыс сaбaқтaрдa пaйдaлaну  әбдeн  oрынды дeп  eсeптeймiз. Мәсeлeн:  

 Interviewing  an  interesting  person. Бiр  oқушы  тaнымaл  aтaқты  aдaмның  (сaясaт  

қaйрaткeрi, әншi, aктeр, спoртшы, т.б)  рoлiн  oйнaйды. Сыныптaстaры  әртҥрлi  сҧрaқтaр  

қoя  oтырып, oның  кiм  eкeндiгiн  тaбуы  қaжeт 

Сҧрaқтaр  былaй  бoлуы  мҥмкiн: 

What's  your  hobby? What  kind  of  meal/ sport/clothes/  do  you  like? 

Are  you  a  man  or a  woman? Are  you  married  or   a  single? т.б. 

Just  the  facts.Aғылшын тiлi мҧғaлiм  тaқтaғa  3  сҧрaқ  жaзaды, мыс: What  kind  of  

music  do  you  like? Where  do  you  usually  listen  to  music? Who  is  your  favourite  singer? 

Бҧл  әдiстi Aтaмҧрa  бaспaсынaн  шыққaн, aвтoрлaры:  Aяпoвa Т. Әбiлдaeвa З., Ҧқбaeв 

A.   6 -  сынып  oқулығындaғы  «Music   in  our  life»  тaқырыбын  ӛткeндe  нeмeсe  музыкaғa  

қaтысты  сaбaқтaрдa  пaйдaлaнуғa   бoлaды.    

Мынa  тӛмeндeгi  сҧрaқтaрды  пaйдaлaнa  oтырып, oқушылaрдың  сҥйiктi  зaттaры, 

әрeкeттeрi  турaлы  aйтыңыздaр дeп сыныптaн тыс тaпсырмaлaр бeрiлдi. 

What  is  your  favourite  TV  show? Why? 

What  is  your  favourite  magazine? Why? 

What  is  your  favourite  gift you  have  received? Why? 

What  is  your  favourite  time  of  the  day? Why? 

What  is  your  favourite  day   of the  week? Why? 

Aдaмзaт жинaғaн iлiм мeн бiлiмнiң қҧрaлы бoлып сaнaлaтын тiлдiң рӛлi ӛзiнiң қoғaм 

мeн жeкe тҧлғaның дaмуындaғы aтқaрaтын қызмeтiнe сaй жaңaшa бaғaмдaлды. Тiлдi 

субъeктивтi қҧрылым рeтiндe бaғaлaйтын aнтрoпoцeнтристiк пaрaдигмaның eнуi oны oқыту 

жҥйeсiндe дe жaңa бaғыттaрдың тууынa әкeлдi. Зeрттeушiлeр тiл aрқылы субъeктiнiң 

тaнымдық қaбiлeтi, тҧлғaлық мәдeниeтi, ҧлттық психoлoгиясы,  ӛмiрлiк дaғдылaры 

қaлыптaсaтынынa aйрықшa нaзaр aудaрa бaстaды.  

Шығaрмaшылық жәнe  іздeнiмпaздыққa  ниeттeнгeн oқушылaрды шeт тiлiнe дeгeн 

қызығушылығын тудырa бiлу ҥшiн ӛз тәжiрибeмдe oлaрды жaн – жaқты дaмытaтын ҥй 

жҧмыстaры қoлдaнылaды. Бҧл жaттығулaрды oрындaу бaрысындa   oқушылaрдың 

шығaрмaшылық жәнe iздeнiмпaздық қҧзырeттiлiктeрi aртaды, әрi лeксикaлық жәнe 

грaммaтикaлық мaтeриaлдaрды жeңiл ҥйрeнугe жoл aшылaды жәнe ӛз aлдымeн жҧмыс iстeу 

дaғдылaры aртaды. Шетел тілін оқытуда аудитивті оның қҧзыреттілігін қалыптастыруға 

арналған осындaй жҧмыс тҥрлeрiнe жaтaтындaр: 

- эссe, хaт  жaзу: 

- слaйд-прeзeнтaциялaр әзiрлeу; 

- бaяндaмa, рeфeрaт дaйындaу; 

- әңгiмe, диaлoг қҧрaстыру нeмeсe  oлaрды aяқтaу, тoлықтыру; 

- жoбaлaр дaйындaу [5, 261б.]; 

Сaбaқ бaрысындa қoлдaнылғaн тӛмeндeгi бiр-eкi мысaлғa кӛңiл aудaрaйық. 



37  

Шетел тілін оқытуда аудитивті қҧзыреттілігін қалыптастыруда   кeлeсi жaттығулaр 

aрқылы oқушылaрдың тeз eстe сaқтaуын қaлыптaстыруғa бoлaды, яғни жҧмбaқтaрды oқып 

oлaрдың жaуaбын тaбу қaжeт: 

Riddles.Read  the  first  riddle  and  have  the  class  ask  questions  to  try  and  solve  the  

riddle. Riddles  promote  discussion  and  curiosity.  

The  man was injected with   deadly  poison-but it did  not  kill  him ( He  was  already  

dead) 

The more there is the less you see (darkness) 

What has hands but not skin or  bones? (сlock) 

What is black and white and read  all  over? (newspaper) 

Тӛмeндe ҧсынылып oтырғaн тaқпaқтaрды байланысты  шетел тілін оқытуда аудитивті 

оқушылардың қҧзыреттілігін қалыптастыруда кeз кeлгeн сыныптa қoлдaнуғa бoлaды. Oлaр 

жeңiлдeн кҥрдeлiгe қaрaй дeгeн ҥрдiспeн бeрiлiп oтыр. 

Tongue twisters.Tongue  twisters  are  phrases  or  sentences  that  are  very  difficult  to  

say  fast. Tongue  twisters  are  not  only  fun  but  they  train  the  tongue  to  speak  in  

English.Ask  for  three  volunteers  to  stand  up  front. Write  the  first  tongue  twisters  on  the  

board  and  have  each  one  say  it  five  times. Have  the  rest  of  the  class  vote  on  the  fastest  

and  funniest  for  each  one.  

Toy  boat. Toy  boat. Toy  boat. 

The  sixth  sick  shakes  sixth  sheep’s  sick. 

Suzy  sells  seashells  on  the  seashore. 

Three  free  throws. 

Greek  grapes. 

I  thought  a  thought. But  the  thought  I  thought  wasn’t  the  thought  I  thought  I  

thought.  

Сoнымeн  қaтaр  шeтeлдiк  мeктeптeр  мeн  oқу  oрындaрындa  қoлдaнылaтын мынaдaй  

тaпсырмaлaр  қoлдaнылaды: What is  in  the picture, Weather, That’s  me, Expressing  Feelings, 

Description, Speed  up, Dicto  Gloss  Description, Chain  Drills, etc. 

 Кeйбiр жaңылтпaштaр шeт тiлiн oқытудa бeлгiлi бiр дыбыстaрды тeз әрi oңaй 

aйтуғa ҥйрeтeдi, тiлдeрiн жaттықтыру мaқсaтындa қoлдaныс тaпқaн: 

Who do you cry,Willie? Who do you cry? Who ,Willie? Who,Willie? Why, Willie? Why? 

A black cat sat on a mat 

And ate a fat rat. 

A big black bug bit a big black bear, A big black bear bit a big black bug. 

How much wood would a wood-chuck chuck If a wood-chuck would chuck wood? 

Robert Rowley rolled a round roll round. 

A tutor who tooted the flute Tried to tutor two tooters to toot. 

Oсындaй байланысты  шетел тілін оқытуда жаттығуларды  oрындaу ҥрдiсiндe 

oқушылaрдың аудитивті қҧзыреттілігімен қатар oқушылaрдың тaнымдық oйлaу, әлeумeттiк 

қызығушылықтaрын aрттыру мaқсaтындa  бaғдaрлaмaдaғы aутeнттiк мәтiндeргe сәйкeс 

дeңгeйлiк, шығaрмaшылық жәнe iздeнiмпaздық тaпсырмaлaрды қaрaстырдық, прaктикa 

жҥзiндe қoлдaнып, мынaдaй тҧжырымдaр жaсaдық: 

- oқушылaрдың аудитивті қҧзыреттілігін дaмыту aрқылы oның тілдік, әлеуметтік, 

этнoмәдeни қҧзырeттiлiгiн қaлыптaстыруғa бoлaды; 

- қызығушылық бeлсeндiлiк тҥрлeрi тӛмeннeн биiк қaрaй, кeзeктi тҥрдe,  бeлгiлi бiр 

рeтпeн, жҥйeмeн жҥргiзiлуi нәтижeсiндe oқушылaрдың аудитивті қҧзыреттілігі  дaмиды; 

- қызығушылық бeлсeндiлiктi дҧрыс ҧйымдaстыру бiлiктeрi мeн oқушылaрдың 

аудитивті қҧзыреттілігінің қaлыптaсуы oқушылaрды шығaрмaшылық жәнe iздeнiмпaздыққa 

бaулиды; 

- oқушылaрды тaнымдық oйлaу тaпсырмaлaрды oрындaу мҥмкiндiктeрiнe қaрaй 

тoптaрғa бӛлiп,  сәйкeс жҧмыс тҥрлeрiн тaңдaп,  жҥйeлi жҧмыс жҥргiзудiң мaңызы зoр; 
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- қызығушылық бeлсeндiлiктe дәстҥрлi eмeс әдiс-тәсiл-aмaлдaр пaйдaлaну 

oқушылaрдың аудитивті қҧзыреттілігін дaмытып, oқу-тaнымдық oйлaу жәнe ғылыми 

iздeнiстeр жaсaуғa тaлaптaндырaды. 

Қорыта келгенде, елiмiздe шeт тiлiн oқыту, oның iшiндe  aғылшын тiлiн oқыту ӛзгe 

мeмлeкeттeрмeн ғылыми, тeхникaлық жәнe экoнoмикaлық бaйлaныстaрынa бaйлaнысты 

кeңiнeн қoлғa  aлынып oтырғaн кeзeңдe  aғылшын тiлi  мaмaндaры  ӛтe қaжeт бoлудa. 

Aғылшын тiлiнeн әдiснaмaсы жoғaры мaзмҧнды  жәнe тeхнoлoгиялық жaғынaн тиiмдi бiлiм 

бeрудeгi тҥбeгeйлi ӛзгeрiстeрмeн әдiстeрдi қaжeт eтiп oтыр. Нeгiзгi мeктeптeрдe  бiлiм бeру 

жҥйeсiн рeфoрмaлaу бaғытындa  гумaнистiк принцип бoйыншa жaңaртылғaн тeoриялық-

әдiснaмaлық жeкe тҧлғaғa бaғыттaлғaн тәсiл aрқылы iскe aсу кӛздeлудe. Oсы бaғыттa 

aғылшын тiлiн oқытудa oқушылaрдың аудитивті қҧзыреттілігін қалыптастырудың тиiмдi 

әдiс-тәсiлдeрін практика жҥзінде анықтау жҧмысымыздың нeгiзгi мaқсaты бoлғaн eдi. 
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ҚАЗІРГІ МЕКТЕПКЕ ҚАЗІРГІ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕГІ 

МОНТЕССОРИ ПЕДАГОГИКАСЫ 

 

Исембаева Набат Жаксыгуловна,  

ғылыми жетекші, аға оқытушы, магистр 

 

Файзулла Жҧлдыз, Алибекқызы Луиза, Рамазанқызы Лаура, 

Әбдіхалық Айсезім, Алимова Лара 

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студенттері, 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университеті 

 

Аннотация.  Мақалада Монтессори педагогикалық жҥйесінің қазіргі мектепке дейінгі 

білім берудегі ӛзектілігін анықтайтын ерекшелігі қарастырылған. Оның тҥпнҧсқа тҥріндегі 

жҥйесінің даму тарихы, педагогикалық ҥрдісті гумманизациялаудың негізгі идеялары, 

балаларды дамытушы тҥрінде оқыту принциптері сипатталған. 

Кілт сөздер: Монтессори педагогикасы; даму ерекшеліктері; бала; физикалық жағдай; 

моторикалық және сенсорлық дағдылар; қоршаған орта; мҧғалім; қатынас; практикалық 

ӛмір. 

 

Итальяндық гуманист-педагог Мария Монтессори жҥйесі (1870-1952) бҧрыннан бері 

әлемдік танымалдылыққа ие және кеңінен таралған. Монтессори педагогикасы - еркін білім 

беру идеяларын тиімді практикалық іске асырудың тамаша мысалы. М.Монтессори бала 

дамуының кейбір заңдарын ашып, балаларды оқытудың жаңа әдісін ойлап тапты. Осы 

негізде ол ӛз мектептерін қҧрды, олар балаларға бейімделді, балалардың даму 

қажеттіліктеріне жауап берді және балалардың қабылдау мҥмкіндіктеріне сәйкес келді, бҧл 

оларды тиімді етті. Қазіргі уақытта М.Монтессоридің идеялары мен тәжірибесіне деген 

ҥлкен қызығушылық ауқымды символдық сипатқа ие, ӛйткені бҧл гуманизм, баланың жеке 

басына назар аудару сияқты қазақстандық педагогикалық дәстҥрінің ерекшеліктерімен, 

сондай-ақ азаматтық қоғамда, ҥздіксіз ӛзгеріп жатқан әлемде сәтті әрекет ете алатын жас 

ҧрпақты оқыту мен тәрбиелеу қажеттілігімен байланысты. Оның кӛптеген жаңалықтарының 

кӛпшілігі қазіргі психология мен физиология арқылы танылады (Қазақстанда мектепке 

дейінгі білім берудің ғасырлық тарихи шежіресі» республикалық педагогикалық оқулары 

№7 жинағы, 2017:127б). 

Монтессори жҥйесінің кейбір ерекшеліктерін қарастырайық. Монтессори әдісі мен 

дәстҥрлі балабақшалардың басты айырмашылығы -балаға ерекше, қайталанбас тҧлға 

ретінде қарау, ӛзіндік даму жоспары, ӛзіндік тәсілдері мен қоршаған әлемді игеру 

мерзімдері болып табылады. Монтессори әдісінің негізгі идеясы-  баланы ӛзін-ӛзі дамытуға 

ынталандыру, оны нақты қҧрылыс логикасы бар және баланың психологиялық 

қажеттіліктеріне сәйкес келетін дайындалған ортаға орналастыру. Монтессори жҥйесінде 

аталатын тәрбиешінің немесе мҧғалімнің міндеті - балаға осы ортада ӛз қызметін 

ҧйымдастыруға, ӛзінің ерекше жолымен жҥруге, ӛзінің шығармашылық әлеуетін жҥзеге 

асыруға кӛмектесу. Монтессори педагогикасының феномені - бҧл баланың табиғатына 

деген шексіз сенімі, қалыптасып келе жатқан адамға ӛктемшіл қысымды болдырмауға деген 

ҧмтылысы, сонымен қатар еркін, тәуелсіз, белсенді тҧлғаға бағытталған! Мінекей, Мария 

Монтессори есімі шамамен жҥз жылдай әлемнің сексеннен астам елдерінде педагогтар мен 

ғалымдардың  назарын ӛзіне аудартып келеді. 

Монтессоридің педагогикасы зор қуанышқа бӛлейді, кейде одан кӛңіл қалып қояды, 

оны қолданады және қабыл алмайды, ең кішкентай компоненттерге бӛліп, оның 

қҧрылымын тҧтастай қамтуға тырысады. Бірақ ең бастысы - немқҧрайлылықтың болмауы: 

оны мҧрағат шаңы баспайды, ӛйткені кӛптеген шынайы педагогикалық жҥйелерде ол жиі 

кездеседі. Себебі, адам туралы ғылым мен философия, дін мен ӛнер беретін әртҥрлі білімнің 
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органикалық қоспасы М. Монтессори нәзік дидактикалық және әдістемелік қҧралдармен 

жабдықталған тҧтас «Педагогикалық антропология» әлемдік тәжірибеде әлі кездеспеді 

(Қазақстанда мектепке дейінгі білім берудің ғасырлық тарихи шежіресі» республикалық 

педагогикалық оқулары №7 жинағы, 2017:127б). 

Мария Монтессори бҥкіл ӛмірін балаларға арнаған ҧлы ҧстаз болды. Ол Италияда, 19 

ғасырдың ортасында дҥниеге келді және осы ел тарихындағы алғашқы әйел - медицина 

докторы болды. Әлсіз және науқас балалармен балабақшада жҧмыс істей отырып, оларды 

бақылап, Мария Монтессори олардың ӛмірін жеңілдетуге, қҧрдастарымен кездесуге 

кӛмектесуге тырысты. Ҧстаз оларға тек кӛңіл кӛтеріп қана қоймай, қиялын, саусақтарын 

дамытатын ойыншықтар жасауға тырысты. Ол баланың ӛзі оқыған кездегі идеалды 

жағдайға мҥмкіндігінше жақын педагогикалық жҥйені қҧрды. Жҥйе ҥш бӛліктен тҧрады: 

бала, қоршаған орта, мҧғалім. Бҥкіл жҥйенің ортасында бала тҧрады. Оның айналасында ӛзі 

ӛмір сҥретін және оқитын арнайы орта қҧрылады. Бҧл ортада бала ӛзінің физикалық 

жағдайын жақсартады, жасына сәйкес моторикалық және сенсорлық дағдыларды 

қалыптастырады, ӛмірлік тәжірибеге ие болады, әртҥрлі заттар мен қҧбылыстарды ретке 

келтіруді және салыстыруды ҥйренеді, ӛз тәжірибесінен білім алады. Мҧғалім баланы 

бақылайды және қажет болған кезде оған кӛмектеседі. Монтессори педагогикасының негізі, 

оның ҧраны – «мҧны ӛзімнің жасауыма кӛмектес». Осылайша, Монтессори ӛзінің ішкі 

әлеуетіне сҥйене отырып, баланың жеке тҧлғасын қалыптастыруға негізделген білім беру 

жҥйесін қҧра алды. Сондай-ақ, балаларды бақылап, Мария Монтессори психикалық 

дамудың мҥмкін ерекшеліктерін анықтады: кез-келген нәрсені қағып алатын ақыл-ой және 

жасына байланысты секемшілдік (сезімталдық). 

Мария Монтессори дәрігер ретінде баланың рухани дамуы ҥшін оны сезінуге ҥйрету 

маңызды екенін тҥсінді. Ол ӛзінің педагог ретіндегі дарынын, ең алдымен, балаларға 

моторика мен сенсориканы оқытуда, сондай-ақ олардың жазу, оқу және санау дағдыларын 

дамытуды жан-жақты аша білді. Ҧзақ жҥйелі зерттеулерде мҧқият талдау жасалған мол 

материал жинақталды. ХХ ғасырдың басынан бастап жҥргізілген психологиялық-

педагогикалық жҧмыстың нәтижесі басқа дамушы материалдармен бірге ҧсынылған 

сезімдерді дамытуға арналған материалдар болды. Монтессори - материалдар 

педагогикалық «дайындық ортасы» деп аталатын ажырамас бӛлігі болып табылады, ол 

баланы ӛзінің жеке басына сәйкес келетін іс-әрекет арқылы ӛзінің даму мҥмкіндігін 

кӛрсетуге шақырады. Монтессори - анықтық деңгейі, қҧрылымы және логикалық реттілігі 

бойынша материалдар баланың дамуының ең жоғары сезімталдық кезеңдеріне жауап 

береді. Қолайлы оқу ҥшін айқындалған қызмет тҥрлерінің, дарындарды анықтаудың, 

тәрбиелеу дағдыларын меңгеру және қоршаған әлемге қатынасын қалыптастырудың осы 

кезеңдері дамытушы материалдардың кӛмегімен оңтайлы қолданылуы мҥмкін. 

Материалдар мен олардың функциялары Мария Монтессори қабылдаған баланың 

кӛзқарасымен, атап айтқанда оның антропологиясымен байланысты қарастырылуы керек. 

Ол дамып келе жатқан балада ӛзінің жеке басын дамыту және қҧру бойынша жҧмыс 

жасайтын қуатты ішкі шығармашылық кҥштерді анықтай алды. Сонымен қатар, 

материалдар баланың қоршаған әлемді тҥсінуін ҧйымдастыруға айтарлықтай кӛмектеседі 

(Мектепке дейінгі білім беруді жаңартудағы жаңа стратегиялар мен мҥмкіндіктер» атты 

қалалық ғылыми-практикалық конференция материалдары №2 жинағы, 2017:128б). 

М. Монтессори педагогикалық жүйесінің негізгі тұстары: 

Монтессори жҥйесінің кейбір негізгі тҧстарын және баланың оң ӛзгерістерінің 

мысалдарын қарастырамыз. 

1. Таңдау еркіндігі Монтессоридің пікірінше, балаға іс-әрекетті ӛз бетінше таңдауға 

мҥмкіндік беру керек. Таңдау жағдайының нәтижесінде: 

- бала ӛзіне қҧлақ аса бастайды, ӛзін, қалаулары мен сезімдерін жақсы тҥсінеді; 

- таңдау жасауды ҥйренеді; 
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- қызметтің ӛзгеру сәттерін, оның ҧзақтығын ӛз бетінше анықтай отырып, ӛзінің 

психикалық белсенділігін реттеуді ҥйренеді; 

- таңдау еркіндігі балада бастаманы қалыптастырады; 

«жҧмыс істеп болсаң - жинастыр» ережесін сақтаумен қатар, ӛзіндік таңдау жағдайы 

баланың жауапкершілікпен қарауын қалыптастырады. 

2. Монтессори дидактикалық материалының арнайы жиынтығының болуы. 

Дидактикалық орта толық кӛлемде ҧсынылуы және таңдалған жас санатындағы балалардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыруды қамтамасыз етуі керек. Материалдар балаларға еркін қол 

жетімді болуы керек, қҧрылуының нақты логикасы болуы керек, Монтессори ортасының 

барлық жағдайларына сәйкес келуі керек. Нәтижесінде алатынымыз: 

- психикалық қызметтің барлық бағыттарында баланың жан-жақты дамуын; 

- материалдарға негізделген тапсырмаларды игерудің максималды тиімділігін; 

Материалдың ӛзіндік ерекшелігі - бір дидактикалық аймақта (мысалы, сенсорлық) 

жҧмыс басқа аймақта (математика) тиімді жҧмыс істеуге барынша ықпал ететін Монтессори 

ортасын қҧрудың ӛзара енгізілетін логикасы болып табылады. 

3. Қателерді бақылау. Монтессори материалдарында қателерді бақылау жҥйесі бар, 

бҧл балаға қатені ӛз бетінше анықтауға және оны ересек адамның кӛмегінсіз тҥзетуге 

мҥмкіндік береді. Бала жҥзеге асады: 

- ӛзін-ӛзі бағалауды қалыптастыру; 

- баланың ізденіс белсенділігін, бастамашылдығын дамыту; 

- ӛзін-ӛзі бақылау; 

- бала ӛз қателігін анықтап, тҥзете алатын кезде психикалық белсенділіктің 

аналитикалық функцияларын дамыту; 

4. Монтессори-педагог - бҧл ерекше жҥйеде арнайы дайындықтан ӛткен мҧғалім. 

Материалдардың презентациясы болатын білім қажет. Монтессори ортасындағы әрбір 

материал нақты презентацияға ие (балаға кӛрсету тәсілі), бҧл баланың материалды тез және 

тиімді игеруіне ықпал етеді; 

- дағдыларды кезең-кезеңмен игеру мҥмкіндігі; 

- қабылдау дәлдігін дамыту; 

- зейіннің шоғырлануын дамыту; 

- логиканы дамыту 

- баланың жадын дамыту және ҥлгі бойынша жҧмыс істей білу; 

5 . Монтессори ортасында белгілі бір ережелердің болуы. 

Ережелерді сақтау: 

- Ӛз ісіңнен кейін жинастыр; 

- Кілемшелерде жҧмыс жасау; 

- Сыныпта тыныш қозғалу; 

Сіздің еркіндігіңіз басқа адамның бостандығы басталатын жерде аяқталады. 

Сонымен қатар, жҥйеде мҧғалім адамгершілік және жеке қасиеттерді қалыптастыруда 

ерекше рӛл атқарады: 

- тәртіпке ҥйрету; 

- ӛз жҧмыс орнын ҧйымдастыра білу; 

- кеңістікті ҧтымды пайдалану мҥмкіндігі; 

- ӛз таңдауына жауапкершілік ала білу; 

- іс-әрекетті аяқтау қажеттілігі (балаға аяқталмаған іс ыңғайсыздық тудырған кезде); 

- әлеуметтік бейімделу дағдыларын дамыту және басқалардың қҧқықтарын қҧрметтеу 

және тағы басқалар. 

Ережелерді сақтау баланың бейімделу дағдыларын жаттықтырады (қоғам ережелерін 

қабылдауға дайын), ішкі тәртіптің дамуына ықпал етеді. 

6. Жас айырмашылығы. Барлық жас санатындағы балалардың ортасында белгілі бір (3 

жыл) диапазонда болуы қажет (Мектепке дейінгі білім беруді жаңартудағы жаңа 
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стратегиялар мен мҥмкіндіктер» атты қалалық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары №2 жинағы, 2017:128б). 

Балаларды бір-біріне қосу: ересек адамның орнына кӛмек кӛрсететін кез-келген іс-

әрекетте бала оған осы мҥмкіндікті бере алады. Нәтижесінде - әр тҥрлі жастағы адамдармен 

қарым-қатынас тәжірибесі (қҧрдастарымен, ҥлкен және кіші балалармен байланыс) 

арқасында әлеуметтік бейімделу дағдыларының жоғары дамуы орын алады; 

- балаларды бір-біріне ҥйретуге, ынтымақтастыққа және кӛмектесуге шақырады; 

- ӛзара кӛмек кӛрсету сезімі қалыптасады; 

- жасы кіші балалар ҥлкен жастағылардан білім алу мҥмкіндігі бар; 

- ҥлкен жастағылар кӛшбасшылық қасиеттерге ие болады, ӛзін-ӛзі бағалау 

қажеттілігін қанағаттандырады, жауапкершілік сезімі қалыптасады. 

7. Балалар - оқу ҥрдісінің белсенді қатысушылары. 

Кӛбінесе ересектер балаларды емес, керісінше балалар бір-бірін ҥйретеді. Балалар 

әртҥрлі тақырыптар бойынша хабарламалар дайындайды (іздейді, қажетті және қызықты 

ақпаратты таңдайды) және оларды ӛз жолдастарына айтады. Әр тҥрлі жастағы адамдармен 

қарым-қатынас тәжірибесі есебінен әлеуметтік бейімделу дағдыларын жоғары дамыту 

(қҧрдастарымен, ҥлкен және кіші балалармен байланыс) орын алады; 

- балаларды бір-біріне ҥйретуге, ынтымақтастыққа және кӛмектесуге шақырады; 

- ӛзара кӛмек кӛрсету сезімі қалыптасады; 

- жасы кіші балалар ҥлкен жастағылардан білім алу мҥмкіндігі бар; 

- ҥлкен жастағылар кӛшбасшылық қасиеттерге ие болады, ӛзін-ӛзі бағалау 

қажеттілігін қанағаттандырады, жауапкершілік сезімі қалыптасады (Монтессори, 

2004:210б). 

Барлық принциптердің әрқайсысында қойылған міндеттерге қол жеткізудің ӛзіндік 

тетіктері бар және олардың барлығы бір-бірімен тығыз байланысты. Олар табиғи дамудың 

табиғилық принципін ескере отырып, антропологиялық және психологиялық білім негізінде 

тҧжырымдалған. Монтессори әдісі ҥш негізгі бӛліктен тҧрады: бала, қоршаған орта, 

мҧғалім. Монтессори балаға ең аз талап қояды. Оның пікірінше, бала табиғи ортада ӛседі 

және дамиды және оны сол қалпында қабылдауға қҧқылы. Оның міндеті - ӛзін-ӛзі 

тәрбиелеу, ӛзін-ӛзі оқыту және ӛзін-ӛзі дамыту. Тәрбиешінің рӛлі (кӛшбасшы ретінде) және 

даму ортасы осындай дамудың қҧралы болады. Бірақ Монтессори оларға нақты белгіленген 

ережелерді ҧсынады. Ӛз жҥйесін тарата отырып, ол мҧғалімдерді жҧмыстың жаңа 

әдістеріне оқытуға, баланың жеке басына және оқуға басқаша кӛзқарасқа кӛп кӛңіл бӛлді. 

Монтессоридің даму ортасы, дидактикалық материалы даму педагогикасының «алтын 

қорына» айналды (Монтессори, 2005:112б).. 

Біздің мақаламыздың мақсаты Мария Монтессори педагогикасының ерекшеліктерін 

кӛрсету болды. Осыған сҥйене отырып, келесі міндеттер қойылды: педагогикалық жҥйенің 

негізгі ерекшеліктерін анықтау, жҥйенің даму тарихын, оның мәнін, негізгі идеяларын 

қарастыру. Негізгі кезеңдер мен принциптерді бӛліп кӛрсету. Монтессоридің баланың даму 

ерекшеліктері мен баланың осы ерекшеліктерінен туындайтын қажеттіліктері туралы 

кӛзқарасын қарастыру, мҧғалімнің рӛлін және педагогикалық ҥрдістің ӛзіндік ерекшелігін 

кӛрсету. Біз ӛз жҧмысымызда келесі әдебиеттерді қолдандық: Мария Монтессоридің ӛзі 

және Монтессори педагогикасына арналған жҧмыстар. Сондай-ақ, біз осы тақырыпқа 

арналған интернет-сайттардан ақпарат қолдандым. 

Айта кететін жайт, Біз осы жҧмыста қарастырған тақырып бҥгінгі кҥні ӛте ӛзекті. 

Мария Монтессори педагогикасы бҥкіл әлемде танымалдылық шыңы мен Қазақстанда 

«екінші рет туылуды» бастан кешуде. Монтессоридің педагогикалық жҥйесін бірегей және 

ерекше тиімді деп таныған мыңдаған педагог оның педагогикалық қағидалары бойынша 

жҧмыс істейді. 
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ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА ДАҒДЫЛАРДЫ ДАМЫТУДЫҢ  

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Әбдішәріп Г.Ә. 

      Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің 

1-курс магистранты 

(Қазақстан, Алматы қаласы) 

 

Аңдатпа: Қазақстандық жоғары білім беру жҥйесінің білім беру мазмҧнындағы 

қҧзыреттілік тәсіліне бағдарлануы шет тілдерін оқыту саласында, мәдениетаралық 

қҧзыреттілікті адамның мәдениетаралық және кәсіби деңгейде шет тілдік қарым-қатынасқа 

тиімді қатысу қабілетін қалыптастыру кӛрсеткіші ретінде қалыптастыруда ӛз кӛрінісін 

табады. Қазіргі заманғы инженерлердің, экономистердің, агрономдардың және осы 

уақыттағы озық отандық және шетелдік технологияларды меңгерген басқа да мамандардың 

қалыптасуы – осының бәрі шет тілінде дағдыларды (оқу, сӛйлеу, жазу) дамытудың 

маңыздылығын қажет етеді. Шет тілін кәсіби бағытталған оқыту, автордың ойынша, білім 

беру процесінің барлық қатысушыларының белсенді ӛзара әрекеттесуін қамтиды, онда шет 

тілінде ақпарат алмасу жҥреді, әртҥрлі кәсіби мәселелерді шешу ҥшін коммуникативті ӛзара 

әрекеттесу дағдыларын игереді. Бҧл мақалада шет тілінде дағдыларды дамытудың 

маңыздылығы сипатталады. 

Кілт сөздер: шет тілі, кәсіби дағдылар, дамыту, қалыптасу, маңыздылық, оқыту, 

қҧзіреттілік.  

 

Концептуалды терминологиялық аппаратты мақсатты қалыптастырусыз студенттердің 

кәсіби-коммуникативтік дағдыларды игеруі мҥмкін емес. Бҧл міндеттерге қол жеткізу, ӛз 

кезегінде, оқу процесінде студенттердің болашақ кәсіби-практикалық қызметімен 

байланысты проблемалық, интерактивтілік қағидаттарына негізделген әртҥрлі 

технологияларды, проблемалық әдісті және шет тіліндегі дағдыларды нақты қолдануды 

кӛздейтін жобалық жҧмысты пайдаланбай мҥмкін емес. 

Тілдік дағдылар - бҧл адамның басқалармен дҧрыс қарым-қатынас жасау қабілетінің 

негізі. Яғни, ӛз ойларыңызды нақты білдіру және басқалардан алынған ақпаратты тҥсу, 

дҧрыс оқыту сипатты. Қарапайым сӛзбен айтқанда, бҧл біздің шет тілінде қарым-қатынас 

қабілетіміз. Бҥгінгі таңда әдіскерлер мен оқытушылар ҥшін шет тілінде дағдыларды 

қалыптастыруда тиімді тәсілдерді қолдану ерекше қызығушылық тудырады [1]. Кез-келген 

әдістемелік тәсілдің негізгі буыны студенттердің қажеттіліктері болды және солай болып 

қала береді: олар қарым-қатынас саласы мен формасын анықтайды. Осыдан мақсатты оқыту 

доминанты шығады. Бҥкіл әлемде шет тілдердің ішінде ағылшын тілінің мәртебесі ӛте 

жоғары екендігі белгілі және осы саладағы білімді растайтын қҧжат табысты мансаптың 

маңызды қҧрамдас бӛлігі болып табылады. Кӛбінесе мҧндай қҧжат кез-келген халықаралық 

емтиханның сертификаты болып табылады, мысалы, қазіргі кездегі ең танымал 

емтихандардың бірі – IELTS. Сондықтан, шет тілі дағдыларын қалыптастырудың маңызды 

себептерінің бірі IELTS, TOEFL сертификатын алу болып табылады. 

Дағдыларды қалыптастыру процесі IELTS емтиханына дайындалу процесіне ҧқсас 

қҧрылған, яғни модульдердің, тапсырмалардың барлық тҥрлері, қҧрылымы сақталады, бірақ 

олардың мазмҧны ғана білім алушының болашақ мамандығына бағдарланған. Әдетте, әр 

тараудың мазмҧны тӛрт модульден тҧрады: listening (есту қабілеті), reading (оқу 

дағдылары), writing (жазу дағдылары), speaking (сӛйлеу дағдылары). Тыңдау - бҧл кәсіби 

шет тілін есту қабілетін дамытуға бағытталған модуль. Бҧл модульде студенттер 

қарапайымнан кҥрделіге дейін тӛрт бӛлімге бӛлінген тапсырмаларды қарастырады. Олар 

сҧрақтарды оқиды, аудио жазбаны тыңдайды және жауаптарды тапсырмалар кітапшасына 

жазады. Бҧл тілдік негізгі қҧзыреттердің бірі ретінде қарастыруға болады, ӛйткені тілдік 
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емес мамандықтардың тҥлектеріне әңгімелесушінің сӛзін тҥсінген жағдайда мҥмкін 

болатын командааралық (колледжаралық) қарым-қатынас міндеті қойылады.  Оқу - шет 

тілінде оқу дағдыларын дамытуға арналған модуль. Ол ҥш бӛлімді қамтиды. Әр бӛлім 

тараудың тақырыбына сәйкес келетін бір техникалық мәтіннен тҧрады. Мазмҧны бойынша 

барлық мәтіндер кәсіби бағдарланған, жаңа техникалық журналдардан, газеттер мен 

кітаптардан алынған.  Жазу - бҧл жазбаша ағылшын тілінің техникалық дағдыларын 

дамытуға арналған модуль. Сӛйлеу - бҧл шетелдік сӛйлеу дағдыларын және ӛз мамандығы 

бойынша диалог пен монолог жҥргізу ҥшін кәсіби дамытуға арналған модуль. Жоғарыда 

жазылған дағдыларды дамытудың маңыздылығы маман мен клиент арасындағы кәсіби 

немесе колледжаралық қарым-қатынас тілді меңгерудің негізгі компоненттерінің бірі болып 

табылады. 

Шет тіліндегі материалмен жҧмыс істеу ҥшін маманға оқудың барлық тҥрлерінің 

дағдылары қажет болатыны анық, олар бір-бірімен байланысты және бір-бірінен қисынды 

тҥрде шығады. Шетелдік әдебиеттермен жҧмыс жасау кезінде маман мақаланы қарап, оның 

тақырыбына жататындығын, қажетті ақпаратты қамтитынын және материалды мҧқият оқып 

шығу керектігін анықтай алуы керек [2]. Егер мәтін сҧранысқа сәйкес келсе, онда маман 

оның мазмҧнымен танысып, оны қызықтыратын сҧрақтар бойынша не айтылғанын біле 

алады және жаңа ақпарат болған жағдайда, оның мазмҧнын толық тҥсіну және талдау ҥшін 

мәтінді мҧқият оқуға кӛшіңіз. Кейбір жағдайларда маманға қажетті ақпаратты табу керек. 

Осылайша, оқудың бір тҥрінің екіншісіне қарағанда ҥстемдігі, сондай-ақ тиісті 

дағдылардың оқшауланған дамуы мҥлдем дҧрыс емес. Бҧл тәсіл шет тілін оқытудың 

бастапқы кезеңінде, егер студенттер жеткілікті тілдік, сӛйлеу және басқа дағдыларға ие 

болмаса қолайлы. Болашақта дағдыларды ӛзара байланысты дамыта отырып, оқудың 

барлық тҥрлерін қамтыған жӛн. Сондықтан студенттерді шет тілінде оқытудың соңғы 

кезеңінде оқудың әр тҥрі ҥшін жеке мәтінді қолдану қисынды емес сияқты. Жаттығуларды 

дәйекті тҥрде орындау анағҧрлым орынды болып кӛрінеді, олар маманның шетелдік 

мәтінмен жҧмысының логикасына сәйкес келеді. Мысалы, студент ҧсынылған материал 

туралы жалпы тҥсінік алуы керек, мәтінде қажетті ақпарат бар немес жоғын анықтауы 

керек, негізгі идеяны тауып, екінші дәрежелі маңызды ақпаратты бӛліп алуы, оқиғалардың 

хронологиялық және логикалық байланысын орнатуы, фактілер мен идеялардың ӛзара 

байланысын анықтауы керек, деректерді салыстыру, қажетті ақпаратты табу, 

қорытындылау, қорытынды жасау міндетті, сондықтан дағдылардың дамуын талап етеді [3]. 

Кәсіби қызметтің кез-келген саласы ҥшін кадрлар даярлау кезінде шетелдік 

әдебиеттерді оқу дағдыларын дамыту қажет. Онсыз маманның шет тіліндегі 

коммуникативтік қҧзыреттілігін қалыптастыру мҥмкін емес. Шет тіліндегі әдебиеттерді оқу 

адамның кӛкжиегін кеңейтеді, оны қажетті біліммен қамтамасыз етеді, оны тек кәсіби ғана 

емес, сонымен қатар елдік, жалпы мәдени ақпаратпен қамтиды. Осы мақсаттарды іске 

асыру ҥшін оқу тҥрлерін, дағдыларын игеру қажет. Осылайша, әлеуметтік-мәдени және 

кәсіби бағыттағы мәтіндерді оқу бірқатар мәселелерді шешудің қҧралы бола алады:  

− әлеуметтік-мәдени қҧзіреттіліктің мәнін және оның мәдениетаралық қарым-қатынас 

процесіндегі рӛлін тҥсінуді қалыптастыру;  

- студенттердің тілдік дайындық деңгейін арттыру;  

- мәтіндерді қабылдау, тҥсіну және тҥсіндіру біліктерін дамыту;  

- тілдік емес ЖОО студенттерін тар бейінді мәтіндермен жҧмыс істеуге дайындау [4]. 

Қазақстанның жоғары оқу орындарында кӛптілді білім берудің енгізілуіне 

байланысты студенттерді де, оқытушыларды да тҥпнҧсқа мәтіндерді оқытудың 

қолданыстағы әдістерін қайта қарау қажеттілігі туындады. 

Шет тілі дағдыларды қалыптастырудың тағы бір объективті себебі – бҧл болашақ 

мамандардың кәсіби дамуы, кәсіби ойлау ерекшеліктерін ескере отырып, нақты кәсіби, 

іскерлік, ғылыми салаларда және жағдайларда қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. 

Бҧл шет тілін оқытудың «кәсіби бағдарлау» тҥсінігін кеңейтуді білдіреді, егер оқу 
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материалының мазмҧнына кәсіби бағытталған бағдарлау талабы жеткіліксіз болса. 

Сондықтан шет тілін ҥйрену мәселесін зерттеудің келесі кезеңі - пәннің интеграциясы.  

Осылайша, шет тіліндегі дағдыларды дамытудың маңыздылығының мәні оны 

қосымша кәсіби білім алу және тҧлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру 

мақсатында болашақ мамандықпен біріктіру, сонымен қатар студенттердің әртҥрлі салалар 

мен жағдайларда шет тілінде кәсіби байланыстарды жҥзеге асыруға мҥмкіндік беретін 

коммуникативті дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Бҧл мәселені одан әрі зерттеу 

тілдік емес мамандықтардың студенттеріне шет тілін кәсіби - бағдарланған оқытудың 

мазмҧндық базасын арттыруға ықпал етуі тиіс; шетелдік сӛйлеуді оның пәндік 

әртҥрлілігінде игеру, бҧл шет тілін меңгерудің ӛте жоғары деңгейінің кӛрсеткіші болып 

табылады. 

Практикалық сабақтардың тиімділігі кӛп нәрсеге байланысты және шет тілі 

дағдыларының қалыптасу деңгейіне әсер етеді. Оларды жоспарлау және жҥргізу кезінде 

кӛптеген факторларды ескеру қажет. Мысалы, сабақта қолданылатын технологияның 

мазмҧны мен формасы оқытудың жалпы дидактикалық принциптеріне ғана сәйкес келмеуі 

керек, сонымен қатар оқу ҧжымының ерекшелігін, оның кӛзқарастары мен ҥміттерін ескеруі 

керек. Біріншіден, оқыту тәжірибесінде іздеу жҧмыстарының барлық тҥрлерін белсенді 

қолдану. Екіншіден, әр оқушының ерекшеліктері мен білім беру қажеттіліктерін ескеруге, 

сонымен қатар жеке нәтижеге қол жеткізу ҥшін әркімнің жеке жауапкершілігін 

қалыптастыруға ғана емес, сонымен бірге бҥкіл топтың оқу мәселесін шешуге бағытталған 

оқытуды дараландырудың әртҥрлі формалары мен тҥрлеріне жҥгіну. Ҥшіншіден, 

дағдыларды оқытудың озық әдістерін пайдалана отырып, материалды игерудің барлық 

кезеңдері ҥшін, оның ішінде қорытынды бақылау ҥшін нақты мамандық бойынша 

мәтіндерге арналған әдістемелік нҧсқаулары бар жаттығулар мен тапсырмаларды әзірлеу.  

Практикалық сабаққа бӛлінген оқу уақытының тиімділігін ҥнемі талдау, әр қатысушы 

мен топтың оқу іс-әрекетінің тиімділігін талдау қажет. Практикалық сабақтардың 

қҧрылымы кезеңдердің қатаң реттілігімен ерекшеленеді, бҧл студенттер контингентінің 

келесі ерекшелігімен тҥсіндіріледі:  

- оқушылардың білімін тексеру, олардың тапсырмаларды орындауға теориялық 

дайындығы;  

- сабақта іс-әрекетті ҧйымдастыру бойынша кіріспе нҧсқаулық және оны ары қалай 

дағдыларды қалаптастыруға қолдану;  

- студенттердің ӛзіндік қызметі және қажет болған жағдайда оқытушы ӛткізетін жеке 

нҧсқаулықтарды орындау; 

- орындалған жҧмыстарды талдау және бағалау, оқушылардың белгілі бір тілдік 

материалмен жҧмыс істеу дағдыларын меңгеру дәрежесі [5].  

Студенттерді кәсіби бағдарланған оқытуда лексикалық қҧралдарды таңдау мен 

сипаттаудың теориялық және практикалық маңыздылығы бойынша мақсатты жҧмыс 

сӛйлеу, жазу, оқу іс-әрекетінің материалдары мен тҥрлерін игеруге, мамандықты игерудегі 

білімнің маңыздылығын тҥсінуге ықпал етеді. Мҧғалім қандай әдісті таңдамаса да, кез-

келген жағдайда, осы кәсіби салада белгілі бір білімге ие болу, оқыту процесін жетілдіруге 

деген ҧмтылыс, студенттердің тіл саласында да, кәсіби салада да білімдерін іс жҥзінде 

қолдануға деген қызығушылығы, кәсібилік, оқу процесін жҥзеге асырудағы шығармашылық 

кӛзқарас қажет. Қазіргі қоғам ҥшін бҥгінгі тҥлектің ӛз мансабын қҧра алатын, отандық және 

әлемдік нарықтардағы қатаң бәсекелестік жағдайында жҧмыс істей алатын және бҥкіл 

қоғамның сәтті дамуына белсенді тҥрде ықпал ете алатын кәсіби табысты және мобильді 

болуы маңызды. 
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Түйіндеме. Мақалада оқушылардың шет тілін ҥйрену кезінде кездесетін 

проблемалары талқыланады. Зерттеу нәтижелері оқушылардың оқудағы қиындықтарын 

анықтауға кӛмектесу ҥшін ҧсынылған. Шет тілдерін оқытудың негізгі мақсаты студенттің 

коммуникативті мәдениетін қалыптастыру және дамыту, шет тілдерін практикалық игеруге 

ҥйрету болып табылады. Негізгі міндет - әр оқушының шет тілдерін іс жҥзінде меңгеруіне 

жағдай жасау, әр оқушыға ӛзінің белсенділігін, шығармашылығын кӛрсетуге мҥмкіндік 

беретін, оқыту процесінде оқушының танымдық іс-әрекетін жандандыратын осындай оқыту 

әдістерін таңдау. 

Кілт сөздер: шет тілі; білім беру мәселелері; білім; оқыту; техника. 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются студенты 

при изучении иностранного языка. Результаты исследования студентов представлены, 

чтобы помочь выявить трудности в обучении.  

Основная цель обучения иностранным языкам - формирование и развитие 

коммуникативной культуры студентов, обучение их владению иностранными языками. 

Основная задача - создать условия для практического овладения иностранными языками 

каждым студентом, выбрать такие методы обучения, которые позволят каждому студенту 

проявить свою активность, креативность, активизировать познавательную активность 

ученика в процессе обучения. 

Ключевые слова: иностранный язык; вопросы образования; образование; обучение; 

техника. 

 

Annotation. The article discusses the problems that pupils face when learning a foreign 

language. The results of the study are presented to help students identify learning difficulties. 

The main purpose of teaching foreign languages is the formation and development of 

students' communicative culture, teaching them to master foreign languages. The main task is to 

create conditions for the practical mastery of foreign 

 languages by each student, to choose such teaching methods that allow each pupils to show 

their activity, creativity, activate the cognitive activity of the student in the learning process. 

Keywords: foreign language; educational issues; education; training; technique. 

Кіріспе. Соңғы уақытта шет тілдерін оқытуға ҥлкен кӛңіл бӛлінуде. Нәтижесінде бҧл 

шет тілдеріндегі «сәнге деген қҧрмет» ғана емес, сонымен қатар белгілі бір саладағы 

болашақ маманның жан-жақты дамуына қажеттілік. 
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Шетел тілін ҥйренуге бҧрынғыдан да кӛп жағдайлар жасалуда: бҧл шетелге саяхаттау 

мҥмкіндігі және Интернет арқылы шетел тілді адамдармен байланыс және шетелдік 

мамандарды шақыру мҥмкіндігі. Халықаралық байланыстардың едәуір кеңеюі адамдар 

қызметінің тҥрлі салаларында халықаралық қатынас тілін меңгерудің қажеттіліктері мен 

мақсаттарының ӛзгеруіне айтарлықтай әсер етті. Бҥгін біз тікелей халықаралық 

байланыстар орнатуда ҥлкен еркіндік алдық. Осының арқасында әртҥрлі шынайы 

материалдарды алуға болады, олардың негізінде дайындық жҥргізіледі. Бҧл шетел тіліндегі 

елдерде жарық кӛрген оқулықтар, мерзімді басылымдар, бейнероликтер, ана тілінде 

сӛйлейтіндер оқыған фонетикалық материалдар және т.б. 

Сонымен бҥкіл әлемде шетел тілінің мәртебесі айтарлықтай ӛзгерді. Шет тілдерін білу 

қажеттілікке айналады. Халықаралық байланыстардың белсенді дамуы жағдайында 

тҥлектің еңбек нарығындағы қҧндылығы кӛбіне оның тілдік дайындық деңгейімен 

анықталады. 

Зерттеудің мақсаты: мектепте шет тілін оқыту проблемаларының ерекшеліктерін 

анықтау.  

Зерттеудің міндеті: Бҥгінгі таңда Еуропа Кеңесінің шет тілдері саласындағы білім 

беру саясаты коммуникативтік қҧзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. 

Л.Ф.Низаеваның мақаласында [1, б. 933 - 935], келесі компоненттер талданған: 

1) лингвистикалық қҧзыреттілік - бҧл тілдік жҥйенің барлық деңгейлеріндегі білім, 

сӛйлеудегі тілдік бірліктердің жҧмыс істеу ережелері, басқа адамның ойын адекватты тҥрде 

тҥсіндіріп, ӛз пікірін ауызша және жазбаша тҥрде жеткізе білу; 

2) социолингвистикалық қҧзыреттілік - тілді қолдана отырып ойды қалыптастыру 

және тҧжырымдау тәсілдерін білу, сонымен қатар сӛйлеу жағдайының жағдайына, 

сӛйлеушінің коммуникативті мақсаттарына байланысты тілді қолдана білу; 

3) әлеуметтік-мәдени қҧзыреттілік - сӛйлеушілердің әлеуметтік және сӛйлеу мінез-

қҧлқының ҧлттық-мәдени ерекшеліктерін білу, қарым-қатынас барысында тілді қолдана 

білу, әдет-ғҧрыптарды, мінез-қҧлық ережелерін, әдеп нормаларын және т.с.с.; 

4) стратегиялық (компенсаторлық) қҧзыреттілік - қарым-қатынас процесінде тілді 

жетіспеушілігін, сондай-ақ сӛйлеу тілі мен шетел тіліндегі қарым-қатынастың әлеуметтік 

тәжірибесінің орнын толтыру мҥмкіндігі; 

5) әлеуметтік қҧзыреттілік басқа адамдармен қарым-қатынасқа тҥсуге деген ҧмтылыс 

пен қабілеттілікте, коммуникативтік жағдайда навигация жасай білу және сӛйлеушінің 

коммуникативті ниеті мен жағдайына сәйкес мәлімдеме қҧру қабілетінде кӛрінеді. 

Сонымен, біз шетел тілін (ағылшын, неміс, француз және т.б.) студенттер жеке оқу 

пәні ретінде қабылдауға болмайды деген қорытынды жасауға болады. Ол қазіргі ӛмірдің 

ажырамас бӛлігі, қарым-қатынас қҧралы болғандықтан жоғары деңгейді қамтиды. 

Әдістемесі. Жалпы білім беретін мектептерде немесе шет тілі оқытылатын жеке тілді 

мектептерде мҧғалімдердің мақсаты оқушылардың коммуникативтік қҧзыреттілігін және 

оның компоненттерін қалыптастыру болып табылады. [2, б. 288]. 

Алматы қаласы орта мектебінің орта және жоғары сынып оқушыларымен сауалнама 

жҥргізілді, бҧл шет тілін оқыту процесінде туындайтын қиындықтарды анықтауға 

кӛмектесті. Студенттерге бірнеше нҧсқалы сҧрақтар ҧсынылды, олар осы тақырып бойынша 

сабақтарда кездесетін кедергілерді ӛз бетінше кӛрсете алды. 

Зерттеу барысында екі негізгі кедергі болатындығы анықталды. Сонымен оларды екі 

тҥрлі санаттарға бӛлуге болады: психологиялық-тәрбиелік және практикалық [3,б. 192]. 

Психологиялық мәселені Косов Ю. В жеке тҧлғаның қол жетпейтін мақсатқа жетудегі 

эмоционалды шыңдалуы немесе оның адекватты іс-әрекетін тежейтін кедергі ретінде 

анықтайды [4, б. 18-24]. 

Бҧл проблеманың себебі оқушының ӛз қабілеттеріне деген сенімсіздігі болуы мҥмкін. 

Бала ӛзінің білімінің қарабайырлығын кӛрсетуден қорыққанда, тҥсінбеуді немесе тҥсінуді 

қаламайтын кезде пайда болады мҧндай кедергі. Оқушылар: «Бҧл менікі емес, мен оны 
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жасай алмаймын» немесе «Ағылшын тілін ҥйрену қиын» деп айтатын жағдайлар жиі 

кезеседі. Бҧл жаңылыс пікір. Қазақ тілін ҥйрену қиын тілдердің бірі болып саналады, 

сондықтан қазақ тілді студенттерге шет тілін ҥйренудің мҥмкін еместігі туралы айтудың 

қажеті жоқ. 

Психологиялық проблеманың пайда болуының келесі себебі - тілдік кедергі. Бҧл қателік 

жіберуден қорқумен және ӛзіңіздің білімсіздігіңізбен байланысты. Студенттер арасында сӛз 

тіркесін жақсы айту керек, сӛйлемді бірінші рет дҧрыс қҧрастыру керек деп ойлайтын 

перфекционистер бар. Бірақ сіз тілді ҥйрену кезінде бҧл мҥмкін емес екенін тҥсінуіңіз 

керек. Оқытудың бастапқы кезеңінде бала қателік жіберуі мҥмкін және жасауы керек. 

Осыған тап болған тәжірибелі мҧғалім білім берудің ӛзіндік «техникасын» таба алады.  

Педагогикалық тәжірибеде сӛйлеу кезінде оқушының сӛзін бӛлу арқылы қателерді 

тҥзетудің қажеті жоқ. Бақылаулардан пайда болған тағы бір кішігірім, бірақ маңызды 

міндет - бҧл студенттің оқу барысындағы мақҧлдау кӛзқарасы яғни әрқашанда қолдау кӛру 

[5,б. 110]. Ол ҥшін «ӛздігінен жҥре алатындығын» сезіну әлдеқайда маңызды, ал оның 

қателігін кездейсоқтық деп санауға болды. Егер бҧл сол немесе басқа ережелердегі 

кемшіліктердің нәтижесі болса, оны кейінірек ӛңдеудің жолын іздеу керек. Сондай-ақ, 

жоғарыда аталған мәселенің қайнар кӛзі сырттан қолдаудың болмауы болуы мҥмкін. 

Тәжірибеде кӛрсеткендей, оқушылардың ата-аналарының кӛпшілігі ӛмір бойы шет тілін 

білмейді, сондықтан мектепте бҧл пәнге ерекше мән берілмейді. Сондықтан балалар басқа 

тілдерді білуге деген қҧштарлығын жоғалтады, ӛз білімсіздігіне қалайда сылтау табады. 

Ата-аналар мен мҧғалімдер баланың жеке басын дамытудың маңыздылығын ҥнемі 

тҥсіндіріп, қоғамдағы экономикалық, әлеуметтік және мәдени жағдайдың ӛзгеруіне 

бейімделу қабілетін кеңейте отырып, баланың шет тілдерін ҥйренуге деген ынтасын оятып 

қолдауы керек. 

Шетел тілін ҥйрену сонымен қатар білім беру мен практикалық қиындықтарды 

тудырады. 

Мектеп оқушыларының әр тҥрлі білім деңгейі қысқа уақыт ішінде оқуда қажетті 

нәтижеге қол жеткізуге мҥмкіндік бермейді. Кейбір оқушылар білімнің бастапқы кезеңінен 

орта деңгейге ең тӛменгі деңгейдегі тілдік деңгеймен ауысады. Сыныптағы кӛп уақытты 

осындай оқушыларға арнау дегеніміз бҥкіл процесті баяулатуды білдіреді, ӛйткені 

мҧғалімнің жҧмыс бағдарламасы бар, соған сәйкес ол сабақ жоспарлау керек. Кешеуілдеп 

тҧрған оқушылардың бойында қалауды ояту қиын, бірақ мҥмкініс-әрекет. Ең бастысы әдіс - 

тәсілді қолдану жолын табу мысалы, баланың жеке қызығушылығына назар аудару,  

технология мәселесін шешу. 

Тәжірибе кӛрсеткендей, сӛйлеу әрекетінің тҥрлерін оқыту кезінде студенттерде ӛзіне 

сенімділік санасы жетіспейді. Кез-келген тілдегі қарым-қатынас лексикалық және 

грамматикалық бірліктердің саналы тҥрде қолданылуын болжайды, ӛйткені екі компонент 

пен бірін-бірі толықтыратын лингвистикалық негіздер болмаған жағдайда толыққанды 

қарым-қатынас мҥмкін емес [6,б. 53]. 

Сӛздерді және грамматикалық ережелерді есте сақтау кез-келген тілді ҥйренудің негізі 

болып табылады, сонымен қатар коллокацияны білу керек, бҧл әлдеқайда қиын. Диалогты 

оқытқанда, мысалы, біз адекватты сӛйлеу формулаларын, клишелерді, тҧрақты сӛз 

тіркестерін қолданамыз, оларды жеке сӛздермен емес, тҧтастай жаттау керек, ӛйткені бір 

тілдің қҧрылыстары зерттеліп жатқан шет тілінің конструкцияларымен сәйкес келмеуі 

мҥмкін.  Сондай-ақ, студенттерде аударма тілінде ойлау қабілеті жоқ. Ӛз ойларын айту ҥшін 

студенттер алдымен қазақша сӛз тіркесін қҧрастырады, содан кейін дҧрыс грамматикалық 

қҧрылым қҧруға тырысады, содаг соң ғана ағылшын сӛздерін ауыстырады. Осыған 

байланысты лексикалық, грамматикалық, стилистикалық қателіктер пайда болады, сӛйлеуде 

екіҧштылық пен кідіріс кедергісі пайда болады. Басқа тілде ойлауды ҥйрену ҥшін жиі 

жаттығу керек, затты ойша елестетіп, тез ат қою керек, бірақ ана тілінде емес, бірден 
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ағылшын тілінде. Мысалы, біз балаларды батпырауықты ҧшырамыз деп ойлауға 

шақырамыз және бірден ағылшын тілінде сӛз тіркесін қҧрауды сҧраймыз [7.б 1-2]: 

I’m going to fly y the kite – мен батпырауықты ұшырамын. 

Кәсіби музыканттардың ескертуінше: егер сіз әуенді ойдан шығармай жалған айтатын 

болсаңыз, оны ӛз дауысыңызбен айта алатын боласыз [https://englex.ru/]. 

Бҧдан шығатын қорытынды: біз ӛз ойларымызда ана тіліміздегі сӛздерді шетелдік 

сӛздермен (ағылшын, неміс, француз және т.б.) жиі алмастыратын болсақ, соғҧрлым 

сӛйлеуіміз еркін әрі сенімді болады. 

Әрине, бҧл проблемалардан басқа, тағы бірқатар мәселелер бар. Бҧл шет тілдерін 

оқыту жҥйесі мҧғалімдермен бірге студенттерді ойлануға, кҥрделі ӛмірлік сҧрақтарға жауап 

іздеуге мәжбҥрлейтін, пассивті оқытудың ескі стереотиптерін жоюға ықпал ете отырып, 

байыпты қайта қарауды қажет етеді. 

Мектептегі білім ақылдылықты, парасатты ойлауды, мәдениетті және зеректілікті 

қалыптастырады. Білім - қоғам дамуының басты факторларының бірі деп айта аламыз. 

Болашаққа бағдарланған білім беру екі қағидаға сәйкес дамуы керек: мектеп 

оқушыларының тез ӛзгеретін әлемде шарлау қабілеті мен ӛздеріне қажеттісін таба білу және 

алынған ақпаратты тҥсіну және қолдану қабілеті.  

Тәрбиенің басты міндеті - адамды ойлауға ҥйрету қажеттілігі [8, б.1-4]. Шетел тілін 

ҥйрену мектеп оқушыларының белсенді танымдық іс-әрекетін ғана емес, сонымен қатар 

талдау, тҥсіну, бағалау, әр тҥрлі кӛзқарастарды салыстыру, ӛзін-ӛзі қорғау, ӛз пікірін 

дәлелдеу, қорытынды жасау, мәселені шешу мҥмкіндігін қабылдау қабілеттерін қамтиды. 

Табысты белсенді жҧмыс ҥшін студенттерде белгілі бір тақырып бойынша жеке идеяларды 

тиімді қҧра алатындай ақпараттың негізгі мӛлшері болуы керек.  

Зерттеу процесінде ынталандыру керек; сҧрақтарға жауап іздеуге, қҧралдардың негізгі 

ауқымы бойынша базалық білімді игеруге жағдай жасай отырып, қажетті қҧралдарды 

мектеп оқушыларымен қамтамасыз ету қажет. Алға қойылған мақсаттарға жету және шетел 

тілін оқыту сапасын арттыру ҥшін шет тілдерін оқыту әдістемесі мен тәсілдеріне және оқу 

бағдарламасын тҥзетуге, ең жақсы нәтижеге жету ҥшін мектеп оқушыларының 

қажеттіліктерін, мҥмкіндіктері мен қабілеттерін ескере отырып оқу процесін икемді 

жоспарлай білуге қабілетті мҧғалімнің қҧзыреттілігіне назар аудару қажет. Сонымен, 

мектепте шет тілін оқыту проблемасы ӛзекті болып табылады [9, б. 41].  

 Шетелдерге қатысты қазіргі әлеуметтік тапсырыс олардың кӛмегімен тілдің негізгі 

функциясы болып табылатын ӛмірлік маңызды қызметте ҥлкен жетістікке жету ҥшін 

оларды қарым-қатынас пен ӛзара тҥсіністік қҧралы ретінде игеруде. Сондықтан шетел тілін 

ҥйренуге (және оны оқытуға) кӛзқарас функционалды-белсенділік, оны зерттеу мақсатты іс-

әрекеттегі сӛздік қатынас арқылы жҥзеге асырылуы керек.  

Нәтижесі. Шет тілдерін оқытудағы мәселелерді екі диаметральді қарама-қарсы 

кӛзқарас тҧрғысынан қарастыруға болады. Бір жағынан, проблемалар коммуникативті 

қҧзыретті тҧлғаны қалыптастыру процесін баяулататын жағымсыз фактор болса, екінші 

жағынан, проблемалар шетел тілдерін оқыту әдістемесіне ынталандырушы әсер етеді. 

Мәселелерді шеше отырып, әдістеме жасалуда, шетел тілдерін оқыту ҥдерісіне әр қырынан 

қарауға мҥмкіндік беретін жаңа тҧжырымдамалар қалыптасуда. Яғни, проблемаларды 

әдістеме жасаудың қозғаушы факторы деп те атауға болады.  

Талқылануы.Зерттеу барысында заманауи мектепте шет тілдерін оқыту ҥшін ӛзекті 

болып табылатын келесі мәселелер анықталды және зерттеуді қажет етеді [10,б.202-203]:  

• Шетел тілі сабағында Интернет технологияларын пайдалану проблемасы, мазмҧны 

кеңейе тҥсуде. Интернет кеңістігі шетел тілдерін ҥйренуге кӛбірек мҥмкіндіктер береді, 

бірақ қазіргі әдістеме ғылымы осы мҥмкіндіктерге аз кӛңіл бӛледі. Интернет-ресурстардың 

саны жеткіліксіз. 

 • Шетел тілі сабағында мәдени қҧзыреттілікті қалыптастыру мәселесі қазіргі заманғы 

әдістер ҥшін де ӛзекті болып отыр. Студенттер мәдениетаралық коммуникацияға жеткілікті 
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деңгейде дайын емес, олар басқа халықтардың қҧндылықтары мен дәстҥрлерінің 

айырмашылықтарын қалай тҥсінуге болатындығын біле бермейді.  

• Екінші жағынан, тӛл мәдениеттің қҧндылықтарын сақтау проблемасы да ӛзекті 

болып табылады. Кейбір әдістемелік кешендерде мәдениетаралық коммуникацияға 

шамадан тыс кӛңіл бӛлінеді, бҧл жағымсыз қҧбылыс, сонымен қатар назардың 

жеткіліксіздігі, ӛйткені оқушылардың қҧндылық қатынастарының тепе-теңдігін бҧзу 

мҥмкіндігі бар, элементтерді таңдап алу мҥмкіндігі бар орыс менталитетіне жат.  

• Басқа жазықтықта шет тілдерін оқыту жҥйесіне қатысты мәселелер туындайды. 

Барлық мектептерде шет тілдерін оқытуда студенттерге бағытталған парадигмаға жҥйелі 

тҥрде кӛшу жҥзеге асырыла бермейді. Мамандандырылған оқытудың әдістемелік базасы 

жеткіліксіз.  

Бҧл жҧмыста сӛйлеу әрекетінің әр тҥрлі тҥрлерін оқытудың бірқатар мәселелері де 

анықталып, талданды:  

• Аударма мәселесі ерекше назар аударуды қажет етеді. Бҥгінгі таңда кӛзқарас кең 

таралды, оған сәйкес аударма сӛйлеу әрекетінің екі тілде қатысатын коммуникативті тҥрі 

болып табылады. Бҧл бӛлінудің себебі аударма іс-әрекетіне, сондай-ақ аударма процесінің 

ерекше ерекшеліктеріне назардың артуы болды. Кейбір әдіскерлер сонымен қатар 

аударманы жоғары орта деңгейдегі шет тілдерін мамандандырылған оқыту бағдарламасына 

элективті курс ретінде енгізу қажеттілігі туралы айтады.  

• Келесі мәселе - студенттерде шет тілінде сӛйлеу дағдылары жеткіліксіз. Кӛбіне 

мҧғалім алдына оқушыны ӛздігінен сӛйлеуге ҥйрету мақсаты қоймайды, тек қарапайым 

стохастикалық сӛйлеу тҥрін оқытумен шектеледі.  

• Жазуды ҥйретуде де қиындықтар бар. Олар жҥйелі сипатта болады. Себеп - сӛйлеу 

әрекетінің осы тҥріне деген тарихи басымдық, бҧл коммуникативті қҧзыретті тҧлғаны 

қалыптастырудың жалпы процесінде кӛрінеді, ӛйткені бҧл жазуды ҥйрету кезінде іс жҥзінде 

ескерілмейтін коммуникативті компонент; 

 • Тыңдалым- сӛйлеуді тыңдау процесі ретінде лингвистикалық (сӛздер, кҥрделі 

грамматикалық формалар және т.б.), психологиялық (әңгімелесушінің сӛйлеуін тҥсінбеу 

қорқынышы) және контексттік қиындықтардың болуымен сипатталады. Сондай-ақ, қазіргі 

заманғы әдіскерлер дискретті тыңдау мәселесіне кӛбірек назар аудара бастады. Сондықтан 

П.В.Сысоев ҥшін тыңдауды сӛйлеу әрекетінің басқа тҥрлерінен бӛліп қарастыру орынсыз 

болып кӛрінеді. Оның пікірінше, тыңдауды дискретті қарастыру нәтижесінде шет тілдерін 

оқытудағы кешенді тәсіл принципі бҧзылады.  

• оқуға ҥйретуде қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар мҧғалімге қазіргі кезде 

сӛйлеу әрекетінің осы тҥрін оқытуды едәуір жеңілдететін кӛмекке келеді; бірақ әдістеме 

оларды пайдалану стратегиясын әлі жеткілікті тҥрде әзірлеген жоқ. Мәселен, тҥпнҧсқалық 

мәтіндермен жҧмыс істеу кезінде ҥлкен қиындықтар туындайды.  

Жоғарыда аталған мәселелердің барлығы бір-бірімен тығыз байланысты, ӛзара 

байланысты, олар коммуникативті қҧзыретті тҧлғаны қалыптастыруға кҥрделі әсер етеді. 

Қорытынды. Қорытындылай келе мақалада студенттерді ынталандырудан басқа, 

ҧсынылатын оқу материалдарының ӛзектілігі мен тартымдылығы, сондай-ақ мҧғалімнің 

кәсіби және іскерлік қҧзыреттілігі маңызды рӛл алатынына баса назар аударылуы қажет. 

Мектептер баланың интеллектуалдық, мәдени және адамгершілік дамуына мҥмкіндік беру, 

оның қабілеттеріне, білімі мен тілегіне сәйкес ақпарат пен дағдыларды алу, ҧтқырлық пен 

әлеуметтік қорғауды арттыратын білімнің кеңдігі мен сапасын қамтамасыз ету мәселелерін 

шешеді. 

Ҧзақ жылдық тәжірибе кӛрсеткендей, оқытудағы жетістік мҧғалімнің білім беру 

тәжірибесінде жаңашылдық элементтері, шығармашылық ізденіс, ӛзіндік ерекшелік, 

жоғары шеберлік оқушының ішкі әлеміне енуге, оның ҧмтылысы мен тәжірибесін кӛруге 

мҥмкіндік берген кезде туындайды. 
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Түйіндеме. Бҧл мақалада тіл мҧғалімдері сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту ҥшін 

бағалау әдістері мен әрекеттерін дҧрыс таңдау туралы бірнеше ҧсыныстар айтылады.Сыни 

тҧрғыдан ойлау  дегеніміз - жеке адамдардың ойлау қабілеті және дҧрыс шешім қабылдауы. 

Қазіргі кезде білім алушылардың сыни ойлау қабілетін арттыру шетел тілі кабинеттеріндегі 

жоғары позициясына байланысты шетел тілі мҧғалімдерінің міндеттерінің бірі болып 

саналады. Тіл ҥйренушілердің сыни ойлау қабілеттеріне әсер ететін әр тҥрлі факторлар бар. 

Осы факторлардың ішінде қолданылатын бағалау әдістері де бар. Сондықтан тіл 

ҥйренушілердің қабілетін бағалау тәсілдерін басқару арқылы тіл мҧғалімдері олардың сыни 

ойлау қабілеттерін дамытуға кӛмектеседі.  

Қазіргі кезде сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту - заманауи білім берудегі басты 

мақсаттардың бірі. Неліктен бҧлай болып жатыр? Бҧл студенттерден кейбір фактілерді жай 

біліп қана қоймай, алған білімдерін қолдана білу талап етілетіндігімен байланысты; алынған 

ақпарат мӛлшері емес, белгілі бір кӛлемдегі ақпаратты таңдау, сҧрыптау және модельдеу 

мҥмкіндігі. Сонымен қатар, сыни тҧрғыдан ойлау жеке тҧлғаның ӛсуіне ықпал етеді, 

ӛйткені біз мҧғалімдер ҥшін баланың пікірін, оның ойларының пойызын білу маңызды.  

Тірек сөздер: сыни тҧрғыдан ойлау, шет тілін оқыту, шет тілін ҥйрену, шет тілін 

ҥйренушілер, бағалау 

 

Annotation. This article offers some suggestions on how language teachers can choose the 

right assessment methods and actions to develop critical thinking. Critical thinking is the ability of 

individuals to think and make the right decisions. At present, one of the tasks of foreign language 

teachers is to increase the critical thinking skills of students due to their high position in foreign 

language classrooms. There are various factors that affect language learners' critical thinking 

skills. Among these factors are the assessment methods used. Therefore, language teachers help 

language learners to develop their critical thinking skills by managing their assessment skills. 

Today, the development of critical thinking is one of the main goals of modern education. Why is 

this happening? This is due to the fact that students are required not only to know some facts, but 

also to be able to apply their knowledge; Ability to select, sort and model a certain amount of 

information, not the amount of information received. In addition, critical thinking promotes 

personal growth, because it is important for us teachers to know the child's opinion, the train of his 

thoughts. 

Keywords: critical thinking, foreign language teaching, foreign language learning, foreign 

language learners, assessment 

Аннотация. В этой статье предлагаются некоторые предложения о том, как учителя 

языка могут выбрать правильные методы оценки и действия для развития критического 

мышления. Критическое мышление - это способность людей думать и принимать 

правильные решения. В настоящее время одной из задач преподавателей иностранных 

языков является повышение навыков критического мышления студентов в связи с их 

высоким положением на уроках иностранного языка. На навыки критического мышления 

изучающих язык влияют различные факторы. Среди этих факторов - используемые методы 
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оценки. Таким образом, преподаватели языка помогают изучающим язык развивать навыки 

критического мышления, управляя своими оценочными навыками.  

Сегодня развитие критического мышления - одна из основных задач современного 

образования. Почему это происходит? Это связано с тем, что от студентов требуется не 

только знать некоторые факты, но и уметь применять свои знания; Возможность выбирать, 

сортировать и моделировать определенный объем информации, а не объем полученной 

информации. Кроме того, критическое мышление способствует личностному росту, ведь 

нам, учителям, важно знать мнение ребенка, ход его мыслей. 

Ключевые слова: критическое мышление, обучение иностранному языку,  изучающие 

иностранный язык, оценивание. 

 

Кіріспе. ХХІ ғасырдағы ғылым мен техниканың жедел алға басуымен қоғамдардың 

қҧрылымы ӛзгеріп отырды. Осы жаңа қҧрылымдық дәуірде білім беруде тиімді шешімдер 

қабылдай алатын, мәселелерді шеше алатын және оқыту мен сыни тҧрғыдан ойлауға 

жауапкершілікті сезінетін жеке тҧлғаны тәрбиелеудің жалғыз әдісі болып табылады. Осы 

себепті парасатты және сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету бҥкіл әлемде бірқатар білім беру 

жҥйелеріндегі білім беру реформаларының кілті болып табылады.  

 Сыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету туралы әдебиеттерде мҧғалімдердің мінез-қҧлқы 

оқушылар арасында сыни ойлауды дамытудың ең әсерлі әдісі ретінде 

қарастырылады.Алайда мҧғалімдер сыни тҧрғыдан ойлауға бағытталған нҧсқауды сыни 

ойлау тҧжырымдамасын дамытқан кезде ғана жҥзеге асыра алады.  

Сыни тҧрғыдан ойлау ҧзақ уақыт бойы барлық пәндер бойынша қалыптасқан тақырып 

және талқылауға болатын зерттеу алаңы болды. Оны алғаш рет грек философтары енгізген 

және Греция империясының дәуірінен бастап қазіргі уақытқа дейін қолданылып, бҥкіл 

тарих бойына  маңызды, ықпалды мәртебеге ие болды. 

Кӛптеген тарихшылар сыни ойлаудың тамырын Сократтың 2500 жыл бҧрынғы оқыту 

практикасы мен кӛзқарасынан іздеуге болады деп санайды. Ол адамдардың білімге деген ӛз 

талаптарын қисынды тҥрде дәлелдей алмайтын сҧрақ қою әдісін керемет ашты. Платон 

қолдайтын Сократтың сыни ойлауға деген кӛзқарасын кейін Декарт қолданды және 

Монтескье мен Джон Локк жазған очерктерінде тақырып болды [1,б. 192]. 

Зерттеудің міндеті Сыни тҧрғыдан ойлау дегеніміз - бақылау мен тәжірибе, 

рефлексия, пайымдау немесе коммуникация арқылы жиналған немесе қалыптастырған 

ақпаратты белсенді және шебер тҧжырымдау, қолдану, талдау, синтездеу және  бағалаудың 

ақыл-оймен басқарылатын процесі және сенім мен іс-әрекетке басшылық етудің қҧралы.  

Ол тақырыптық бӛліністерден асып тҥсетін әмбебап интеллектуалды қҧндылықтарға: 

нақтылық, дәлдік, дәлелдік, дәйектілік, маңыздылық, дәлелді себептер, тереңдік, кеңдік 

және әділдік (Scriven & Richard, 1987) негізделген. Қысқаша айтқанда, сыни тҧрғыдан ойлау 

- кез-келген тақырып, мазмҧн немесе проблема туралы ойлау тәсілі, онда ойлаушы ӛзіне тән 

қҧрылымдарды басқаруға және интеллектуалды стандарттарды орнықтыра отырып, ӛз 

ойлау сапасын жақсартады [2,б. 23-27]. 

Сыни тҧрғыдан ойлау білім жҥйесіне енгізіліп, шетел тілін оқытудың жоғары 

деңгейіне ие болды, сондықтан қазіргі кезде білім алушыларда сыни ойлауды арттыру 

шетел тілі мҧғалімдерінің міндеттерінің бірі болып саналады. Оқушылардың сыни ойлау 

қабілеттеріне әр тҥрлі факторлар әсер етуі мҥмкін. Сабақта және курстың соңында 

қолданылатын бағалау тҥрлері осы факторлардың қатарына жатады. Бҧл жҧмыста бағалау 

тәсілдерін басқару арқылы тіл мҧғалімдері оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін дамытуға 

кӛмектесе алатындығы баса айтылған.  

Сыни тҧрғыдан ойлау. Липман (1991) сияқты әр тҥрлі педагогтар сыни тҧрғыдан 

ойлау ҥшін кӛптеген әр тҥрлі анықтамалар ҧсынды. Елдер мен Павел (1994) айтқандай, 

сыни тҧрғыдан ойлау дегеніміз жеке адамдардың ӛз ойлау қабілеттерін ӛздері басқаруы 

және ӛз ойларын талдау ҥшін сәйкес критерийлер мен стандарттарды жасау қабілеттілігі 



56  

туралы айтады. Майорана (1992) айтқандай, сыни тҧрғыдан ойлау әр тҥрлі кӛзқарастарды 

тҥсінуге, бағалауға және проблемаларды шешуге қол жеткізуге бағытталған. 

Әдістемесі.Тілді оқытудағы сыни тҧрғыдан ойлау.  

Сын тҧрғысынан ойлауды шет тілін ҥйренуші сыныптарына енгізу бірнеше себептерге 

байланысты маңызды:  

Біріншіден, егер тіл ҥйренушілер ӛздерінің ойлау қабілеттерін ӛз қолдарына ала алса, 

олар ӛздерінің оқу әдістерін бақылауға және бағалауға мҥмкіндікке қол жеткізуге болады. 

 Екіншіден, сыни тҧрғыдан ойлау білім алушылардың оқу тәжірибесін кеңейтеді және 

олар ҥшін тілді мағыналы етеді.  

Ҥшіншіден, сыни тҧрғыдан ойлау оқушылардың жетістіктерімен жоғары деңгейде 

байланысады [3, б. 7-21]. 

Әр тҥрлі зерттеулер сыни ойлаудың ESL тілді білу және ауызекі сӛйлесу қабілеті жазу 

қабілетін арттырудағы рӛлін маңыздылығын растады. Егер оқушыларда мотивация болса 

және шет тілін қолдануда сын тҧрғысынан ойлауды кӛрсету тәсілдері ҥйретілсе, олар тілді 

шебер қолданушы бола алады, бҧл оқушылардың ӛз идеяларын шығаруда рефлексия болуы 

керек екенін білдіреді және олар бҧл идеяларды логикалық бӛлшектермен сыни тҧрғыдан 

қолдана алады. Тіл дамыту мен ойлау бір-бірімен тығыз байланысты және жоғары деңгейлі 

ойлау қабілеттерін оқыту білім оқу бағдарламасының ажырамас бӛлігі болып табылады. 

Зерттеушілер шетел тілін сыни тҧрғыдан ҥйренушілер ҥшін жоғары деңгейлі ойлау 

қабілеттерін дамытудың маңыздылығын атап ӛтті және эмпирикалық дәлелдер шетел 

тілімен қатар сыни ойлау дағдыларын оқытудың тиімділігін қолдайды.  

Шындығында, сыни тҧрғыдан ойлау қабілеттерін дамытқан тіл ҥйренушілер басқа 

студенттер жасай алмайтын әрекеттерді жасай алады. Махюддин және басқалардың 

зерттеуінде айтылғандай, сыни ойлау қабілеті бар тіл ҥйренушілер оқу бағдарламасының 

мақсаттарына жету ҥшін сыни және шығармашылық тҧрғыдан ойлауға қабілетті,  шешімдер 

қабылдауға және мәселелерді шешуге қабілетті , ойлау қабілеттерін қолдануға, тілді немесе 

оның мазмҧнын тҥсінуге қабілетті, ойлау қабілеттерін ӛмір бойы оқу ретінде қарастыруға 

қабілетті, сонымен бірге интеллектуалды, физикалық, эмоционалды және рухани жағынан 

теңдестірілген, дамыған тҧлға.  

Д.Барелл сыни ойшылға тән келесі сипаттамаларды анықтайды. Сыни ойшылдар[4,б. 

1-16]. 

- мәселелерді шешуге қабілетті; 

- мәселелерді шешуде белгілі бір табандылықты кӛрсету; 

- ӛздерін, олардың импульсивтілігін бақылау; 

- басқа идеяларға ашық; 

- басқа адамдармен ынтымақтастық арқылы мәселелерді шеше алады; 

- әңгімелесушіні қалай тыңдау керектігін білу; 

- эмпатикалық; 

- белгісіздікке тӛзімді; 

- мәселелерді әр тҥрлі кӛзқарас тҧрғысынан қарастыра алады; 

- қҧбылыстар арасында бірнеше байланыс орнатуға қабілетті; 

- ӛз кӛзқарастарынан басқа кӛзқарастарға тӛзуге 

кӛріністер; 

- кейбіреулерін шешудің бірнеше мҥмкіндіктерін қарастыруы мҥмкін 

Мәселелер; 

- жиі сҧрақтар қойыңыз: «Егер ше? ..»; 

- логикалық қорытынды жасай алады; 

- олардың сезімдері, ойлары туралы ойлау - оларды бағалау; 

- болжамдар жасауды, оларды негіздеуді және ӛздерін қалай қою керектігін білу 

қасақана мақсаттар; 

- ӛз дағдылары мен білімдерін әртҥрлі жағдайларда қолдана алады; 
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- қызығушылық танытады және жиі «жақсы сҧрақтар» қояды; 

ақпаратты белсенді қабылдайды . 

Алайда, теоретиктер мен зерттеушілердің ойлау қабілеттерінің тілді дамытудағы 

маңыздылығы туралы аз ғана дау-дамайға қарамастан, типтік мектеп жағдайында тіл 

ҥйрену мен ойлау дағдылары кӛбінесе тәуелсіз процестер ретінде қарастырылады. Басқаша 

айтқанда, Л.Чаппел айтқандай, ағылшын тілін оқыту әдістемесі дәстҥрінде тіл мен ойлау 

қабілеттерін біріктіру перифериялық болды[5,б. 419-433]. 

 Тілдің қарым-қатынас қҧралы ретінде қолданылуына баса назар аударатын 

коммуникативті тілді оқыту да студенттерге аударма тілін жетік меңгеруге кӛмектеспейді 

деген пікірлер айтылады. Ол оқушылардың тілді жетік білуі ҥшін, аударма тілін қолданған 

кезде шығармашылық және сыни тҧрғыдан ойлана білу керек деп ҧсынады.  

 Тіл ҥйренушілерде сыни тҧрғыдан ойлауды жақсарту ҥшін айтылған 

артықшылықтарға байланысты және FLT жағдайында бҧл тҧрғыда аз практикаға 

байланысты, Браун (2004), академиялық тіл бағдарламасында идеалға сәйкес, оқушылар 

арасында ойлау оқу жоспарының мақсаты лингвистикалық факторлардың шеңберінен 

шығуы керек. Шындығында, тілді оқытудың тиімділігі, тілден басқа, студенттер ӛз  

мақсатты және орынды кеңейту ретінде қарастыра алатын нәрсеге байланысты болады . 

Тіл мҧғалімдері қарым-қатынас тҧлғасы қатарына жатады, олар тіл ҥйренушілердің 

оқыту тҥріне ҥлкен ықпал ете алады. Тікелей сабақтың сипаттамасына кӛшпес бҧрын сыни 

тҧрғыдан ойлауды анықтау қажет. «Сыни тҧрғыдан ойлау» термині белгілі психологтардың 

еңбектерінен кӛптен бері белгілі болғанымен [6,б.20-26], Олар оны жақында салыстырмалы 

тҥрде зерттей бастады. Сонымен, сын тҧрғысынан ойлау дегеніміз не және оның ағылшын 

тілі сабағында алатын орны қандай? Әр тҥрлі ғылыми ақпарат кӛздері сыни тҧрғыдан 

ойлаудың әр тҥрлі анықтамаларын ҧсынады, бірақ ең кӛп қолданылатындардың бірі - Д.Вуд 

пен А.Браус берген анықтама. Олардың пікірінше, сыни тҧрғыдан ойлау дегеніміз ең 

алдымен, сенуге болатынын және не істеу керектігін шешуге бағытталған рефлексиялық 

ойлау. Сыни тҧрғыдан ойлау жҥйелілік пен ашықтықпен анықталады. 

Сондықтан олардың міндеттерінің бірі оқушылардың сыни ойлау қабілеттерін 

дамытуға кӛмектесу. Шет тілі  мҧғалімдері ӛз оқушыларын сыни ойлаудың аспектілерімен 

таныстыруға себептері, Дэвидсон,  Липман (2003) айтқандай, мҧғалімдер білім 

алушылардың бір білім деңгейінен келесі деңгейге ӛтуіне кӛмектесуден басқа, сыни 

тҧрғыдан ойлауды дамытуға жауапты. [7]. 

 Шетел тілі мҧғалімдерінің міндеті - ҥйренушілерге тілді ҥйрену кезінде сыни 

тҧрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыруға кӛмектесу.  

 Бағалау арқылы сыни ойлауды арттыру.  

Шетел сыныптарындағы бағалау әдісі оқушылардың нені және қалай ҥйренетіндігіне 

ҥлкен әсер ететіні сӛзсіз. Оқыту мен оқудағы тестілеудің бҧл әсері жуу тиімділігі деп 

аталады. Алдерсон мен Уолл «Тестілер сыныпта болатын жағдайды анықтайтын кҥшті 

факторлар ретінде қарастырылады» дейді. Хьюз (1993) ӛзінің артқы жуу моделінің 

трихотомиясында «эффектілерді» «қатысушылардың» тҧрғысынан сипаттайды. мҧғалімдер, 

студенттер, әкімшілер, материал жазушылар және баспагерлер, «оқыту» қатысушылардың 

оқыту және оқу міндеттерін орындау ҥшін жасаған іс-әрекеттеріне және «оқыту» 

нәтижелері мен оқытудың сапасына қатысты.  

Нәтижесі.Бағалау тәжірибесі, негізінен, оқушылардың шет тілін оқудағы алға қойған 

мақсаттарына жетелеу арқылы оқуға әсер етеді. Шындығында, кӛптеген жағдайларда 

бағалау тәсілі тілді оқыту бағдарламасының мақсаттарын анықтаушы болып табылады. 

Егер тілді оқыту жағдайында бағалау оқушылардың лингвистикалық қҧзыреттілігіне 

бағытталса, лингвистикалық қҧзыреттілікті игеру оқушылардың мақсатына айналады, ал 

коммуникативті қҧзыреттілікке баса назар аударатын контекстте білім алушылар шет 

тілінде коммуникативті қҧзыретті болу ҥшін барын салады. Сол сияқты, егер бағалаудың 

негізгі бағыты тіл мен ойлау қабілеттерін интеграциялауға бағытталса, оқушылар осы 



58  

мақсатқа жету ҥшін барын салады. Шындығында, оқытудың мақсаты бағалау ҥдерісін 

тҥсіну болып табылса, бҧл оқытуға қосқан ҥлесі болып табылады. Тҥсінуге ықпал ететін 

бағалау студенттер мен мҧғалімдерге оқушылардың қазіргі кезде не тҥсінетіндігі туралы 

және кейінгі оқыту мен оқуды жалғастыру туралы ақпарат беруі керек.  

Талқылануы. Тәжірибеге байланысты тіл ҥйренушілер арасында бағалау тәжірибесі 

арқылы сыни ойлауды кҥшейтуге арналған бірқатар ҧсыныстар келтірілген[8,б. 318]: 

1. Семестрдің соңында бір реттік емтихан емес, ағымдағы бағалауды қолданыңыз. Бір 

реттік емтихандар тестілеушіден шектеулі білім кӛлемін талап етеді, негізінен 

лингвистикалық, курс барысында жҥргізілетін тҧрақты бағалау мҧғалімге сындарлы ойлау 

дағдыларын қоса білім мен дағдылардың ауқымын тексеруге мҥмкіндік береді. 

2. Нормативті (NR) тестілеудің орнына критериалды (CR) тестілеуді қолданыңыз. NR 

тестілеуі оқушыларды не білетінін және оны қалай қолданатыны туралы ойланбастан 

басқалардан озық болуға талпындырады.  

Сонымен қатар, CR тестілеуі оқушылар арасындағы айырмашылықтарды қолдайды, 

демек, оқушылар арасындағы айырмашылықтар оқушылардың бір-бірінен достық 

бәсекелестік емес жағдайда білім алуына әкеледі. Оқушылар бәсекелестерге қарағанда 

кӛбірек кооперативке айналғанымен, нәтижеге емес, тҥсінуге кӛбірек алаңдайды. 

Осылайша, сыни ойлау қабілеттерін дамытуда бір-біріне кӛмектеседі. 

3. Оқушыларды курстың негізгі мақсаттары туралы ойлауға ынталандыратын, оның 

ішінде сыни тҧрғыдан ойлау қабілеттерін дамытатын іс-әрекеттерді бағалауға қосыңыз. Тіл 

ҥйренушілерді бағалауда қолданылатын іс-әрекет тҥрі оқытудың мақсаттарын анықтайды. 

Есте сақтау, ауыстыру және т.с. сияқты қарапайым процестер арқылы жҥзеге асырылатын 

іс-шаралар тіл ҥйренушілерде сын тҧрғысынан ойлауды жақсартуға арналған іс-шаралар 

болып табылмайды. Сыни тҧрғыдан ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған жақсы іс-

шаралар - бҧл оқушылардан ойлауды, ынтымақтастықты, ӛзінен және басқалардан сҧрақтар 

қоюды және т.б. талап ететін іс-шаралар. Бҧл іс-шаралар сонымен қатар оқушылардан 

осындай әрекеттердің мақсаттарын кӛздейтін іс-әрекеттерді талап етеді. 

4. Оқушыларға ойлау олардың оқу тәжірибесінің ажырамас бӛлігі екенін тҥсінуге 

мҥмкіндік беретін кері байланыс беру. Бҧл ӛнімділік пен кері байланыстың интеграциясы 

студенттерге белгілі бір тақырыпты немесе тҧжырымдаманы тҥсінуді дамыту ҥшін жҧмыс 

жасау кезінде қажет. Кері байланыс бӛлімнің басынан бастап оның қорытындысына дейін, 

тҥсіну кӛрсеткіштерімен бірге жиі болуы керек. Кері байланыс ҥшін кейбір жағдайлар 

ресми және жоспарлы болуы мҥмкін; кейбіреулері бейресми болуы мҥмкін. Кері байланыс 

сонымен қатар студенттерге олардың іс-әрекеттерді қаншалықты жақсы ӛткізгені туралы 

ғана емес, сонымен қатар қалай ӛткізгені туралы да ақпарат беруі керек. 

Кері байланыс сонымен қатар студенттерге олардың іс-әрекеттерді қаншалықты 

жақсы ӛткізгені туралы ғана емес, сонымен қатар қалай ӛткізгені туралы да ақпарат беруі 

керек. Сонымен қатар,  оқытушыларға мҧғалімдердің келесі сабақтар мен іс-шараларды 

жоспарлауы туралы хабарлауы қажет. Кері байланыстың тағы бір талабы - оқушылардың ӛз 

жҧмыстары туралы, сыныптастарының бір-бірінің жҧмысы туралы және мҧғалім туралы  әр 

тҥрлі кӛзқарастардан туындауы керек. Оқушылардың кері байланысын қалай ҧсынуға 

болатындығы, олардың екеуі де олардың қаншалықты жақсы жҧмыс істейтіндігі туралы 

және олардың одан да жақсы нәтижелері туралы ақпарат береді. 

5. Бағалау критерийлерін бірге әзірлеу. Егер сізде белгілі бір қойылымның 

критерийлері қандай болуы керек екендігі туралы тҥсінігіңіз болса да, оқушыларға ҧқсас 

қойылымдардың ҥлгілерін қарап, критерийлерді ӛздері жасауға шақыруға тырысыңыз. 

Студенттерге критерийлердің іс-әрекеттердің мақсаттарымен қалай байланысты екендігін 

кӛруге кӛмектесіңіз. 

Мҧнда ҧсынылған сәттер кӛптеген ескертулердің бірнешеуі, егер олар ескерілсе, тіл 

ҥйренушілерге сыни тҧрғыдан ойлауға кӛмектеседі. Шын мәнінде, мҧғалімдердің тҥсінуі 

және бағалау тіл сабағында нені білетінін және оны қалай ҥйренетіндігін анықтайтын 
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негізгі фактор екенін ескеруі ӛте маңызды. Бҧл жағдайда мҧғалімдер ӛз сыныптарының 

нақты жағдайына байланысты тілді бағалаудың ең қолайлы тәсілдерін таңдай алады. 

   Қорытынды. Сын тҧрғысынан ойлауды тіл ҥйренушілердің арасында тиімді 

оқытуды дамытудағы маңыздылығына байланысты арттыру қажет. Сонымен, сыни 

тҧрғыдан ойлау дағдыларын дамыту тіл мҧғалімдерінің міндеттерінің бірі болып саналады. 

Олар бҧл тапсырманы әр тҥрлі тәсілдермен орындай алады, соның ішінде бағалаудың 

сәйкес тәсілдерін қолдану, ӛйткені бағалау практикасы тіл ҥйренушілердің оқу мақсаттарын 

анықтайды. 

Ағылшын тілін оқытуда сыни тҧрғыдан ойлау дағдыларын және мағынасын енгізу 

студенттердің ағылшын тілін жетілдіру ҥшін қажет. Мҧғалімдер оқушыларға ойлау процесі 

мен мағынаны талқылау туралы адекватты тҥсінік беру ҥшін бірлесе жҧмыс жасаса, осы екі 

маңызды элементті ағылшын тілі сабақтарына қосуға болады. [9,б. 83]. 

Оқу сабақтарының әртҥрлілігі студенттердің коммуникативті қҧзыреттілігіне қызмет 

етіп қана қоймай, сонымен бірге шынайы оқу ортасын қалыптастырады. Шынында да, бҧл 

оңай шаруа емес, ӛйткені мҧғалімдер сын тҧрғысынан ойлау дағдылары мен мағынасын 

қамтитын ағылшын тілі сабағының ӛзара байланысты және оқушылардың деңгейлері мен 

қажеттіліктеріне сәйкес келетіндігіне кӛз жеткізуі керек. 
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Аннотация. Бывает абзац трудно определить, потому что они бывают разных форм и 

размеров. Абзац может состоять из одного слова или из нескольких страниц. Он может 

быть построен вокруг основной идеи, обеспечивать переход от одной идеи к другой или 

акцентировать на внимание. Абзац может стоять отдельно или может быть частью длинного 

единого письменного текста, который был разделен для облегчения чтения. 

Ключевые слова: абзац, процесс написания, предписание, оценка, редактирование, 

корректура, публикация. 

Аннотация. Параграфты анықтау қиын, ӛйткені олар әртҥрлі пішіндер мен 

ӛлшемдерде болады. Параграф бір сӛзден немесе бірнеше беттен тҧруы мҥмкін. Ол негізгі 

идеяның айналасында қҧрылуы мҥмкін, бір идеядан екіншісіне ауысуды қамтамасыз етеді 

немесе назар аударады. Параграф бӛлек тҧруы мҥмкін немесе оқуды жеңілдету ҥшін 

бӛлінген ҧзын, бір жазбаша мәтіннің бӛлігі болуы мҥмкін. 

Тҥйінді сӛздер: абзац, жазу процесі, алдын ала жазу, бағалау, редакциялау, оқу, 

жариялау. 

Abstract. Making an impact with words is a special, liberating power but it‘s one that is 

accessible to all of us. All communication requires is someone who wants to communicate (a 

writer) about something (a subject), some who say it to (an audience), and a way it to say it (a 

language). Visualize these elements as a communication triangle. Language – both written and 

spoken –is at the center.  

 

Writing is the complex process including processes of writing like prewriting, drafting, 

evaluating, revising, proofreading and publishing. So it may depends on reason or the aim of 

writing. Like all writers, we use the stages of the writing process to go from first idea to final 

realization in the words. As you would expect, each writer can use the process differently. 

Thought, the language, and people will never be confined in rigid steps but the stages above are 

basic elements in leading yourself from rough thoughts to clear expression.  

The uses of paragraphs 

A paragraph is usually defined as a group of sentences that develop a main idea. Sometimes, 

however, you will find a brief paragraph – perhaps just one sentence in length- that are used in 

different way by sources such as newspapers, magazine, advertising copy and instruction manuals. 

You wouldn't look for paragraphs in most poems, plays, or song lyrics. However, you will find 

them in almost every other kind of writing-ads, articles, books, short stories, lab reports. They are 

the parts that make up the whole.  

Paragraphs are difficult to define because they come in so many shapes and sizes. A 

paragraph may be as short as a single word or as long as many pages. It may be structured around 

a main idea, provide a transition from one idea to the next, or show emphasis. A paragraph may 

stand alone or may be part of a long, unified piece of writing that has been divided to make it 

easier to read. How do you use paragraphs?  

  Writing paragraphs for different purposes 

Let‘s study some principles of the form and structure of paragraphs. Now it's time to apply 

on you have learned by writing paragraphs for the four basic poses of writing: self-expression, 

exposition, persuasion. literature.  
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Writing a Self-Expressive Paragraph  

You write to express yourself when you write about vo thoughts and feelings-perhaps in a 

letter, a journal entry, even song lyrics. Self-expressive writing is useful because helps you to sort 

out confusing thoughts and feelings and sometimes, to understand yourself better.  

Self-expressive writing can be completely personal-your own thoughts in your own way-and 

doesn't have to be se by any other person. Or, it can be directed toward an audience Using one of 

the following sentences as a starting point, write a paragraph expressing your thoughts and 

feelings. 

Starter Sentences for Expressive Writing  

The thing I would like most to change in the world is_________. 

What I like best about myself is__________.  

It scares me to think that__________. 

 The one thing l'd most like to do in the next five years is_____________.  

__________is a real concern of mine because_______. [1] 

Prewriting. Getting started is often the hardest part of writing. To help you get started with 

your self-expressive paragraph, quickly jot down some words and phrases that immediately come 

to your mind when you think about your starter sentence. These can be used to jog your memory 

when you develop your ideas into a paragraph. 

Writing, Evaluating, and Revising. If you are writing the paragraph for yourself, just say 

what you want and then stop. However, if you have struggled with a problem or developed a 

special insight that others in your situation might find useful, you might want to share your 

paragraph with others. If so, revise your paragraph for this wider audience.  

Proofreading and Publishing. If you intend to share your self-expressive paragraph, 

proofread it and then correct any grammar, usage, or mechanics errors. You might want to include 

it in a scrapbook, along with photographs and other keepsakes. In later years, the paragraph will be 

a kind of verbal photograph, a reminder of "the inner you" of the past. 

Writing an Expository Paragraph  

Many of the paragraphs that you write, especially in school, have an expository aim. And 

one type of expository paragraph is informative-the writer shares information with the reader. 

When you write this type of exposition, your purpose is to present the information as accurately 

and as clearly as possible.  

Here is some information about tourism in Kazakhstan. Use the information to write an 

expository paragraph about the pros and cons of tourism in this country. You might want to use the 

following topic sentence for your paragraph.  

      Topic Sentence: Tourism is one of Kazakhstan's largest and fastest growing industries, 

but it is not without its problems. 

TOURISM IN KAZAKHSTAN  

Kazakhstan is the ninth-largest country by area and largest landlocked country. Today, 

tourism is not a major component of the economy. As of 2014, tourism has accounted for 0.3% of 

Kazakhstan GDP, but the government has plans to increase it to 3% by 2020. The country 

inherited the culture of the ancient Silk Road, Nomadic lifestyle and Soviet Union which had a 

great influence on its formation. This mixture makes Kazakhstan so different from any other 

country in the region and in the world.  

According to the World Economic Forum‘s Travel and Tourism Competitiveness Report 

2017, travel and tourism industry GDP in Kazakhstan is $3.08 billion or 1.6 percent of total GDP. 

The WEF ranks Kazakhstan 81st in its 2017 report, which is four positions higher compared to the 

previous period Kazakhstan received 6.5 million tourists in 2016. [2] 

TOURISM IN KAZAKHSTAN (continued)  

Not everyone will speak English so be prepared to take a translator to any meeting with local 

contractors and suppliers. Be aware that while Russian is the language of tourism and spoken by 

most people, Kazakh is the national language and may be used for speeches. 
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It can be difficult to get to a final decision. People do not like to say ‗no‘ and will often agree 

to a proposal only to fail to put this agreement into action because it cannot be done. 

Prewriting. Before you begin to write, make sure that understand the information. Since the 

topic is the pros and cons of tourism (a form of comparison/contrast), you probably want to use 

logical order to arrange your ideas, You might begin by jotting down two lists of ideas, one for 

pros one for cons. Which seem to be more significant-the pros the cons?  

Writing, Evaluating, and Revising. Use the informati from the chart or from your own 

research to develop the main idea in the topic sentence. However, don't copy the infor mation just 

as it appears here; put it into your own words Once you have grouped pros and cons together in a 

logical order, you might use order of importance to arrange information within each group. 

Maintain this order by discussing the most important pro (or con) first, the next most important pro 

(or con) next, and so on. When you evaluate and revise, be certain that each supporting sentence 

develops the main idea in the topic sentence.  

Proofreading and Publishing. Accuracy is very importan in expository writing, so be 

certain that the facts and statistics you've taken from the chart have been copied accurately. If you 

have done some research on your own, double-check to be sure that your sources are trustworthy 

and that your information is accurate. Publish your paragraph by sharing it with a friend. Ask your 

friend to tell you whether the information is clear and logical. 

Writing a Persuasive Paragraph  

When you write to convince someone to think or act in a certain way, you are writing 

persuasion. The ability to write persuasively will be useful long after you leave school. You will 

use it to get a job or raise, to convince friends to go to the restaurant you prefer, or to convince 

people of ideas that you think are important.   

To begin working on your ability to persuade, choose an issue that you think is important-

one at school, on your part- time job, in your community, or for the nation as a whole. You might, 

for example, choose an issue like one of these: 

 - changing the school year from a nine-month to a twelve-month calendar 

 - raising the minimum wage 

 - regulating the cost of car insurance for teenagers 

 - increasing the amount of federally funded college loans  

Write a paragraph that states your conviction about an issue and gives reasons to support it. 

Remember that you are trying to persuade readers to support your view.  

Prewriting. Jot down notes about why you feel the way you do. If possible, do some 

research to find facts, examples, and other specific evidence that will support your viewpoint. 

Think about the biggest single objection that readers might have to your position, and be prepared 

to refute that objection. 

Writing, Evaluating, and Revising. Begin your paragraph with a strong topic sentence that 

states your opinion support your opinion with reasons, including specific fact hen examples. 

Consider arranging your reasons in order of importance, ending with the most important one.  

When you finish your first draft, evaluate the paragraph decide how convincing you have 

been. Do your reasons mal sense? Do your facts and examples support your position Revise your 

paragraph to make it more persuasive by adding reasons, facts, and examples.  

Proofreading and Publishing. Proofread your paragraph for errors in grammar, usage, and 

mechanics. Then consider publishing your paragraph by using it as the basis for a letter to the 

editor of your school or community newspaper or to another appropriate publication. 

Writing a Literary Paragraph  

Another purpose of writing is to create a work of art-a piece of literature. Just as a composer 

uses notes to create music, a writer can use language to create a poem, a story, a play, or even a 

simple paragraph.  

Try out your knowledge of paragraphs and your artistic skills by writing a paragraph. Start 

by looking at the following piece of visual art - the painting Nighthawks by Edward Hopper. 
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The people in this painting seem to be caught in the midst of life, as though they had been 

somewhere, doing something, before Hopper painted them. Use your imagination to create a 

description of another person to be put into this painting, a person who isn't there now, but could 

be. The following questions should help trigger your imagination. 

 1. Who are the people in the painting? Did they know each other before this meeting in the 

diner? 

 2. What brings the people in the painting to this lonely diner in the middle of the night?  

3. What other person might be in this diner? How would the new person you are creating be 

dressed? What kind of facial features and hairstyle would this person have? 

 4. What kind of expression would this new person have on his or her face-sad? grim? 

amused? [3] 

Prewriting. Examine the painting carefully, jotting down notes that help answer the 

questions. Think about the kind of person who might fit into the mood that you see in the painting. 

The person you create can be of either sex and any age. He or she can be based on a real person or 

a movie or TV character, or the person can be created wholly from your imagination.  

Writing, Evaluating, and Revising. Begin your paragraph with a statement that introduces 

the person or that grabs your readers' attention. Then describe the features that make this person 

unique. Use specific details to show your readers what the person looks like, but also try to reveal 

your subject's personality. Describe the person's facial expression, his or her posture, the way the 

person wears his or her clothes. When you revise your paragraph, replace vague words with 

precise details that will help readers "see" the person and understand how he or she fits into the 

painting. 

Proofreading and Publishing. Review your paragraph for errors in grammar, usage, and 

mechanics. Draw a sketch of the person you have created, or ask a classmate who takes art classes 

to draw a sketch based on your paragraph. Show the sketch to people who read your description 

and ask them how well the verbal description and the sketch match. Post the sketches on a bulletin 

board under the heading "Nighthawks." 
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摘要：网络多媒体技术的现代化发展，为高等教育教学改革提供了极大化的发展便利。

在此背景下，中国文学作在一门基础的课程内容。对此，中国文学教育教学工作在新课程

标准的推动过程中，应充分利用网络多媒体技术的优势性，使传统言传身教与其结吅，使

得二者相得益彰。与此同时，网络新技术的运用，带来了中国文学教育课堂的深度变化。 

关键词：网络新技术 中国文学 微课教学 

20世纪60年代加拿大传播学家麦克卢汉曾经说过：―我们塑造了工具，此后工具又塑造

了我们‖（we shape our tools, and there after our tools shape 

us.）21世纪的巨大变化在于各种工具的变化，尤其是信息传播媒介的变化。智能化的工具

加上网络技术，让人们完全生活在一个媒介时代，这些媒介在人们社会生活的方方面面都

发挥着举足轻重的作用，人们的生活方式正在面临着前所未有的挑战。 

具体到高校的中国文学类课程的教学工作上来，也同样可以看到网络新技术带来的影响

和冲击。近年来，由于网络技术的普遍运用及信息平台的多元化，推动着教学手段的革新

。慕课（MOOC）、微课（Micro 

lecture）、教学软件（云班课、雨课堂、智慧树等APP）、多媒体等多元化的教学方式不断

挑战着传统教学模式，中国文学的传统教学模式亦同样受到互联网技术发展带来的冲击。

同时，由于信息渠道的多元化及信息获得的便捷性，学生往往通过手机或电脑就能迅捷地

接取信息。―在与媒介的接触中，不仅获得了大量的信息，而且潜意识中接受了媒体背后所

隐含的价值观和世界观。在学校教育中，它己经构成了重要的隐蔽课程，直接影响到学生

的生活学习及思考方式‖。 

为应对挑战，适应时代发展的大潮流，中国文学的教学模式应改革创新，改变课堂教学

方法，配吅当今先进的网络新技术展开丰富有趣的教学，营造轻松愉悦课堂氛围，主张因

材施教，加强师生、学生间的交流，提高课堂效率等方法来改变当前现状。 
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1.基于MOOC的中国文学微课教学模式 

1.1 教学方式：由单一教学方式向多模态教学方式转化 

―互联网+‖背景下的信息技术现代化教学包括将慕课、微课、线上课程资源与线下实际

课堂教学进行有效衔接。在教学方法上，由传统单一的教学方式向信息技术条件系的多模

态教学方式转化。结吅中国文学教育，具体方法如下： 

线上与线下混吅课程：目前中国课堂并不强调简单的传统授课方式，而是将网络课程与

课堂教学结吅起来，例如：在讲解某个文学专题的时候，老师们可以自己备课讲解，也可

以利用网上资源辅助教学。老师们既可以在课堂中进行授课，也可以通过网络在线上进行

授课。我们会在每学期开始的时候，确定好老师与老师授课方式，他们有三种课程形式可

以选择——

线下课堂教学、线上网络教学、线上线下混吅式教学。其中线下课堂教学多是传统的教学

方式，线上网络教学则是完全采用线上的授课方式，借助QQ、腾讯会议、钉钉APP或者像

ZOOM这种软件进行线上授课，此次疫情期间，中国老师主要借助网络进行教学。线上线

下混吅课是既有线下课堂授课，也有网上资源的授课。 

慕课教学资源的运用：中国教育目前已经建立很多教学资源数据库，以我们学校为例，

学生既可以选择在校老师们的课程，也可以选择―尔雅‖网络课程，通过网络课程的学习，

取得相应的学分，其中网络学习占据了整个大学课程学习的30-

40%。此外，还有中国大学生慕课联盟、智慧树网络课堂、学习通网络课堂等等，这些教

学资源很多是邀请国内外的行业专家、特级教师进行录制，或者我们自己也会将有特色文

学课程录制成慕课。 

微课教学方法的运用：今天的中国课堂不强调老师自己一个人的授课―表演‖，或者说一

个人讲满整场课，而是要将教学的主动权归还给学生，老师只是一个辅助学生学习的―角色

‖。因此，我们在课堂教学过程中，会将课程内容―分割‖成一个个小的教学单元，大概每个

教学单元只有15-

20分钟，结吅知识点、信息点或者考试重点进行讲解，目的是授课与练习相结吅，让学习

者利用课前、课中、课后等时间进行自主学习。 

1.2 教学内容：基于教材内容向网络资源延伸 

海量的教学资源：中国文学课程内容庞杂，教材内容为学生的学习起到了提纲引领作用

。但在信息化技术的今天，只利用教材显然不能达到提升学生文学鉴赏能力和提高学生人

文素养的能力。―互联网+‖为中国文学的学习者提供了海量的资源。因此，充分利用现代信

息技术手段、信息技术与学科课程的有效整吅，发展学生的信息素养、创新思维能力成为

了可能。运用现代信息技术制作的慕课内容，尤其是国际名校的名师慕课不仅能够激发学

习者的积极性，完善其知识结构更能拓宽其国际视野。 

生动的教学形式：教师在中国文学教学中，应用网络多媒体技术为学生展现出不同元素

的多媒体形式，包括音乐、动画、视频、文字、图片等，学生从中可以直观地感受与观察

到文学作品中所涉及的内容与背景知识，学生仿佛身临其境地处于中国文学作品的环境。 

1.3.考核方法：由考试成绩向平时成绩转化 

强调学习过程考核方式：传统的中国文学课程考核方式多为终结性的笔试。老师往往会

将所有的文学知识点组吅成一张试卷。其中期末考试成绩占据70~80%，平时成绩只占20~3

0%。现在在新技术条件下，将这个比例变成了期末考试成绩占30-

40%，平时成绩提升到70%-60%。 

平时成绩考核的多样性：以云班课APP软件为例，中国文学课程的学习必须通过预习阶

段、课中阶段、课后阶段等不同时段来计算分数，课前预习必须要看老师准备的网络资源

（可以是MOOC视频，也可以是书籍）和完成相应的作业。课中主要完成课堂签到、课堂

表现（如举手回答问题、完成课堂作业）。课后则是以作业和练习为主体，完成相应作业

。每一项都会分成具体的分数，从而将平时成绩变得更加科学化、计量化。 
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2.网络新技术带来中国文学教育的新变化 

    

网络多媒体教学与传统―说课‖教学模式有着本质的不同，其能够给予学生视觉与听觉的双

重感受，使得学生能够感知到知识的活学活用，即为学生在此过程中能够真实地感知到知

识的背景、内容及其应用。对此，中国文学教育教学工作借助于网络多媒体技术，会更加

充分地挖掘出现代文学的审美因素，对推动现代文学的深化、长远发展奠定基础，它带来

了以下几个方面的新变化： 

     2.1  营造新型教学环境，优化课堂教学效果 

网络新技术为学生提供海量知识信息，将传统的教室从室内搬向了室外，而平时成绩的

增强则将传统的―教师课上教授，学生课后讨论完成作业‖的授课方式翻转过来，再次强调

了课堂讨论的重要性。网络新技术+翻转课堂形成了有效互补。新型的教学环境可以使学生

的学习更加自由，启发学生思考、自主探究，从而为课上的协作和讨论学习做好充分的准

备。这种新型教学环境的产生改变了以往教师满堂灌，学生被动记笔记的枯燥、单一的学

习方式，进一优化了课堂教学效果。 

2.2 创建“以学生为中心”的教学方法，培养学生的自主探索和创新能力 

目前，高校大学生的自主探索和创新能力性普遍较低，网络新技术可以从根本上解决这

一问题。在这种新型的教学模式中学生课外学习状况和课内教学效果是紧密联系的，只有

在课前的诸如MOOC平台学习中认真学习，主动思考，探讨创新才能使课堂上的学生之间

以及学生与教师之间的沟通顺利进行。这种模式完全以学生为中心，以学生的自主学习，

自主发现问题，自主提出问题并解决问题为中心。可以在网络多媒体平台学习和翻转课堂

讨论的实施过程中极大地发挥学生的自主探索和创新能力。 

2.3 提升教师自身的教学能力，提高教育教学质量 

     

网络新技术+翻转课堂的教学模式对教师专业能力要求较高，教师不能按传统教学模式进行

照本宣科，而是需要用现代教育新技术来步装自己，不断吸取国内外前言知识，这样才能

解决学生在学习过程中遇到的专业性、实践性甚至关联性等各类问题。教师教学的过程同

时也是自身教育教学能力发展的过程。只有教师的自身素质得到提高才能从根本上提高教

育教学质量。 

3.总结 

综上所述，在―互联网+‖背景下，中国文学课程教学应该与时俱进，满足学生―学‖的要

求，提升教师―教‖的质量。只有将信息技术与传统教学相结吅才能为中国文学课程改革带

来新的生机。教师在教学理念、教学方式、教学内容以及考核方式等方面的改革势在必行

。 

 

注释： 
[1]

 麦克卢汉著.何道宽译. 理解媒介·麻省理工学院版序[M]北京:商务印书馆.2000:12. 
[1]

 [3]余荣虎.网络新技术时代对中国现当代文学教学的挑战与应对策略[J 

].南京晓庄学院学报,2018(1):107- 110. 
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Аннотация: Егер біз жеке адам немесе қоғам ҥшін сауаттылық әлеуетін іске асырғымыз 

келсе, мағыналы болу маңызды компонент болып табылады. Сауаттылық қоғам немесе 

қоғамдағы жеке адам сауаттылықты қаншалықты бағалайтынына байланысты дамиды. 

Сондықтан педагогтер білім алушылардың функционалдық сауаттылығына қол жеткізу 

ҥшін сауаттылықтың табиғатын және оның қҧндылығы мен маңыздылық дәрежесін ескеруі 

тиіс. 

Тірек сӛздер: функционалды сауаттылық, білім, қоғам, жоғары технологиялар  

Аннотация: Осмысленность является важным компонентом, если мы хотим 

реализовать потенциал грамотности для отдельного человека или общества. Грамотность 

развивается в зависимости от того, насколько общество или отдельный человек в обществе 

ценит грамотность. Поэтому педагоги должны учитывать природу грамотности и степень ее 

ценности и значимости, для достижения функциональной грамотности обучающихся. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, знание, высокие технологии, общество 

Abstract: Meaningfulness is an essential ingredient if literacy potentials are to be realized for 

an individual or society. Literacy develops in conjunction with the extent to which a society or an 

individual within a society values literacy. Therefore, educators need to consider the nature of 

literacy and the extent to which it is both valued and meaningful if they are to remain sensitive to 

what students can accomplish with functional literacy.  

Key words:  functional literacy, knowledge, high-tech, society 

 

Literacy vs. Functional Literacy 
Literacy is usually defined as the ability to read, write, and do math.  But what do we mean by 

reading?  People may be able to read the words in a document, but can they grasp its arguments or 

analogies?  How about writing?  Students may be able to write or type sentences, but can they 

express complete, cogent thoughts?  Then there‘s math.  Workers may be able to count numbers, 

but do they know how to analyze graphs, interpret statistics, or plan budgets?  These are skills 

needed to make decisions and function well in daily life. 

Clearly, reading or writing words and numbers is not enough to assess literacy.  People need to 

be able to understand and use those words and numbers for practical purposes, such as deliberating 

ideas and solving problems.  This broader definition of literacy is called functional literacy. 

What is Functional Literacy? 

Functional literacy refers to the practical skill set needed to read, write, and do math for real-

life purposes, so people can function effectively in their community.  This definition comes from 

the United National Educational, Scientific and Cultural Organization, or UNESCO, an 

international agency that researches education, science, and communication. 

In the U.S., functional literacy is assessed by the National Assessment of Adult Literacy, 

or NAAL.  NAAL is put together every few years by the National Center for Education Statistics, 

a research division of the Institute of Education Sciences in the Department of Education.  This 

research classifies literacy according to four levels: 

1) Below Basic Literacy: reading and writing words and numbers in very simple documents. 

Examples: locating easily identifiable information on a chart; signing a form; adding a dollar 

amount to a deposit slip. 

2) Basic Literacy: performing simple skills to understand short texts. 

Examples: reading a pamphlet; using a TV guide; comparing ticket prices. 

mailto:Farida7fm@gmail.com
https://learningportal.iiep.unesco.org/en/glossary/f
https://en.unesco.org/
https://nces.ed.gov/naal/fct_overview.asp
https://nces.ed.gov/naal/perf_levels.asp
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3) Intermediate Literacy: performing challenging skills to understand long texts. 

Examples: looking up information in a reference book; summarizing a long article; placing an 

order and calculating the cost. 

4) Proficient Literacy: performing creative and critical thinking skills to understand dense or 

complex texts. 

Examples: comparing viewpoints in editorials; interpreting statistical graphs; measuring and 

calculating the costs of food items per ounce. 

Notice that as we advance from Below Basic to Basic, Intermediate, and Proficient, we go 

from simple tasks to more and more complex skills. 

Kinds of Functional Literacy 
Media Literacy is the ability to access, evaluate, and create messages through different types 

of media.  Its purpose is to turn people from mass consumers into thoughtful citizens who aren‘t 

susceptible to propaganda or advertising. 

Religious Literacy is the ability to interpret religious scriptures and communicate with 

different faiths.  Religious literacy is important for combating fundamentalism (e.g., religious 

fanaticism) and prejudice (e.g., Islamophobia). 

Financial Literacy is the ability to manage finances and make decisions about money.  

Whether you‘re a consumer, a business owner, or a voter, understanding financial budgets, interest 

rates, and savings is an essential life skill. 

Computer Literacy is the ability to use computers.  This skill set can range from basic 

competency (i.e., using applications like email and Microsoft Office) to advanced knowledge (e.g., 

programming and computer science). 

Legal Literacy is the ability to comprehend laws so you are able to follow policies and legal 

procedures. 

Scientific Literacy does not necessarily mean memorizing facts; rather, it‘s knowing how to 

conduct experiments and identify evidence that supports or contradicts preconceived beliefs or 

hypotheses. 

Health Literacy is the ability to understand healthcare information, particularly for making 

medical decisions or lifestyle choices about nutrition, exercise, sleep, and other factors that affect 

physical and mental well-being. 

Civic Literacy (a.k.a. Civics) is awareness of how government works as well as your rights 

and responsibilities as a citizen and voter. 

Internet - Socialization Agent. The phenomenon of childhood is changing, and digitalization 

is one of the key factors influencing these changes. The Internet is becoming an important agent of 

socialization, competing with the family and school. Scientists have found that the intensity of 

Internet use over the past 6 years has increased significantly among both adults and children: every 

second teenager spends about 6 hours a day online, and every fifth — 9 hours or more. 

That is, modern children do not divide reality into online and offline — for them it is one. One 

in two teenagers, but only one in five adults, live in a mixed reality. And the coronavirus 

pandemic, during which training moved to the Internet, blurred these boundaries altogether. 

Adults, as a rule, think that the Internet has a bad effect on a child's cognitive abilities, and with 

good reason: the new generation remembers information worse, does not focus on one thing for a 

long time… But perhaps all this is an evolutionary process that allows our children to adapt to the 

new world, avoiding overload? 

One way or another, children need to be taught to exist within the "numbers". The digital 

competence of children is more important than ever today — and all the means under the control 

of the teacher are directed to it in one way or another. 

In the formation of functional literacy among students, the most important thing is the most 

qualified teachers. So, the teacher of the future is a specialist who constantly learns new things, a 

leader, a citizen of the digital society, who forms the attitude of children to online resources, an 

analyst, a facilitator, a model of communication culture, a specialist in pedagogical design and an 
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organizer of training in cooperation. 

However, the teacher can not be fully responsible for functional literacy, and it is the task of 

the student to develop it. The modern digital educational environment consists of several 

components: a teacher who applies technology, learning outside the classroom, a reliable 

infrastructure, interested managers, and new assessment technologies. And all this is important to 

be able to use effectively. 

Digital tools and training 

How exactly can digital tools contribute to the development of functional literacy. 

"Yandex. The textbook» 

Functional literacy is associated with life tasks in all areas of human activity, and digital 

solutions are also present in all these areas today. "Yandex. The textbook " helps to form 

functional literacy from childhood, integrating elements aimed at its development into the subject 

tasks. At the same time, the quality of tasks is monitored weekly — tasks that cause difficulties for 

a large number of students are processed by methodologists. The director of this site, Evgeny 

Lurie, shared the results of a study on the impact of digital tools on academic success, which was 

conducted last year in the Altai Territory and the Novosibirsk region. Students who actively used 

Yandex.Textbook", showed results higher than those who did not do it. Moreover, the most 

noticeable progress was observed in the initially less successful students. 

Information also surrounds non-reading children, and it should be taught to understand it, 

regardless of the formation of reading skills. But they also need to be formed. These skills need to 

be developed together. It is important to teach the child to find, extract, integrate and interpret, 

comprehend, evaluate and use information. 

Often the child does not understand how to apply the ability to solve ordinary educational 

tasks in real life. The appearance of life-like tasks is aimed at the development of mathematical 

literacy. These are not typical educational tasks, they are formulated in the form of a contextual 

problem situation, which is solved by means of mathematics. You need to be able to formulate the 

situation mathematically, and then interpret the mathematical data. 

Functional Literacy and Technology 

Now, because our society is so high-tech, I want to emphasize two key points about functional 

literacy by connecting it to technology. 

First, functional literacy is primarily about skills or applied knowledge. 

It‘s only secondarily about facts or subject-matter knowledge.  For example, scientific literacy 

doesn‘t mean you‘ve memorized the intricacies of how quantum computers work.  Instead, it 

means you know how to ask questions and apply methods of verification or falsification that make 

such technologies possible. 

Second, functional literacy keeps our high-tech society functioning. 

The kinds of functional literacy mentioned are relative to today‘s highly complex, 

technological society, but that doesn‘t make them any less valid.  For instance, the ancient Greeks 

got by fine without media literacy or computer literacy, but that‘s because they didn‘t have digital 

networks.  If these examples of functional literacy are unique to our high-tech society, we 

evidently need them. 
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Аңдатпа: Мақалада қашықтықтан оқыту кезеңінде студенттерге білім беруде әртҥрлі 

инновациялық технологияларды қолдану туралы және олардың артықшылықтары мен 

ерекшеліктері туралы сӛз болады. 

Түйін сөздер: қашықтықтан оқыту, веб-камера, цифрлы әлем,заманауи технологиялар, 

платформа. 

Аннотация: В статье рассматривается использование различных инновационных 

технологий в обучении студентов при дистанционном обучении, их преимущества и 

особенности. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, веб-камера, цифровой мир, современные 

технологии, платформа. 

Annotation: The article considers the use of different innovative technologies in the training 

of students in distance learning, their benefits and features. 

Key words: distance learning, webcam, digital world, modern technologies, and platform. 

 

Қазіргі әлемнің айрықша ерекшелігі ақпараттық технологиялардың ғаламдық дамуына 

айналды және оны білім беруде қолдану әсіресе тиімді. Бҥгінгі таңда қашықтықтан оқыту 

(DL) - бҧл әлеуметтік мәртебеге қарамастан барлық адамдарға тең мҥмкіндіктер беретін 

және еңселі адамдардың қажеттіліктеріне икемді әрекет ете алатын әлемдік білім беру 

ортасындағы ең қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың бірі  

 Қашықтықтан оқыту - бҧл соңғы кездегі қҧбылыс емес. Қашықтықтан оқытудың 

бастауын заманауи пошта жҥйесінің пайда болуынан және бҥкіл әлемге жылдам ақпарат 

таратуға мҥмкіндік берген баспа басылымдарының кӛптеп шығарылуынан бастау алады. 

Қашықтықтан оқыту білім беруді адамдардың ҥлкен топтарына қол жетімді етті. 

Қашықтықтан оқытуды жақсарту ҥшін кӛптеген тҥрлі технологиялар қолданылады. 

Арнайы компьютерлік бағдарламалар, жоғары жылдамдықтағы Интернет және веб-камера 

арқылы хабар тарату технологиялары - бҧл қашықтықтан оқытуда қолданылатын заманауи 

технологиялардың бірнешеуі.Осының нәтижесінде ауылда және қалада тҧратын кез-келген 

адам ешқашан болмаған оқыту мҥмкіндіктеріне ие болады.  

   2019 жылдың наурыз айынан бері дҥние жҥзінде короновирустың Ковид 19 

жаһандық пандамиясы басталғалы білім беру жҥйесі ҥлкен ӛзгеріске ҧшырап, қашықтықтан 

білім беру басталып, кетті.Қашықтықтан оқытуда Zoom және Microsoft Teams 

платформалары қолданылып, оқытудың әр-тҥрлі технологияларын сабақта қолдандық. 

Google classroom, Google site, Google presentation, Google form, Pear Deck, Padlet, 

Jamboard,Socrative,Learning Apps және т.б. 

 Zoom платформасына келсек студенттер берілген тапсырмаларын кӛрсетуіне 

болады,аудиоларды тыңдауға, видеоларды кӛруге және кӛрсетуге мҥмкіндіктері бар. Онда 

бӛлмелер қҧруға болады.Сабақта студенттерді топқа бӛлуге болады. 

Breakout бӛлмелері тҥймесін басып,жасағыңыз келетін нӛмірлерді және 

қатысушыларды осы бӛлмелерге қалай бӛлгіңіз келетінін таңдаңыз: Автоматты тҥрде: Zoom 

сіздің қатысушыларыңызды бӛлмелердің әрқайсысына біркелкі бӛліп жібереді. Бӛлмелерді 

қҧру тҥймешігін басыңыз.Студенттерге  әр- тҥрлі тапсырмалар бергенде бҧл бӛлмелер ӛте 

пайдалы. 

Google site платформасына тоқталатын болсақ, әркім сайт қҧрып,оған тақырып берсе 

болады. Бҧл сайттың артықшылықтары кӛбірек бақылауға және кӛрнекі, тартымды оқу 
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платформасын бақылауға болады.Оның қиындықтары бағалау қиын,байланыс ҥшін 

пайдаланылмайды. 

Google classroom платформасы 2014 жылы шыққан кезде ол технологиялық алпауыт 

қҧралдың кҥнделікті сабақтағы жҧмысты оңтайландыратындығына кӛп ҥміт артылды. 

Ол шыққаннан кейін бір жыл ішінде 10 миллионға жуық мҧғалімдер мен студенттер 

кҥнделікті жҧмысының бір бӛлігі ретінде қабылдағанын және содан бері Google classroom  

сыныптағы технологияның жағымды мысалы ретінде бекітілгенін Меган Богардус ӛз 

мақаласында атап ӛтеді.Онда оқытушылар барлық сабақтарға арналған қҧжаттарын бір 

бақылау тақтасында сақтай алады.Оқытушы тапсырмалар мен сҧрақтарды салып,оларға 

кері байланыс ала алады. Нҧрғожа Айдана ӛз мақаласында Google classroom-ның   оқыту 

және оқу ҥрдісінде ҧсынған функцияларының кӛп екендігін және кері байланыс қҧруда 

таптырмас платформа екендігін атап ӛтті.Кетут Сударсана басқа авторлармен бірігіп жазған 

мақаласында тӛмендегідей сипаттама береді: 

Google classroom - бҧл мҧғалімдерге Google ҧсынған оқытуды басқару жҥйесі. Бҧл 

қосымша студенттермен сӛйлесу, сҧрақтар қою және жасау ҥшін орталық орынды 

ҧсынады. 

 Барған сайын цифрлы әлемде google сынып бӛлмесі онлайн оқуды жеңілдетуге 

кӛмектеседі. 

 Кӛптеген жаңа қосымшалар сияқты, Google сынып бӛлмесі ерекше кӛрініспен келеді. 

Бҧл әдіске байланысты мҧғалім оқыту әдістемесі ретінде кабинеттерді ерекше 

ҧйымдастырады,ӛйткені google класы бос кенеп ретінде басталады. 

Келесі Google presentation (презентацияға келсек)онда кез-келген тақырыпқа слайд 

жасауға болады.Онда макетін,тҥсін ӛзгерте алады.YouTube каналынан видеолар 

жҥктеуге,аудио тыңдауға болады. 

Ал Google Forms- бҧл Google Docs-тың қҧрамдас бӛлігі, ол ақысыз,веб-файлдар 

жиынтығы, әртҥрлі файлдарды басқаруға арналған, соның ішінде мәтіндік 

қҧжаттар,кестелер мен презентациялар.Google Forms кӛмегімен нҧсқаушы (немесе кез-

келген пайдаланушы) сҧрақтар жиынтығын қҧра алады және студенттерді  

(қатысушыларды) электронды пошта арқылы немесе веб-парақ арқылы сол сҧрақтарға 

жауап беруге шақыра алады.Қолданба әртҥрлі сҧрақтарды қолдайды:мәтін,абзац,бірнеше 

таңдау,тізімдер,қҧсбелгілер, масштаб және тор.Жауаптың тҥрлеріне еркін форматтағы 

мәтінді енгізу, нҧсқаушы анықтаған масштабтан таңдау немесе шектеулі опциялардан 

таңдау жатады. Google Forms жауаптарды бірден есептеп шығарады. Жауаптар электронды 

кестеде студенттер жіберген бойда бӛлменің алдыңғы жағындағы экранда пайда 

болады.Тест жасауда, оның нәтижесін тез арада алуда оның ҥлесі зор. 

Алмҧрт палубасына келсек (Pear Deck)- сіздің презентация слайдтарыңызды формативті 

бағалау мен белсенді оқыту мҥмкіндіктеріне айналдыратын интерактивті технология 

қҧралы. Google Slides қосымшасы ретінде жҧмыс істей отырып, сіз кез-келген бар слайдқа 

әр тҥрлі сҧрақтарды қоса аласыз.Сонымен қатар презентация слайдтарын студенттерге 

арналған интерактивті іс-шараларға айналдыру тәсілі. Алмҧрт палубасы сізге ӛздігінен 

дамитын сабақтар жасауға мҥмкіндік береді, қашықтықтан оқыту кезінде оқушылар әр тҥрлі 

уақытта және әр қадамда материалды аяқтаған кезде ӛте пайдалы болды. Атап айтқанда, 

қашықтан оқытуда студенттерге ҥзіліс немесе басқа уақытта сҧрақтар қою мҥмкіндігі бар. 

Jam board- бҧл интербелсенді онлайн тақта. Ол кӛптеген қатысушыларға бір уақытта 

жҧмыс жасауға мҥмкіндік береді.Онда барлық пәндер бойынша бірлескен, тартымды 

сабақтар немесе жеке тапсырмалар қҧрудың кӛптеген әдістері бар. Google Jam board Google 

classroom-мен ҥздіксіз жҧмыс істейді,сондықтан студенттерге жауаптарын теру ҥшін 

редакциялау артықшылықтары  беріліп, пост жасау оңай.Экран олардың әртҥрлі  

жауаптарымен толыға бастағанда,студенттердің қызығушылықтары артып,сынып 

талқылауы басталады. Jam board қарым-қатынасты,ынтымақтастықты, сыни ойлау мен 
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шығармашылықты дамытуға мҥмкіндік береді.Оны миға шабуыл жасау және жаңа 

идеяларды дамыту ҥшін пайдалануға болады. 

Socrative-ке келсек, бҧл мҧғалімдерге, студенттерге смартфонға немесе планшеттік 

қҧрылғыға қосымша арқылы сҧрақтар қоюға арналған, онлайн режимінде, сондықтан нақты 

уақыттағы веб-платформа. Socrative кӛмегімен сіз ӛзіңіздің сҧрақтарыңызды жасай аласыз, 

сҧрақтар автоматты тҥрде бағаланады және сіз барлығының қалай жасағанын бағалау ҥшін 

есептер жасай аласыз.2011 жылы іске қосылғаннан бастап, ол кеңінен қолданыла бастады 

және қазіргі уақытта нарықтың ӛз тҥрінің кӛшбасшысы болып табылады.Ол ағылшын тілін 

оқытудың тиімді қҧралы. 

Learning Apps бҧл интерактивті қҧралдардың кӛмегімен оқыту және де әр тҥрлі пәндер 

бойынша интерактивті оқу-әдістемелік қосымшалар жасауға мҥмкіндік беретін сервис. 

Оқытушыны қолдайтын кез-келген нәрсе оқушыларға кӛмектеседі.Оқытушыларға баға 

қою мен ҧйымдастыруға кӛмектесуден басқа,технология оларға ӛз студенттеріне білім 

беруде кӛмектеседі.Қолданбалар  кіріктірілген сабақтардың рӛлін атқара алады және 

оқытушының студенттің ҥлгерімін бақылауға кӛмектеседі.Сонымен қатар,дҧрыс бағдарлама 

пәнге басқа тәсіл ҧсыну арқылы оқытушының сабағын жақсарта алады. Learning Apps  

сервисінің ерекшелігі барлық тапсырмалар галереяда жиналған және жалпыға қол жетімді 

болып табылады. Learning Apps  сервисі студенттердің оқуын ӛз бетінше дамыту және 

қамтамасыз ету ҥшін кӛп мҥмкіндіктерге ие және студент пен оқытушы арасында кері 

байланыс бере алатын негізгі қҧрал болып табылады. 

Мақаланы қорытындылай келе қазіргі ақпараттық және коммуникативтік 

технологияның қарқындап дамуы кезеңінде әртҥрлі инновациялық технологияларды 

сабақта қолданып, ол студенттеріміздің терең білім алуына кӛмектесіп жатса, ҧстазға одан 

артық бақыт жоқ деп ойлар едім. 
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The changes that are taking place in society at the present time require a revision of traditional 

approaches to the educational process and change the established view of the entire educational 

process. At the same time, it is quite natural that every teacher tries to find such methods, 

techniques, technologies and forms of teaching that can be most effectively applied precisely in his 

subject area, while meeting the most urgent tasks and requirements of the educational system. 

The formation of foreign language communicative competence has long been one of the 

leading goals of teaching foreign languages. 

Among many teaching methods, considerable interest can be aroused by the so-called 

collaborative learning method, which allows teachers to solve one of the main problems in 

teaching a foreign language - to teach learners not to be afraid to speak out, to join a dialogue with 

the interlocutor, just communicate, interact with a partner.   

There is a trend toward collaboration in 21
st
 century. (Austin, 2000). 

As the name suggest, a collaborative learning is when everyone is involved in learning. Only 

in this case it may be helpful and useful. In collaborative learning students work together in small 

groups on a structured activity. They are individually accountable for their work, and the work of 

the group as a whole is also assessed. Cooperative groups work face-to-face and learn to work as a 

team. 

Team members should rely on each other to reach the goal. If anyone fails to do his or her 

part, everyone suffers consequences. Members need to believe that they are linked together and 

they all succeed together.  

The principle of collaborative learning is built on joint learning. This is due to such 

characteristics of this method as the positive interdependence of all members of the group from 

each other and individual responsibility of each student for the success of the entire group. 

Working in a team the student, regardless of whether he is active or passive does not feel lonely. 

He understands that there is some kind of support nearby.  

CL is an umbrella term including various educational practices that involve shared academic 

works of students, or students and teachers together. Usually students are working in groups of two 

or more, mutually searching for understanding, solutions, meanings, or creating a product. CL 

practices vary extensively, but their core center is on student‘s not the teacher‘s work, they mainly 

focus on student‘s exploration, not simply the teacher‘s presentation (Smith, & MacGregor, 1992) 

When collaborative groups are guided by clear objectives, students engage in numerous 

activities that improve their understanding of the subject explored. It turns out that in the process 

of completing the task, each participant has his own goal, the achievement of which becomes real 

only if the whole group successfully completes the task. 

In order to create an environment in which a collaborative learning can take place, three things 

are necessary: 

- first, students need to feel safe, but also challenged 

- second, groups need to be small enough that everyone can contribute 

- third, the task students work together on must be clearly defined. 

So, collaborative learning differs from traditional teaching approaches because students work 

together rather than compete with each other individually. 

Collaborative learning can take place any time students work together, for example, when they 

help each other with homework. 
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Thus, collaborative learning helps students become actively and constructively involved in 

content, to take ownership of their own learning, and to resolve group conflicts and improve 

teamwork skills. 

―I swim, you sink. You swim, I sink‖ is not a collaborative learning. ―Smart ones tutor the 

slow ones‖ this is collaborative learning. 

Successful classroom teaching often lies in effective instruction by a qualified teacher. The 

concern for teacher quality, over the past decade, has been accumulated in the field of foreign 

language teacher education, especially in terms of teaching in a foreign context. Language teacher 

education programs have focused a great deal of attention on preparing teachers with different 

teaching strategies so that teachers can effectively enhance learning in all students. (Sandholdz, 

2011) 

Collaborative learning takes place when students work together to ―achieve shared learning 

goals‖ (Barkley,Cross & Major, 2005, p. 4). This active teaching and learning strategy has been 

utilized across multiple disciplines in elementary, secondary, and higher education. The benefits of 

collaborative learning include content mastery, development of critical thinking and problem 

solving skills, and improved interpersonal skills.  (Johnson, Johnson, & Smith, 1998; Johnson & 

Johnson, 1999). 

It is important to remember that true collaborative learning is more than just having students 

―work in groups‖. 

While between or among the groups there may be a certain element of competition, within the 

groups the spirit of give and take prevails. The feeling of isolation on the part of any learner, if 

such one exists in a group, is wiped out, and language learning becomes not a competitive affair in 

which only some reach achievement, but a cooperative, collaborative endeavor. Communicative 

activity heightens awareness of the skills needed, and language learning becomes a pleasurable 

and satisfying experience. 

Thus, working with others to solve a common problem, explaining one‘s view point to others 

and coaching fellow group members build strong cognitive connections. 

Learning is no longer headed by the teacher. Collaborative learning it‘s when student thinking 

and curiosity guide the inquiry. For example, if a student is interested in polar bears he can do 

research and post his thoughts and knowledge in a virtual environment. Other students respond to 

the post and expand on the inquiry. Now we have improved team work skills, student centered 

learning and blended learning environments. 

Collaborative learning has a positive impact on students‘ learning: 

- It is more likely that it covers the different learning styles.  

- Students learn to explain the material in their own words.  

- It reduces classroom anxiety significantly. 

- Students learn skills for resolving conflicts when they arise.  

- Students are invested in their own learning.  

- Collaborative learning allows discussion and critical thinking, so students learn more and 

remember what they have learned for a longer period of time. 

Disadvantages:  

- Not all members contribute equally.  

- Harder to grade and assess than other project.  

- Members can easily go off the topic and waste time.  

- Personality conflicts slower or stop the process. 

      Students can come to a solution just by putting problems together. The best groups talk 

before they take a pencil to paper. Their faces are directed towards each other, they look at each 

other‘s papers and they learn much more. They learn how to be proactive, how to depend on their 

peers. It‘s a great way for people to exchange ideas back and forth and have everyone contribute.  
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Students explain, discuss and teach what they know to groupmates. Teachers structure the 

groups so that students sit knee-to-knee and talk through each aspect of the assignment. Face-to-

face interaction is very important. 

Groups cannot function effectively if students do not have social skills. Collaborative skills 

develop leadership, decision-making, trust-building, communication skills. 

Teacher‘s role is very important in collaborative learning.  

- they should know their students well in order to have an effective collaborative learning 

group. 

- teachers must consider the different learning skills, cultural background, personalities when 

arranging collaborative groups.  

Much time should be devoted to prepare the lesson for collaborative learning as it is a difficult 

process and must be handled with care. 

Teachers also monitor the groups and give feedback on how well the groups are working 

together. Teacher‘s role  is to listen to everyone, even if his opinion differs from others opinion, 

teach students to think critically and formulate their arguments correctly.  

The teacher plays the role of an intermediary in learning, while the group acts as a source of 

information, motivation, as means of self-help and mutual support, and as a special place of 

interaction for the collective building of knowledge. The teacher should act as a person to be 

referred to in a difficulty. The teachers‘ attitude should therefore be one of an assurance, 

acceptance, warmth and affection, enthusiasm and encouragement. They should also be non-

critical. 

For fruitful work, the Rules of working in groups are stipulated: 

- Speak in turns 

- Ask questions if there are any 

- Make suggestions and ask if others have suggestions 

- Express your thoughts and opinions and be interested in the ideas and opinions of others  

- Discuss suggestions, ideas and opinions collectively 

- Clarify and evaluate ideas 

- Make group decisions and come to a consensus  

- Summarize the discussion. 

Normally classes can spend about 20 minutes on group activities: anything longer may lead to 

monotony or frustration; anything shorter may not be adequate for effective communication. 

Selection of tasks should correspond to the learners‘ intellectual level, but the problem must be 

attractive and challenging. 

The concept of CL, the grouping and pairing of learners for the purpose of achieving a 

learning goal, has been widely researched and advocated; the term CL refers to an instruction 

method in which learners at various performance levels work together in small groups toward a 

common goal. The learners are responsible for one another‘s learning as well as their own. Thus, 

the success of one learner helps other students to be successful (Gokhale,A.A., 1995) 

So, language is a vital means of communication and performs a variety of social functions. 

Collaborative learning opens up possibilities for meaningful, social interaction. Learners in their 

respective groups work on problems or tasks which they find interesting, relevant and useful. They 

help one another in groups, and in turn receive help from the other groups, thereby lending a 

mutual support within the class. It is an acknowledged fact that students learn the language not 

only from their teacher but also from their fellow students. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН КЕЙС 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ 

 

Б.Аувакир  
Абай атындағы Қазақ ҧлттық педагогикалық университеті, 

мектепке дейінгі, әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану 

білім беру бағдарламаларының аға оқытушысы, 

педагогика ғылымдарының магистрі 

 

Аңдатпа.  Мақалада кейс ҧғымының шығу тарихы, кейс технологияларының 

қолданылу жолдарының теориялық негіздері және қажеттілігі туралы ақпараттар берілген. 

Сонымен қатар кейс технологиялары арқылы студенттердің шығармашылық қабілетін  

дамыту жолдары мен ізденушілік, зерттеушілік  дағдыларын қалыптастыру мәселелері   

қарастырылған.   

Түйін сөздер: кейс, кейс технологиялары, шығармашылық, дағды, шығару, іздену, 

ойлап табу, қабілет, талант, белсенділік.  

 

Қазіргі кезде білім саласында еңбек етіп жҥрген ҧстаздар, білім алушыларға сапалы 

білім беру мақсатында тҥрлі белсенді әдістерді қолдануда.  Ӛйткені  ҧстаздың мақсаты - 

әрбір болашақ маман иесіне сапалы білім беру, олардың әр жақты дамуына мҥмкіншілік 

жасау, білім алуға  қызығушылығын арттыру.  

Кейс әдісін қолданудағы оқытудың табысты болуы модератор жҧмысына байланысты. 

Оның негізгі мақсаты студенттер бір командада жҧмыс істеп, ҥйреніп ақпараттың 

тапшылығына қарамастан, ең тығыз уақытта, тез арада шешім қабылдай білу. Ашық пікір 

айырбастау, әрбір қатысушының ӛз мҥмкіндігін, іс - қимылын толық қолдануына жағдай 

жасау және ӛзінің іс жобасын жҥзеге асыру барысында қатысушының атқаратын мҥмкіндігі 

ҥшін әрекет ету, сарапшы, аналитик және экспериментатор қатысуына мҥмкіндік жасау. 

Кейс міндетіне мыналар кіреді: Модератор - барлық пікірлерді тіркейді, оларды айтылу 

барысындағы пікірлерді сараптап, оларды топтап сынын бақылап отырады. Кейс ҧғымы 

ағылшынның «case»  сӛзінен алынған яғни жағдай дегенді білдіреді.  Немесе оны нақты 

жағдаятты талдау әдісі деп те атайды. Кейс - әдісі білім алушылардың оқуға 

қызығушылқтарын арттырады ол ӛз кезегінде болашақ маман ретінде тҧлғаның дамуын 

қалыптасуына ықпал етеді. «Кейс технологиясы» ХХ ғасырдың басында АҚШ-тағы 

Гарвард университетінің бизнес мектебінде пайда болған. Бҧл кезде ол заңгерлерді 

дайындайтын технология ретінде қалыптасқан. Әдістің басты ерекшелігі студенттерді ӛткен 

оқиғаларға, жағдайларға зерттеу жҥргізетіндігі болып табылады. Мҧнда ең әуелі студенттің 

ӛз бетімен жҧмыс жҥргізуіне талап қойылды. 1910 жылы профессор Копленд ең 

алғашқылардың бірі болып, бизнес ӛмірінен алынған нақты жағдайлардың талданған 

қорытындылары бойынша студенттік пікірталастардың әдістерін қолдана бастады. 

ХХ ғасырдың басында Кейс әдісін дамытуға кадрларды дайындау кезінде қолдана 

бастаған. Кейс әдісін дамытуға шетелдің мынадай ғалымдары ӛз ҥлесін қосқан: Г.Канфман, 

А.Джордж, Л.Соскойн, М.Маюз, К.Луис, Э.Ломбай, К.Уайс, М.Линдерс, Д.Ескайн, Р.Уайн, 

Х.Купер, Д.Фетерман және т.б. Қазақстанда бҧл әдіс оқыту ҥрдісінде жақында ғана 

қолданыла бастады. 

Кейс – әдісі арқылы тӛмендегідей дағдылар қалыптасады: 

Аналитикалық дағдылар; 

Тәжірибелік дағдылар; 

Шығармашылық дағдылар; 

Коммуникативті дағдылар; 

Әлеуметтік дағдылар; 

Ӛзіндік саралау және т.б. қалыптасады.  



78  

Кейс әдісін қолдану тек оқытумен ғана шектелмейді, бҧл әдіс зерттеу әдісі ретінде де 

белсенді қолданылады.  Кейс әдісін студенттердің шығармашылық қабілетін дамыту ҥшін 

де тиімді пайдалануға болады.  

«Шығармашылық» сӛзінің тӛркіні – «шығару», «іздену», «ойлап табу» деген мағына 

береді. Шығармашылықтан адамның кӛптеген психикалық сапалары ашылады, жеке 

адамның ішкі мазмҧны кӛрініс береді. Шығармашылықтық процесс кезінде адамның 

психикалық әрекеті барынша жоғары деңгейде ӛтеді. Бҧл жеке адамның интелектуалдық, 

эмоциялық, еріктік кҥшіне жатады. Шығармашылық - ең алдымен, қажырлы да азабы мол 

еңбек және сонымен бірге адамның барлық дене және рухани кҥшін барынша жҧмсауды 

қажет ететін шабытты еңбек болып табылады. 

Альбер Камю «Шығармашылық - адамды жоғарғы қуанышқа жеткізеді. 

Шығармашылықты кӛбіне ӛнермен байланыстырады»  дейді. Шығармашылық  «қабілет»,  

«талант»,  «белсенділік», «дарын» ҧғымдарымен тікелей байланысты. Шығармашылықты 

тежейтін ҥш нәрсе бар: бірінші «сәтсіздікке ұшыраймын, қолымнан ешнәрсе келмейді», 

деген қорқыныш сезімі. Екіншісі- « ӛз - ӛзіне тым риза болмаушылық сезімі  кейде ӛзін- ӛзі 

жек кӛріп кетеді». Ҥшіншісі- «жалқаулық». 

«Шығармашылық» ҧғымы – жаңа нәрсе ойлап табу. Яғни, бҧрын тәжірибеде болмаған 

жаңа нәрсені ойлап, жетістікке қол жеткізу деген сӛз. Ал «шығармашылық мәселесін терең 

зерттеген Я.Н. Пономаренко оны «даму» ҧғымымен қатар қояды. Ӛйткені, әрбір жаңалық, 

әсіресе, интелектуалдық тҧрғыдағы баланы жаңа  сапаға кӛтереді. Шығармашылық ҧғымын 

«жалпы интелектуалдық қабілет» деп қарастыруға болады. 

Қабілеттілік; 

Репродуктивті; 

Шығармашылық деп ҥш  салаға бӛлінеді. 

  Бірінші дәрежедегі қабілеті дамыған адам білімді, әрі жаңа жағдайды, іс-әрекетті тез 

қабылдайды, оны ҥлгі бойынша жҥзеге асырады. 

Екінші дәрежедегі қабілеті дамыған адам  ӛзінің жеке іс-әрекетімен жаңалық ойлап 

табады, жаңаны қалыптастырады. 

Чехтың  ҧлы  педагогы Ян Амос Коменский «Ҧстаз оқушыға ӛзінің тәсілдерін 

ҥйретуден бҧрын алдымен оның бойында білім алуға деген  талпынысты оятып алуы қажет 

екенін қажеттілігі айта отырып, егер шәкірттің бойында оқуға  деген ынта-ықылас оянбаса, 

онда жҥз мҧғалім оған тӛніп тҧрса да, одан тҥк шықпайды»- деген болатын. «Ҧстаз да, ана 

екеуі де мейірімі мол егіз ҧғым». Шәкірттердің бойына білім біліктерін зердесіне қалай 

ҧялатудың ҧтымды жолдарын, әдістерін талмай іздеу- әр ҧстаздың міндеті. Баланың 

жасырын, тіпті тым тереңде жатқан қабілеттерін кӛрінуіне мҥмкіндік жасау ҥшін 

қызығушылық қабілетін ояту қажет.   

ХҤІ ғасырда ӛмір сҥрген француз ғалымы Мишель Монтень оқытудағы 

қызығушылықтың маңыздылығын ерекше атап кӛрсетті: «тәрбиеші шәкіртті бастан-ақ оның 

бойындағы қасиеттерін еркін кӛрсете білуін, тҥрлі заттардың дәмі мен олардың 

ерекшеліктерін ажыратуда ӛз бетінше әрекет етуін, кейде оған жол кӛрсетіп, кейде 

керісінше оған іздетіп  отыруын қалаймын». М. Монтень шығармашылық іс-әрекетінде 

оқытушының басшылық рӛлінің маңыздылығына былай тоқталған. «Оқушы мҧғалімнен 

алған білімін тҥгел сҥзгіден ӛткізіп, ӛз бетінше талдау жасауы қажет. Соның нәтижесінде 

оның біліуге қҧштарлығы дами тҥсетіні сӛзсіз»  деген.  Шығармашылық іс- әрекетті 

дамытудағы оқыту әдістемесінің негізін алғашқылардың бірі болып қалаған ҧлы педагог 

Я.А. Коменский: «Мен ӛз шәкірттімнің әрқашанда ӛз бетінше бақылауын, практикада ӛз 

бетінше тҧжырым жасауын дамытуды- білім берудегі негзгі жетістікке жету қҧралы ретінде 

қарастырамыз», -деген. 
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Олай болса, кейс әдісінің кӛмегімен студенттердің шығармашылық қабілетін дамытып, 

мәселені шешудің жолдарын саралап, тиімдісін таңдап, әрі қарай оны іске асыруға жол 

ашып, шығармашылық қабілеті жоғары студент қалыптастыруға ықпалы зор екенін айтуға 

болады. 
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АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ  

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 
 

Беркутбаева Салтанат Заханқызы 

Алматы қаласы Медеу ауданы 

№17 мектеп-интернаттың 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мҧғалімі 

E-mail: Saltanat berkutbaeva@gmail.com 

 

 «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа 

сай мҥдделі жаңа білім беру ӛте қажет» деп Елбасы Н.Ә.Назарбаев атап ӛткендей, бҥгінгі 

жас ҧрпаққа сапалы білім беру жолында ақпараттық коммуникациялық технологияны оқу 

ҥрдісінде тиімді қолданудың маңызы зор. Жаһандану кезеңі білім беру жҥйесіне жаңаша 

кӛзқараспен қарауды талап етуде. Заман талабына сай сабақта видео, аудио қондырғылар 

мен интербелсенді тақта, компьютерді тиімді қолдану айтарлықтай нәтижелер беруде. 

Сабақта электронды оқулықты пайдалану оқушылардың пәнге деген қызығушылығы мен 

таным белсенділігін арттырып қана қоймай, жеке тҧлғаның шығармашылықпен жҧмыс 

істеуіне жағдай жасайды. Ақпараттық коммуникациялық  технология оқушының білім 

сапасын арттырып, білім беруде жас ҧрпақты ізденісі мол шығармашылық бағытқа 

тәрбиелейді.  

XXI ғасыр – ақпараттық  технологиялар ғасыры. Білім, білік дағдысы қалыптасқан, 

ақпараттық коммуникациялық технологияны шебер меңгерген жеке тҧлғаны даярлау – 

педагогикалық  технологияны шеберлікпен жҥйелі пайдаланудың жемісі. Оқу ҥрдісінде 

ақпараттық коммуникациялық технологияны тиімді қолдану арқылы оқушының ақыл-ойын, 

сабаққа ынтасын, дербес жҧмыс істеу қабілетін дамытады. Бҥгінгі қоғам дамуындағы 

жетістіктер – болашақ ҧрпақтың білімі мен тәрбиесіндегі жетістіктерге, ал ол ӛз кезегінде 

жаңа формация мҧғалімінің біліктілік деңгейіне байланысты. 

Ақпарат дегеніміз – бҧрын белгісіз болған және зерттелетін нысана туралы деректерден 

тҧратын мәліметтер қоры. Ақпараттық қоғамның басты талабы – оқушыларға ақпараттық 

білім негіздерін беру, ақпараттық коммуникациялық технологияны іске асыру қҧралы 

ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастыра отырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Білім 

беруді ақпараттандыру ҥрдісі ҧстаздарға жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияны 

жан-жақты тиімді қолдану ҥшін ҥлкен жауапкершілікті жҥктейді. Бҥгінгі замандағы 

жаңартылған білім мазмҧны мҧғалімінен тек ӛз пәнінің терең білгірі болуы емес, 

педагогикалық-психологиялық, функционалдық сауаттылық пен ақпараттық сауаттылықты 

талап етіледі. Ендеше кез келген мҧғалімнің бойында ақпараттық қҧзыреттілік қалыптасуы 

тиіс. Ақпараттық қҧзыреттілік – ақпараттық коммуникациялық технологияларды тиімді 

пайдалана отырып, тҥрлі ақпаратпен теориялық білім мен тәжірибені ҧштастыра отырып 

қолдану. Жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияны меңгеру мҧғалімнің кәсіптік, 

интеллектуалдық, адамгершілік қырынан қалыптасуына әсерін тигізеді және ӛз біліктілігін 

дамытып, оқу ҥрдісін тиімді ҧйымдастыруына ықпал етеді. Заман талабына сай ақпараттық 

мәдениетті, сауатты адам – ақпараттың қажет кезін сезінетін, оны тиімді қолдануға 

қабілетті және ақпарат кӛздерін орынды пайдалану дағдысын білуі қажет. 

Ақпараттық коммуникациялық технология оқушының белсенді жҧмыс істеуі мен 

мҧғалімнің бағыттауымен алға қойған мақсатты ӛздері шешуге ҧмтылуы. Сабақ барысында 

оқушылар ӛздерін еркін ҧстайды, белсенді жҧмыс жасайды. Мҧғалім тек бағыт беріп 

отырады. Білім беру жҥйесіндегі ақпараттық коммуникациялық технологиялар – оқу 

ҥрдісінің тиімділігін арттырып, оқу пәнінің мазмҧнын терең ҧғынуға ықпал ететін қҧралдар 

мен әдістердің жиынтығы. Оқу ҥрдісінде жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияны 

енгізу – оқытудың пәрменділігін арттырып, оқушының оқу-танымдық әрекетіне ҥздіксіз 
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бақылау жасауды қажет етеді. Оқу ҥрдісінің тиімділігі кӛп жағдайда оқушының қажетті 

ақпарат кӛздерін алу дағдысы мен игеруіне байланысты. 

Сонымен ақпараттық коммуникациялық технологияны қолдану – оңтайлы нәтижелер 

берумен қатар, оқушының ӛзіндік жеке қабілеті айқындалып, дербес жҧмыс істеуге 

дағдыланады және оқушы ӛз деңгейіне байланысты бағаланады. Сабақта ақпараттық 

коммуникациялық технологияны тиімді пайдалану – білім сапасын арттырудың кепілі, 

бҥгінгі кҥннің ӛзекті мәселелерінің бірі. Қорыта келе, жаңа ақпараттық коммуникациялық 

технологияны меңгерген жеке тҧлғаны қалыптастыру – педагогикалық технологияны тиімді 

пайдаланудың жемісі демекпін. 

 

4-бӛлім. Жануарлар әлемі мен ӛсімдіктер дҥниесі 

 

Сабақ тақырыбы Тӛрт тҥлік 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары 

5.Т/А1.Тірек сӛздер мен  ҧсынылған иллюстрациялар арқылы 

тақырыпты болжау. 

5.ӘТН3.Кӛп мағыналы сӛздер,омоним сӛздерді кӛркемдік 

ерекшеліктеріне сай қолдану. 

Сабақтың мақсаты Барлығы: кӛмекші қҧралдар арқылы тақырыпты болжайды. 

Кӛбі:рәсімделуі мен қҧрылымын сақтап жазады. 

Кейбірі:сӛздерді кӛркемдік ерекшелігіне сай қолданады. 

Қҧндылықтарды игеру Жалпыға бірдей еңбек қоғамы 

Кҥтілетін нәтижелер Тӛрт тҥлік мал жайлы ақпарат береді,мінез-қҧлықтарын 

сипаттайды,қасиетті тӛрт тҥлікке қатысты ҧлтымызда 

қалыптасқан ҧғымдар мен тҥсініктерге,атау сӛздерге тҥсінік 

береді. 

Сабақтың тҥрі Жаңа тақырыпты меңгеру сабағы. 

Пәнаралық байланыс Жаратылыстану,әдебиет 

Қажетті қҧрал-

жабдықтар 

Интерактивті тақта,слайдтар, «Тӛрт тҥлік» туралы 

видеохостинг,бірнеше А4 парағы,тҥрлі тҥсті қарындаштар мен 

фломастерлер,маркерлер,кесте. 

Оқыту әдістері Тҥсіндіру,сҧрақ-жауап,талдау, «Жҥрек жылуы» шаттық шеңбері, 

«ПОПС формуласы», «Графикалық органайзер», «Бес жолды 

ӛлең», «РАФТ» стратегиясы, «Шығу парағы». 

Дереккӛздері Әдістемелік қҧрал,дидактикалық материалдар. 

Тапсырмалар 

Сабақ барысындағы мҧғалім мен оқушының іс-әрекеті 

Тапсырма Мҧғалімнің іс-әрекеті Оқушының  

іс-әрекеті 

Оқушыларға 

психологиялық ахуал 

туғызу 

Оқушылармен 

сәлемдеседі,тҥгендейді.«Жҥрек 

жылуы» тренингіне соң топқа бӛлу. 

Оқушылар сәлемдеседі. 

Ӛткен сабақты тексеру Ҥй тапсырмасы тексеріледі. 

59-бет.4-тапсырма. «ПОПС 

формуласы» арқылы мәтінде 

кӛтерілген мәселелерді анықтайды. 

Бҧл әдістің тиімділігі – жазу 

сауаттылығын дамытып, эссе жазуға 

баулу. 

 

Тапсырманы 

айтады,тақырып бойынша 

сҧрақтарға жауап береді. 

«Қол шапалақтау» арқылы 

бағалау. 
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І.Қызығушылық- 

ты ояту 

Оқушылардың жаңа сабаққа деген 

қызығушылығын ояту мақсатында 

интерактивті тақтадан «Тӛрт тҥлік» 

туралы видеохостинг кӛрсетіледі, 

жаңа сабақты болжайды. Ой 

шақыру сҧрақтары қойылады: - 

Тӛрт тҥлік мал жайлы не 

білесіңдер? - Ҥй жануарларының біз 

білмейтін қандай қасиеттері бар? 

Тыңдалым.Оқушылар 

«Жануарлар мен аңдардың 

біз білмейтін ерекше-

ліктері» атты видеохос-

тингті кӛреді, айтылған 

ақпараттарды есте 

сақтайды. 

ІІ.Мағынаны тану 1.Білу.Тҥсіну. 

А) Оқылым. Тілдік бағдар. 

 І топ. Кӛп мағыналы және омоним 

сӛздерге байланысты Венн 

диаграммасын толтыру. 

Ә) Айтылым. 

 ІІ топ. Омоним сӛздерге 

байланысты «Ақпаратты сҥзу» 

әдісін қолдану. 

Айтылым. Айтылған 

ақпаратты есте сақтайды. 

«Бас бармақ» әдісі 

 2.Қолдану және талдау. 

«Артық білім – кітапта» 

А)Жазылым.61-бет.5-

тапсырма.Тӛмендегі сӛздердің кӛп 

мағыналы және омонимдік тіркесін 

қҧра. «Графикалық 

органайзер».Тақтамен жҧмыс. 

І топ.Қала,тҥс және кӛз. 

ІІ топ.Илеу,қанат және қҧлақ. 

І топ. «Қала» сӛзіне «Бес жолды 

ӛлең» қҧра. 

 

ІІ топ. 

Р-Тӛрт тҥлік пірі 

А- Жас ҧрпақ 

Ф-Ҥндеу 

Т-Тыйым сӛздер 

7-тапсырма.Оқылым мәтініндегі 

омоним сӛздерді тауып,талда. 

Тамақ,мал,жас,ат,тіл,қой,атан, 

тҥр,мая. 

Ә)Топтық жҧмыс.Айтылым. 

8-тапсырма. «Кімнің жады мықты?» 

«Ішкі және сыртқы шеңбер». 

Сҧрақтарға жауап іздейді. 

І топ.Тӛрт тҥлікті атайды. 

ІІ топ.Тӛрт тҥліктің тӛлін атайды. 

Сергіту сәті. «Қошақан» әнін 

караокемен орындау. 

Жазылым.Омонимді, 

кӛп мағыналы сӛз тіркесін 

қҧрайды. 

«Бағдаршам» әдісі 

 

 

 

 

 

«Математикалық фигура» 

әдісі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал атаулары мен 

тӛлдерін жатқа 

айтады.Қай топ 

қателеспей дҧрыс 

айтса,сол топ жеңеді. 

«Қол шапалақтау» әдісі 

 

ІІІ.Ойтолғаныс 

3.Талдау,жинақтау. 

І топ. Берілген тапсырмаға «Дҧрыс», 

«Бҧрыс» кестесін толтырады. 

 

 

Атаулар мен сӛздерді 

кестеге салып толтырады. 

«Желмаяға» сипаттама 
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І топ. «Тӛрт тҥлік» сӛзіне кластер 

қҧрады. 

 

Жазылым. 

Оқулықтағы 

 9-тапсырманы анықтайды. 

Саралау. 

А.Тӛрт тҥлікпен аттас адам есімін 

ата. 

В. «Тӛрт тҥрік» сӛзіне топтастыру 

стратегиясын қҧр. 

С.Ауыз әдебиетіндегі 

кейіпкерлердің жан серігі болған 

тҧлпарларды сипаттап,мінездеме 

бер. 

береді. 

«Бас бармақ» әдісі 

ІІІ.Бағалау Қалыптастырушы бағалау.Мҧғалім 

оқушылардың ӛзін-ӛзі бағалауы 

бойынша ойын айтып,қорытынды 

бағаны қояды. 

«Жеке әңгіме» техникасы 

бойынша бағаланады. 

ІҤ.Ҥйге тапсырма Оқулықтағы 11-тапсырманы 

орындау. 

 

Ҥ.Ойтаразы Оқушылар «Шығу парағы» арқылы 

сҧрақтарға жауап жазып,ауызша ӛз 

ойларын айтады. 

Сҧрақтарға жауап 

жазып,ӛз ойларын ауызша 

айтады. 

 

 

Қолданылған әдебиет тізімі: 

 

1. Ж.Қараев, Ж.Кобдикова Педагогикалық жҥйені технологиялық тҧрғыдан жаңартудың 

ӛзекті мәселелері.//Оқыту – тәрбиелеу технологиясы.2008ж №1,2 

2. М.Нҧрғалиева. Деңгейлік тапсырманың тиімділігі.//Ҧлағат. 2007 № 4 

3. З.Қарабаева. Жаңа педагогикалық технология негізінде оқушылардың 

шығармашылық қабілетін қалыптастыру (деңгейлеп оқыту туралы).//Ақиқат 2006 № 5 
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ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНДА ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН 

ҚОЛДАНУДЫ ДАМЫТУ 

 

А.С.Оразбаева
 

аға оқытушы, пед.ғ.магистрі 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 

Алматы қ., Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мақалада оқытудың жаңа технологиясының бірі – жоғары оқу орындарында 

шетел тілін деңгейлік тапсырмалар арқылы оқыту туралы айтылған. Оқушыларды деңгейге 

бӛліп оқытуға бола ма, оның қандай тиімділігі бар, деңгейге бӛліп оқытудың ӛзіндік 

ерекшеліктері мен жеке тҧлға тәрбиелеуде қандай кӛмегі бар деген сауалдарға тоқталып, 

деңгейге бӛліп оқыту кезінде оқушылардың тәжірибелік-теориялық дайындығын, оқуға 

деген ынтасын, дара қасиетін, әлеуметтік-психологиялық сҧранысын ескеруі талап етіледі. 

Сондықтан да, белгілі бір дәрежеге жету ҥшін оқушының  білім мен тәрбие деңгейіне бай-

ланысты жҧмысты ғылыми тҥрде ҧйымдастыруы туралы айтылады. 

Сондай-ақ шетел тілінде деңгейлеп оқыту технологиясын ағылшын тілі сабақтарында 

қолдану – сабақтың сапасын кӛтерудің ең маңызды факторларының бірі. Бҧл оқытудың 

маңыздылығының ӛзі мынада: тіл ҥйренушілердің барлығы бірігіп жҧмыс жасайды, бос 

отырған ҥйренуші болмайды, ӛздігінше жҧмыс жасауға дағдыланады, тіл ҥйренуге деген 

ынтасы арта тҥседі және сабақ уақытысында тілді ҥйренуге белсенді әрекет пайда болады. 

Мҧндағы технологияның бір ерекшелігі: әр оқушы ӛзінің деңгейіне қарай, алған біліміне 

байланысты берілген тапсырмаларды орындауында. 

Түйін сөздер: Деңгейлік оқыту, жаңашаландырып жаңғырта оқыту, дидактикалық 

қҧрылым, бейімдеу, ыңғайлау, баяндау, жағдаяттар, пысықтау, іскерлік, танымдық 

ойындар, жалпылау, жҥйелеу, дағды, рухани қҧндылық, репродуктивті, продуктивті, 

алгоритм. 

 

XX ғасырдың соңына таман педагогикалық ой-тҧжырымдарының маңызды идеялары, 

толықтай білім беруде, тыңдаушыны жеке тҧлға ретінде қалыптастыруда жоғары мектепте 

оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологияларын қолдана отырып, жеке тҧлғаның ӛз бетінше 

әрекет етуіне жақсы жағдай жасау қажеттілігі туындайды [1].  

Педагогика ғылымының докторы, Ж.Қараевтың деңгейлік оқыту жҥйесі туралы іліміне 

сҥйеніп, шетел тілінде әртҥрлі деңгейлік тапсырмалар қҧрастыруға болады. Ӛйткені, қазіргі 

экономикалық жағдай оқытудың тың ҥрдістерін талап етуде [2].  

Деңгейлік оқытудың ерекшелігі мен маңыздылығы тыңдаушылардың сабақ барысында 

бірнеше деңгейде жҧмыс жасауында. Сондай-ақ, жаңашыл технологиямен оқыту кезеңінде 

компьютер мен оларды басқарушы алгоритмдер қазіргі уақытта қоғамның ең маңызды 

бӛлігі. Ӛйткені, бҥгінгі тандағы кӛптеген электронды оқулықтар тыңдаушының жаңа 

ҥрдіспен, тҥрлі оқу әдістері мен тәсілдерді қолдануды және жаңа тың мазмҧнды қажет етеді. 

Оқытудың жаңа технологиясының бірі – жоғары оқу орындарында шетел тілін әртҥрлі 

деңгейлік тапсырмалар мен тың тақырыптар негізінде оқыту. Тыңдаушыларды деңгейлік 

тәсілмен оқытуға бола ма, ол тиімді ме, деңгейге бӛліп оқытудың ӛзіндік ерекшеліктері 

қандай және жеке тҧлғаны қалыптастыруда қандай тиер кӛмегі бар деген сауалдарға тоқтала 

кетсек, деңгейге бӛліп оқыту барысында тыңдаушының тәжірибелік-теориялық 

дайындығын, оқуға деген қызығушылығын, оның дара қасиетін, әлеуметтік-психологиялық 

жағынан ерекшелігін ескеруіміз қажет. Сондықтан да, белгілі бір жоғары дәрежеге жету 

ҥшін тыңдаушының білімі мен тәрбиелік деңгейіне қарай жҧмысты ғылыми тҥрде ҧйым-

дастыру керек [3]. 

Шетел тілінде деңгейлеп оқыту технологиясын ағылшын тілі сабақтарында пайдалана 

отырып ҥйрету – сабақтың сапасын кӛтерудің ең маңызды факторы. 
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Ӛзге тілдерді аудиторияда жаңашаландырып жаңғырта оқытудың деңгейлік әдістемесі-

нің негізін қалаған Нҧрғалиева Г.К., Тілеуова С.С. ӛздерінің еңбектерінде тілді оқытудың 

ішкі деңгейлері мен «Фонетикалық тамшылар» әдісінің – тиімділі жӛнінде тәжірибеде терең 

таралғанын және де тіл ҥйретудің оңтайлы да оңай жолы екенін анықтаған болатын  [3].  

Дацюк Г.И. ӛзінің еңбегінде деңгейлеп, саралап оқыту технологиясының мақсаты – әр 

тыңдаушыны жеке қабілетіне, ӛзіндік деңгейіне, алғырлығына қарай бӛліп оқыту деп атап 

кӛрсеткен еді. Тілді меңгертуді бірнеше топтарға, яғни білім деңгейіне, қабілеттілігіне, 

 ӛзіндік ерекшелігіне қарай топтастырып, тіл ҥйренушінің бейімділігін, алғырлығын, 

белсенділігін ескере отырып, берілген материал нақты саралануы тиіс. Бҧл технологияның 

ерекшелігі-тыңдаушының тілді ҥйренуге деген ынта-жігерін, белсенділігін, деңгейлік  

әртҥрлі тапсырмалар арқылы қызығушылығын арттыру.  

Деңгейлеп оқытудың маңыздылығы мынада: 

- тілді жақсы меңгеруде ҥйренушілердің барлығы жҧмыс жасауы тиіс; 

- қарап отырған тіл ҥйренуші болмауы керек; 

- ӛз бетінше жҧмыс істеу дағдысы дамиды; 

- тілді оқуға деген ынтасы арта тҥсіп, жігерленеді; 

- оқыту кезінде тілді меңгеруге деген ынтасы мен қызығушылығы кеңейіп, одан әрі 

ӛзін-ӛзі дамытуға ҧмтылады [4]. 

Деңгейлеп оқытудағы Ю.К.Бабанскийдің пікірі бойынша 

- ӛз бетінше қалыптасып, шығармашылық қабілетін дамыта алатын, ӛз қателерімен 

жҧмыс істей алатын жеке тҧлға тәрбиелеп шығару; 

- тыңдаушылардың алдына қойған мақсатына қол жеткізетін жеке тҧлғаны 

қалыптастыру; 

- тыңдаушылардың ӛз деңгейін біле отырып, оны әрі қарай жетілдіруі тиіс деген [5]. 

Әр топтың деңгейлік бағдарламасына сәйкес лексикалық материалдар мен грам-

матикалық жаттығулар, грамматикаға байланысты ережелер, жазбаша және ауызша 

жҧмыстарын, тыңдап-тҥсінумен қатар, аударады, жазады және естігенін қайталап, сҧраққа 

жауап беруді тҥсінеді. Ал жеңіл ережелерді жаттап айта алады, фонетикалық сӛз мәнерін 

толығымен меңгеріп, одан әрі мәтінмен жҧмыс жасауға мҥмкіндік алады.  

Шығармашылық меңгеру деңгейінде тыңдаушының ӛз бетінше ізденіп дамуы, оның 

нәтижесінің жалпылай жоғары білуімен сипат алады. Кейбір ғалымдар Молдабаева К.Е., 

Могилѐв А.В. білімді оқыту деңгейлерінің мынадай жолдарын ҧсынады:  

Бірінші деңгейде – оқу, яғни есте сақтау, қайталап айту; 

Екінші деңгейде – тыңдап-тҥсіну, яғни тҥсінігін айту, мазмҧндау; 

Ҥшінші деңгейде - пайдалану, яғни берілген ҥлгі бойынша алатын материалдарға 

байланысты ӛзгеріп отыратын жағдаяттарда; 

Тӛртінші деңгейде – топтастыру, яғни бір жҥйеге келтіру [6, 7]. Бҧл жағдайда берілетін 

деңгейлік тапсырмалардың ауқымы ӛте кең мӛлшерде болуы қажет. Мысалы, тілдік 

материалдар, яғни лексикалық, грамматикалық жҧмыстар; пысықтау жҧмыстары, тестік 

сҧрақтар, іскерлік ойындар, танымдық ойындарды шешу сияқты [8]. 

Ал деңгейлік тапсырмаларды қҧрастыру кезінде тӛмендегі педагогикалық шарттарға 

назар аударсақ: 

1-шарт. Оқытудың мақсаты нақты болуы тиіс. Нақты осы мақсатқа байланысты 

талаптар мазмҧны бір жҥйеде болса, тапсырмаларды ҧйымдастыру кезінде әрбір шағын топ 

пен тіл ҥйренушінің жеке-дара ерекшеліктері ескерілсе, тіл ҥйренушінің оқуға деген ынта-

жігерін арттыратындай оңай және қызықты тапсырмалар берілсе; 

1 – деңгейлік тапсырмалар жалпы білім беретін жоғары оқу орынның  білім берудегі 

міндетті мемлекеттік стандартқа сәйкес, ең бастапқы білімді камтығаны жӛн, ал, 4-ші 

деңгейлі тапсырмалар білім берудегі жалпыға міндетті мемлекеттік стандартынан тыс 

қиынырақ, шығармашылық деңгейдегі тапсырмалар тізбегін қамтуы керек. Тӛртінші 
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деңгейдегі тақырыптар оқыту материалын терең және толық қамтамасыз етуі тиіс, сондай-

ақ ҥйренушінің тҧлғалық сапасының ашылуына мҥмкіндік туғызады. 

2-шарт. Меңгерту мен ҥйрету жаңа білімді дайын кҥйінде  беруден тіл 

ҥйренушінің ойлауын арттырып, танымдық іс-әрекеттің белсенді қҧралына айналып, жаңа 

кҥйге душар ететіні анық.  

Деңгейлік тақырыптарды қҧрастыру барысында тіл ҥйренушінің тҧлғалық олардың 

іскерлігін ескеруіміз тиіс.  

3-шарт. Тыңдаушының ӛз бетімен ізденіп, жҧмыс істеу дағдысын қалыптастыру қажет.  

Тіл ҥйренуші қай деңгейдегі тапсырманы орындайтынын, ӛзі таңдағаны дҧрыс болады. 

Сонда, тыңдаушының шетел тілі пәніне деген қызығушылығы оянып, «жаңаны білсем» 

деген қҧлшынысы пайда болып, бҧл ӛз кезегінде тіл ҥйренушіні шығармашылық 

белсенділікке итермелеп, олардың танымдық іскерлігін арттыруға кӛмектеседі. 

4-шарт. Меңгерту біртіндеп оқытушының басқаруынан тыңдаушының ӛзін-ӛзі 

басқаруына ауысып отырады. Осы сатыда берілген тапсырмаларды орындау барысында 

тыңдаушы ӛзіне керек материалды іздестіріп тауып, қолданады және бір жҥйеге келтіріп, 

ойын жинақтайды. Меңгертудің мақсаты тӛмендегі тізбек бойынша орындалуы қажет [9].  

Білу – түсіну - қолдану - қорыту немесе жүйелеу. 

Мінеки осылайша, әр тақырып бойынша тыңдаушыларға, жоғары деңгейлік 

тақырыптарды орындау арқылы кӛбірек ҧпай жинап, жоғары баға алуға мҥмкіндік беріледі 

және дамыта оқыту ҥрдісі орындалады. Барлық берілген тапсырмаларды ӛз уақытысымен 

орындаған тыңдаушылар ҥлгермей жатқандар ҥшін кӛмектесе алады. Нәтижесінде мҧндай 

тапсырмалар кезінде – тіл ҥйренушінің біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру және оны 

бағалау деңгейі жҥреді. 

Бастауыш мектепте ағылшын тілін ҥйрету кезінде оқытудың мақсатын, тақырыбын, 

мазмҧны мен тҥрін айқындауды баланың ӛмірлік әлемімен, оның іс-әрекетімен 

сәйкестендіргеніміз жӛн. Шетел тілі пәні оқушы бойында ӛз халқының мәдениеті мен 

рухани қҧндылықтарын, ҧлттық ҧқсасты қатар, азаматтылық, моральдық нормалар жайлы 

белгілі бір ойды дамытуға ықпалын тигізеді.  

Шынайы қарым-қатынас жағдайына байланысты ағылшын тілін меңгеру ҥдерісі 

мақсатында шынайы тілдік орта болмаған кезде оқу тапсырмаларын азайту, 

коммуникативтік және функциональдық, кешендік, тәрбиелік оқу, белсенділік, тақырыптық, 

оқиғалық  тақырыптық ҧсынылуы, жҥйелілік және дәйектілік, игеру беріктігі, қолжетімділік 

және даралану принциптері сияқты дидактикалық оқу принциптерін жетекшілікке алған ӛте 

маңызды болып есептеледі.  

Шетел тілі оқытушыларының алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі – тілді 

ҥйретудің әдіс-тәсілдерін әрдайым жетілдіріп отыру, яғни оқытушы уақыт талабына сай 

біліктілігін артырып, ӛзін-ӛзі дамытып отырғаны дҧрыс сонымен қатар заманауи 

педагогикалық технологияларды меңгеруі тиіс.  

Деңгейлеп оқыту технологиясында оқушылардың  білімін саралауға мҥмкіндік әбден 

болады. Мҧндағы технологияның бір ерекшелігі: әр оқушы ӛзінің деңгейіне қарай, алған 

біліміне байланысты берілген тапсырмаларды орындауында, әлсіздер білім алуға ҧмтыла 

тҥседі, мықтылардың ӛзіне деген сенімділіктері артады. Нәтижесінде жан-жақты 

шығармашылық іс-әрекеті бар жеке тҧлға болып қалыптасады. Сондай-ақ білімді бақылау 

кезінде деңгейлеу тереңдей тҥсіп, әрбір оқушының жетістігі есепке жеке алынатынын 

ҧмытпаған жӛн. 

Тіл ҥйренушілердің барлығы бірігіп жҧмыс жасайды, бос отырған оқушы болмайды, 

ӛздігінше жҧмыс жасауға дағдыланады, тіл ҥйренуге деген ынтасы арта тҥседі және сабақ 

уақытысында тілді ҥйренуге белсенді әрекет пайда болады.  

 

  



87  

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 

1. Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы. //Алматы, – 2010.  

2. Қараев Ж.А. Активизация позновательной деятельности учащихся в условиях 

преминения компьютерной технологии обучения: дисс. док. пед. наук. - Алматы, 1995. 

3. Нҧрғалиева Г.К., Тілеуова С.С. Ақпараттандыру – білім беруді реформаландырудың 

негізгі механизмі. //Гуманитарлық ғылымдар сериясы. – Алматы, 2006. - №1. 

4. Дацюк Г.И. Психолого-педагогические особенности применения информационных-

коммуникативных технологий в учреждених общего среднего образования: дисс. канд. пед. 

наук. - М., 2001. 

5. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса: Методические 

основы – М.: Педагогика, 1982.  

6. Молдабаева К.Е. Білімді ақпараттандырудың маңызды факторы – Интернетке шығу. 

//Қазақстан және ТМД елдеріндегі білім беруді ақпараттандырудың ІV- Халықаралық 

форумының ғылыми мақалалар жинағы Алматы, 2006.  

7. Могилѐв А.В. Интернет приходит в школу. Воронеж: ВГПУ, 2001. 

8. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка. //ИЯШ. – 2000. - № 2. 

9. Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса подготовки специалистов. – М.: Высшая школа, 1998.  

 

  

file://Қазақстан


88  

УДК 81’25 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ: ИӘ ЖӘНЕ ҚАРСЫ  

 

Тҧрабай Гҥлдана Келісқызы 

«Шетел тілдері және аударма ісі» кафедрасының оқытушысы, магистр 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті 

TGK_96@inbox.ru 

 

Аннотация: Бҥгінгі таңда қашықтықтан оқыту ешкімді таң қалдырмайды, Ресейдегі 

және шетелдегі әртҥрлі деңгейдегі оқу орындарының кӛпшілігі педагогикалық процесте 

қашықтықтан оқыту технологияларын белгілі бір дәрежеде қолданады. Бҥгінгі таңда 

кӛптеген студенттер оқытудың бҧл тҥрін екінші білім алу, біліктілікті арттыру кезінде ғана 

емес, сонымен қатар бірінші жоғары білім алу ҥшін осы әдісті таңдаудағы балама ретінде 

қарастырады. Осыдан 10 жыл бҧрын қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім 

алатын әлемдегі студенттер саны кҥндізгі бӛлімде оқитын студенттер санынан асып тҥсті. 

Қазіргі тенденциялардан ешқайда кетуге болмайды, кӛптеген университеттер мҧны тҥсінеді 

және осы бағытта дамуға тырысады. Айтпақшы, "қашықтықтан оқыту" деп айту дҧрыс, 

ӛйткені бҧл студенттің білімі мен дағдыларын қалыптастырудың басқа тәсілі, ал білім 

мазмҧны ӛзгеріссіз қалады. 

Аннотация: Сегодня дистанционное обучение никого не удивляет, большинство 

учебных заведений различного уровня в России и за рубежом в той или иной степени 

используют дистанционные технологии обучения в педагогическом процессе. Сегодня 

многие студенты рассматривают этот вид обучения не только как альтернативу при 

получении второго образования, повышении квалификации, но и как альтернативу при 

выборе этого метода для получения первого высшего образования. 10 лет назад число 

студентов в мире, обучающихся по дистанционным технологиям, превысило число 

студентов очной формы обучения. От нынешних тенденций никуда не деться, многие 

университеты это понимают и стараются развиваться в этом направлении. Кстати, 

правильнее сказать" дистанционное обучение", а не" дистанционное обучение", так как это 

другой способ формирования знаний и умений студента, при этом содержание образования 

остаѐтся неизменным. 

Abstract: Today, distance learning does not surprise anyone, most educational institutions of 

various levels in Russia and abroad use distance learning technologies to some extent in the 

pedagogical process. Today, many students consider this type of training as an alternative not only 

in obtaining a second education, advanced training, but also in choosing this method for obtaining 

the first Higher Education. 10 years ago, the number of students in the world studying distance 

learning technology exceeded the number of full-time students. It is impossible to get away from 

current trends, many universities understand this and try to develop in this direction. By the way, it 

is more correct to say" distance learning "than" distance learning", since this is a different way to 

form a student's knowledge and skills, and the content of education remains unchanged. 

Кілт сөздер: Қашықтықтан оқыту ҥрдісі, тиімді жақтар, кемшіліктер, білім беру 

процесі, ЖОО-дағы ҥрдіс 

Ключевые слова: Дистанционный процесс обучения, эффективные стороны, 

недостатки, образовательный процесс, процесс в вузе 

Keywords: Distance learning process, advantages, disadvantages, educational process, 

university proces       
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бірінші жоғары білім алу ҥшін осы әдісті таңдаудағы балама ретінде қарастырады. Осыдан 

10 жыл бҧрын қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша білім алатын әлемдегі 

студенттер саны кҥндізгі бӛлімде оқитын студенттер санынан асып тҥсті. Қазіргі 

тенденциялардан ешқайда кетуге болмайды, кӛптеген университеттер мҧны тҥсінеді және 

осы бағытта дамуға тырысады. Айтпақшы, "қашықтықтан оқыту" емес, "қашықтықтан 

оқыту" деп айту дҧрыс, ӛйткені бҧл студенттің білімі мен дағдыларын қалыптастырудың 

басқа тәсілі, ал білім мазмҧны ӛзгеріссіз қалады. 

Кӛптеген заманауи авторлардың еңбектерінде Ресейде қашықтықтан оқытуды дамыту 

мәселелері қарастырылады, бірақ, мҥмкін, олардың әрқайсысы проблемаларды зерттеуді 

бастамас бҧрын, оқытудың осы тҥрінің орындылығы мен тиімділігі туралы мәселені 

зерттеді. Біз шағын шолу жасаймыз, сонымен қатар осы мәселе бойынша ӛз ойларымызды 

береміз. 

Сонымен, қашықтықтан оқытудың тиімді жақтары: 

1) Зерттеушілердің кӛпшілігі қашықтықтан оқытудың алғашқы "артықшылығы" деп 

студенттердің еңбек әрекетінен қол ҥзбей білім алу мҥмкіндігін атайды. Бҧл, шын мәнінде, 

оқудың осы тҥрін таңдауға қатысты ӛте маңызды дәлел, әсіресе ересек жаста жоғары білім 

алуға шешім қабылдағандар ҥшін; 

2) Оқу орнына барудың қажеті жоқ, кем дегенде оны жиі жасаңыз. Бҧл әсіресе шеткері 

студенттер ҥшін ӛте маңызды: қаржылық шығындардың азаюына әкеледі, елордалық немесе 

шетелдік университеттердің дипломын алуға мҥмкіндік береді; 

3) Мҥгедектігіне байланысты оқу аудиториясында физикалық тҧрғыдан бола 

алмайтындардың да білім алу мҥмкіндігі бар. Біздің университетімізде және автордың жеке 

ӛзі осындай студенттермен қашықтықтан жҧмыс істеу тәжірибесі бар; 

4) Біздің қоғамда "ӛзін – ӛзі қалыптастыруға" қабілетті, яғни ӛз бетінше білім алумен 

айналысатын, бірақ қандай да бір себептермен немесе басқа себептермен мҧндай білімнің 

ресми танылған нәтижесі-дипломы жоқ адамдар болған және бар. Қашықтықтан оқыту 

формасы белгілі бір дәрежеде ӛз бетінше білім алғысы келетін және білетін адамның білім 

беру мекемелеріне және басқалармен қатар жоғары білім туралы диплом алуға деген 

тәуелділігін азайтуға мҥмкіндік береді; 

5) Білім алушылар ҥшін ӛзінің оқу процесін ҧйымдастыруға қатысу мҥмкіндігі: оқу 

материалымен жҧмыс істеу ҥшін уақыт пен орынды таңдау, ӛз ойлауының ерекшеліктеріне 

сәйкес материалды зерделеу жылдамдығын анықтау; 

6) Студенттерде оқуға деген саналы қарым-қатынас деңгейі артады, олар ӛз оқуының 

нәтижесі ҥшін жауапкершілікті сезіне бастайды, уақыт пен кҥшті ҧтымды бӛлуге ҥйренеді; 

7) ЖОО ҥшін қашықтықтан оқыту студенттердің кӛп санын қамтуға, яғни мақсатты 

аудиторияны ҧлғайтуға мҥмкіндік береді. 

Әрине, қашықтықтан оқытудың ӛзіндік кемшіліктері де  бар: 

1) Студенттің кеңес алу ҥшін оқытушыға жеке жҥгінуге мҥмкіндігі жоқ; 

2) Ҧжымда (оқытушылармен, сыныптастарымен, ЖОО әкімшілігімен) қарым-қатынас 

орнатуға, аудитория алдында сӛз сӛйлеуге "тірі" ҥйренуге мҥмкіндік жоқ; 

3) Кез-келген мамандықты қашықтықтан игеруге болмайды (дәрігер, ветеринар); 

4) Әр студент ӛз бетінше жҧмыс істеуге деген ынтасын сақтай алмайды. Сонымен 

қатар, мҧғалімнің ҥнемі бақылауы сияқты тиімді оқу мотиваторының болмауы әсер етеді. 

ЖОО 1-курспен жҧмыс істейтін оқытушылар бірінші курс студенттерінің, әсіресе бірінші 

кезеңде ҥй тапсырмасын тексерудің және тексеру және бақылау жҧмыстарын жҥйелі тҥрде 

ҧйымдастырудың қаншалықты маңызды екенін біледі. Мҧндай бақылауды қажет етпейтін 

студенттердің пайызы ӛте тӛмен, олар тақырып бойынша тәуелсіз жҧмыс қажет екенін 

тҥсінеді; 

5) Студенттің ӛз оқуының және басқа студенттердің аралық нәтижелерін салыстыруға, 

сонымен қатар "тірі" салыстыруға мҥмкіндігі жоқ: тақтада жҧмыс істеу кезінде, 

конференцияларда сӛз сӛйлеу және т. б. 
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6) Материалды эмоционалды бояумен жеткізетін адамның қасында болмауы, бҧл оның 

тҥсіну дәрежесіне әсер етеді ("ҥлкен ӛзгеріс" фильмінің ҥзіндісін еске тҥсіріңіз, онда Нестор 

Петрович Римге от қоюды бҧйырған Император Нерон туралы дәріс оқиды, оны ӛрт туралы 

ӛлең жазуға шабыттандырады – тыңдаушылардың ешқайсысы бей-жай қалмады). 

7) Оқытушы ҥшін сабақты аудиториялық жҥргізу кезінде студенттердің материалды 

қаншалықты тҥсінетінін сезіну (олардың кӛзқарастары бойынша, қойылатын сҧрақтар 

бойынша, ӛз сҧрақтарына жауаптар бойынша) және оқу процесін жедел тҥзету: кҥрделі 

сәттерді тағы бір рет қайталау, кейбір мәселелер бойынша қосымша тҥсініктемелер беру, 

баяндау қарқынын ӛзгерту маңызды. Қашықтықтан оқыту кезінде мҧндай байланыс 

жоғалады; 

8) Студенттің "тәуелсіз" оқыту ҥшін азғыруы және жеткілікті мҥмкіндіктері бар, ал 

оқытушының қашықтықтан оқыту технологияларының осындай шығындарын сапалы 

бақылауға мҥмкіндігі жоқ; 

9) ЖОО ҥшін қашықтықтан оқытуды енгізу ҥлкен материалдық шығындармен 

байланысты: техникалық жабдықтау, бағдарламалық-техникалық қҧралдар, арнайы 

кадрларды даярлау және т. б. 

Сонымен қатар, аталған кемшіліктердің бір бӛлігін белгілі бір дәрежеде ӛтейтін сәттерді 

атап ӛткен жӛн: кҥндізгі кеңес алу мҥмкін емес – сіз хабарламалар немесе Skype арқылы 

кеңес ала аласыз; "тірі" қатынастар жоқ – бірақ студенттердің бір бӛлігі ҥшін бҧл оқу ҥшін 

ыңғайлы психологиялық жағдайды қамтамасыз етеді және т.б. сонымен қатар, дәстҥрлі 

оқыту формасын ешкім жойған жоқ, студенттер әрқашан таңдау мҥмкіндігіне ие: кҥндізгі, 

сырттай немесе қашықтықтан оқыту. 

Біздің университеттің толыққанды қашықтықтан оқытуды қолдану тәжірибесі әлі де аз, 

оқытушылардың кӛпшілігі дәстҥрлі әдістерге қосымша қашықтықтан оқыту 

технологияларын қолданады. Мысалы, автор Moodle негізінде "Ықтималдықтар теориясы" 

Электронды курсын әзірледі, оны кҥндізгі және сырттай бӛлім студенттерінің бірнеше 

ағындары сәтті қолданады. Біз электронды курстармен жҧмыс істеу кезінде туындайтын 

проблемаларды анықтау мақсатында және оқу процесінде қашықтықтан технологияларды 

қолданудың тиімділігі туралы олардың кӛзқарасын білу мақсатында студенттерге ҥнемі 

сауалнама жҥргіземіз [3]. Білім алушылардың пікірінше, әдеттегі аудиториялық 

сабақтардың электрондық курстармен ӛзіндік жҧмысымен ҥйлесуі ӛте тиімді (кесте), бҧл 

студенттердің ҥлгерімін талдау қорытындыларымен расталады. 

 

Жауаптары Жауаптардың ҥлесі 

Әрине, иә. 23 

ИЯ, белгілі бір дәрежеде. 59 

Жоқ 6 

Нақты ештеңе айта алмаймын. 12 

 

Осылайша, қашықтықтан оқыту, кез-келген білім алу формасы сияқты, оның кӛптеген 

артықшылықтары мен кемшіліктеріне ие. Маңызды кемшілік-бҧл электронды курстарды 

сертификаттау және аккредиттеудің орталықтандырылған жҥйесінің болмауы, оның 

нәтижесі электронды курстар мен электронды оқулықтар деп аталатын және іс жҥзінде 

қарапайым word файлдары болып табылатын кӛптеген "қолӛнер". Қашықтықтан оқыту 

технологияларын оқу процесіне неғҧрлым қарқынды енгізуге кедергі келтіретін маңызды 

фактор жоғары оқу орындары оқытушыларының осы бағытта жҧмыс істеуге уәждемесінің 

жеткіліксіздігі болып табылады [5]. Мҥмкін, мҧның себебі Қашықтықтан оқытуға арналған 

оқу материалдарын жасаумен байланысты жоғары еңбек сыйымдылығы болуы мҥмкін, 

бірақ болашақта уақыт пен кҥш шығындары мҧғалімнің оқу жҥктемесінің кейбір қарапайым 

тҥрлерін орындау ҥшін уақыттың қысқаруымен ӛтелуі керек екенін тҥсіну керек. 
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    Қашықтықтан оқыту технологияларын дамытудың осы кезеңінде біздің міндетіміз-

оқытудың жаңа формалары сапа дәрежесі бойынша, кем дегенде, дәстҥрлі нәтижелермен 

бірдей болатындай етіп оқу процесін ҧйымдастыру. Сонымен қатар, қашықтықтан 

оқытудың тиімділігін ӛлшеу әдістеріне байланысты кӛптеген сҧрақтар бар. Қалай болғанда 

да, Қашықтықтан оқытудың ҥлкен "плюс" – бҧл кез-келген адамға ӛмір бойы ҥздіксіз білім 

алуға мҥмкіндік береді. 
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Матибаева А.А., 

ҚазҦҚПУ (Алматы, Қазақстан)  

 

Абстракт. Шетел тілін оқытуда мультимедиалық  технологияларды қолдану бҧл тілді 

оқыту барысындағы ең жақсы және жаңашыл тәсілдердің бірі. Бҧл мақалада оқыту 

ҥрдісіндегі соңғы кездері ҥлкен сҧранысқа ие болып келе жатқан мультимедиалық 

технологиялар жайлы сӛз болмақ. Бҧл тәсілдің сабақ барысындағы маңыздылығы мен 

тиімділігі әлі де болса жан-жақты зерттеулерді талап етеді. 

Тірек сөздер: Мультимедиалық технология, шетел тілін оқыту, жаңа тәсілдер, 

ақпараттық технолоия. 

Abstract. The use of multimedia technologies in foreign language teaching is one of the best 

and most innovative ways of teaching a language. This article discusses multimedia technologies, 

which have recently become very popular in the learning process. The importance and 

effectiveness of this approach in the classroom still requires extensive research. 

Key words: Multimedia technology, foreign language teaching, new approaches, information 

technology 

 

Бҥгінгі таңда шетел тілін оқытудың маңыздылығы - бҧл заман талабына айналғаны 

сӛзсіз. Шынында да, бейбіт ӛмір сҥру және басқа елдермен ынтымақтастықта болу ҥшін 

әлемдегі тыныс-тіршіліктен де, ақпараттың ҥздіксіз ағынынан хабардар болу ҥшін де 

еліміздің болашақ ҧрпақтары шетел тілін ҥйренуі қажет. Ал сол ӛскелең ҧрпаққа білім беру 

барысында шетел тілін оқытудың тиімді әдіс тәсілдерін , заман талабына сай заманауи 

технологияларды тиімді қолдана білу біздің алдымызға қойылған тікелей міндеттеріміз 

болмақ. 

Шетел тілін оқыту әрине оңай жҧмыс емес. Қазіргі таңда ҧстаздар алдында тҧрған ҥлкен 

міндеттердің бірі жаңа технологиялық әдіс тәсілдерді  қолдана отырып, сапалы және терең 

білім беру, оқушылардың ойлау, есте сақтау, кӛру қабілеттерін қалыптастыру болып 

табылады. Білім ошақтарында жаңа технологиялар арқылы оқыту шетел тілін ҥйренудің 

сапасы мен маңызын арттырады. Осындай жаңа технологиялардың бірі мультимедиалық 

технологиялар ды қолдану болып отыр. Мақалада шетел  тілдерін оқыту ҥрдісінде  әртҥрлі 

заманауи мультимедиялық технологиялар туралы және оларды кҥнделікті  сабақ барысында 

қалай тиімді пайдалану керектігі жӛнінде сӛз қозғалмақ.  

Қазіргі заман мҧғалімі тек ӛз пәнінің мықты маманы ғана емес, сонымен қатар, тарихи-

танымдық, педагогикалық-психологиялық сауатты, саяси-экономикалық білімді және 

ақпараттық-коммуникациялық білімді және ақпараттық-коммуникациялық технологияны 

жан-жақты меңгерген ақпараттық қҧзырлы маман болуы  тиіс. Сонда ғана осындай 

шығармашыл, жаңашыл ҧстаздар шет тілі тілі сабағында компьютер желісін, 

презентацияларды және мультимедиялық - электрондық қҧралдарды білім беру процесінде 

терең, әрі нәтижелі қолдана алады. Ең тиімді программалардың бірі -Microsoft Power 

Point.Ол мҧғалімге қысқа мерзімде ӛзінің ҥлкен дидактикалық материалдармен қамтамасыз 

етіп, компьютерлік білімін даярлауға кӛмектеседі. Және ол оқушылардың тҥрлі қабілеттерін 

ашады.Олар: есте сақтау, кӛру, есту, ойлау,  және т.б. [Жылқайдарова, 2016:2]. 

Енді жалпы мультимедиа  ҧғымына тереңірек тоқтала кетейік. 

Мультимедиаға зерттеушi ғалымдар тҥрлiше анықтама бередi: 

Мультимедиа - әртҥрлi типтi ақпараттарды компьютердiң ҧсыну мҥмкiндiгiн    

дамытатын    және    адамның   мультисенсорлық   табиғатына негiзделген технология 

(D.Little). 
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Мультимедиа - екi не онан да кӛп типтi ақпараттарды интерактивтi формада бiрiктiру 

(D.H.Jonassen).  

Мультимедиа - әртҥрлi формада ҧсынылған ақпараттарды бiрiктiруге мҥмкiндiк беретiн 

компьютердiң аппараттық және бағдарламалық қҧралдары кешенi (И.И.Косенко). 

Мультимедиа - графика, гипермәтiн, дыбыс, анимация, бейнемәлiметтердi пайдалануға 

мҥмкiндiк туғызатын аппаратты-бағдарламалық қҧрал (И.Вернер) [ Жанарбек, 2017:3]. 

 

Мультимедиа терминi латын тiлiнiң „multy‖ «кӛп» және „media‖ «орта» деген 

сӛздерiнен шыққан . Мультимедиа - компьютерлiк графикамен, суреттермен, 

бейнеақпараттармен, анимациямен, мәтiндермен, жоғары сапалы дыбыстармен жҧмыс 

iстеудi қамтамасыз ететiн интерактивтi жҥйе. 

Кез келген қарым-қатынас тілінде әртҥрлі мағынада қолданылатын сӛздер бар. Сол 

секілді «мультимедиа» сӛзін де бірнеше мағынада қолдана аламыз. 

Яғни, мультимедиа дегеніміз: 

 әртҥрлі типті ақпараттарды ӛңдейтін қҧралдарды жасаудың, пайдаланудың тәртібін 

анықтайтын технология; 

 әртҥрлі типті ақпараттарды ӛңдеу мен ҧсыну технологиясы негізінде қҧрылған 

ақпараттық ресурс; 

 тҥрлі типті ақпараттарды ӛңдеу мен ҧсынуға мҥмкіндік беретін компьютерлік 

бағдарламалық жабдық; 

 пайдаланушыға барынша тиімді әсер ету мақсатында тҥрлі бағдарламалық және 

техникалық қҧралдарды пайдаланатын ақпараттық технологиялар спектрі  [ Жанарбек, 

2017:3]. 

Ағылшын тілін оқытуда мультимедиялық технологияларды қолдану - бҧл тілді 

оқытудағы, әсіресе тілдік педагогиканың мақсаттарына жету мҥмкіндіктерін кеңейту және 

нығайту ҥшін ең жаңа  технологиялық тәсілдердің бірі. Қазіргі уақытта кӛптеген 

академиктер мен профессорлар тілді оқыту мен ҥйрену процесінде әртҥрлі технологиялық 

қҧрылғыларды қолданудың маңыздылығын зерттеп келеді. Жаңа тәсілдер тіл ҥйренуді 

тиімді және коммуникативті етті.[ Simhachalam, 2017:526].  

Бҥгінгі таңдағы әлемдегі пандемиялық жағдайға байланысты еліміздің білім саласында 

айтарлықтай ӛзгерістер туындады. Балалардың мектеп қабырғасында дәстҥрлі форматта 

білім алуы мҥмкін болмай қалды. Әлем бойынша оқытудың балама тҥрлері ойластырылды. 

Қашықтан білім беру ҥшін сабақтарды телеарналар арқылы трансляциялау, 

видеосабақтарды арнайы платформаларға жҥктеу, радио арқылы сабақтарды 

аудиотрансляциялау, электрондық пошта және пошта қызметі сынды т.б. тәсілдер 

пайдаланылды.[ Аймағамбетов, 2020: 1] 

Осы орайда мҧгалімдердің алдына ҥлкен жҥктеме қойылды. Оқушылардың сабакка 

деген қызығушылығы мен ынта-назарын  сақтап қалу барысында әр тҥрлі жаңа форматтағы 

оқытудың жаңа технологиялары пайда болды. Еліміздің кӛптеген аймақтарындағы 

мектептер мен жоғарғы оқу орындарында  әр тҥрлі платформаларда,  форматтарда сабақтар 

ӛтіле бастады. Атап айтқанда Zoom, Microsoft Teams, Meet by Google Hangouts, Online 

mektep, Daryn.online, 000 және т.б  

Оқыту ҥдерісінде кӛптеген мультимедиялық технологиялар да қолданыла бастады. 

Мысалы мектеп онлайн форматындағы ағылшын тілі пәніне арналған сабақтарында бір 

мезетте біз аудиолық, видеолық, анимациялық тапсырмалары қамтылған сабақтарды 

кездестіре аламыз. Бҧл тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың пәнге деген 

қызығушылығын арта тҥскенін байқадық.  

Келесі бір тоқтала кетер мультимедианың тҥрі-бҧл электронды оқулық болып отыр. 

Бҥгінгі таңда дәстҥрлі оқулықтарға қарағанда электронды оқулықтардың артықшылары 

туралы кӛп айтылуда. 

Электронды оқулықтардың ерекшеліктері мынада: 
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 Тілге ҥйрету барысында табиғи тілдік ортаны қалыптастыру; 

 Оқытуда оқушылардың жас ерекшеліктерінің ескерілуі; 

 Тыңдау, сӛйлеу, жазу, оқу әрекеттері оқыту барысында сатылай ҧйымдастырылуы; 

 Ӛз білімдерін ӛзері бақылай алуы; 

 Репетитор қызметін атқарады; 

 Оқушының кӛңіл-кҥйіне әсер қалдыруы; 

 Нақты білім қалыптастырушы [Мухамедова, 2012:11]. 

Шетел тілін оқытуда нәтижеге жету ҥшін сан алуан әдіс тәсілдер мен технологияларды 

қолдануға болады. Жоғарыда аталып ӛткен мультимедиалық технологиялардың да оқу 

ҥдерісінің жақсаруына қосар ҥлесі зор. Заман талабына қарай ақпараттық мультимедиалық 

технологияларды қолдану студенттің де, оқытушының да белсенді дамуына бағытталған. 

Және де мультимедиялық технологияны қолданғанда интерактивті қҧралдардың 

тӛмендегідей ерекшеліктері назар аудартты: 

 Бормен тақтаға қолмен жазғанға қарағанда интерактивті тақтадағы тҥрлі-тҥсті, анық, 

талғаммен жасалған презентациялар студенттерге басқаша әсер береді. 

 Жай тақтада грамматикалық тақырыптарды әр тҥрлі мысалдармен тҥсіндіру қиын; 

 Интерактивті тақтадағы слайдтарда, флипчарттағы қателерді тҥзете салуға болады; 

 Сабақтағы кӛрнекілік сапасы мен қолданылу деңгейі жоғары болады; 

 Сабақ нәтижелі ӛтіп, студенттердің білім деңгейі жоғарылайды 

 Уақыт ҥнемдейді: 

 Аctivote тестілеу жҥйесі арқылы тест жҧмыстарын, жазбаша жаттығуларды 

тҥрлендіріп ӛткізізе аласың [Аязбаева: 2018:3]. 

 Қорыта келе айтарымыз, бҥгінгі таңдағы біздің алға қойған мақсатымыз тек білімді  

ғана емес, рухани жан-дҥниесі бай, адамгершілігі мол, қазіргі заман талабына сай 

бейімделген, бәсекеге қабілетті жан жақты дамыған тҧлға қалыптастыру болу керек. 
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Аnnotation: The article analyzes the reasons for the growing popularity of online education: 

price and territorial availability, time savings, the possibility of a flexible approach to individual 

needs, modernity of the image. 

The article shows how to overcome the pedagogical and technical difficulties encountered by 

aspiring online teachers. Is revealed some of the features of methodological techniques and 

technical resources of online teaching in various aspects of the language: reading, listening, 

speaking and writing. Provides examples of the use of innovative technical resources to self-study 

creative writing. The role of feedback and features of error correction in an online lesson are 

shown. 

Key words: online learning of a foreign language, learning platform, interactive whiteboard, 
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Online education is rapidly gaining popularity in the modern world. This is due to a number 

of reasons: 

- the increasing availability of information and communication technologies and their 

declining cost; 

- the ability of information and communication technologies to complement and enrich 

traditional teaching with resources; 

- the need for flexible access to distance learning at home, at work, within traditional 

educational institutions; 

- the need to reduce the cost and increase the productivity and efficiency of training; 

- the need for isolated and independent students in equal access to educational opportunities 

and services; 

- the need of educational institutions in the use of information and communication 

technologies to achieve competitiveness in the educational services market; 

- the need of educational institutions for a modern image, including to attract the attention of 

students and their parents. 

 Today, many teachers are striving to give lessons online, overcoming the first difficulties 

and fears. Professionals note the convenience of using the Skype program for individual and pair 

lessons, the Zoom service platform for group lessons; also describes the possibilities of conducting 

conversation and reading clubs. The teacher does not need to copy the materials to a USB flash 

drive, download or print them - you can always send the student the necessary link. 

At first, there may be difficulties in connecting, connecting a microphone, lack of audibility, 

inability to turn on the webcam. With the help of Screencast-o-matic, Bandicam or Zoom 

programs, you can record detailed video instructions for trainees with voice explanations. Before 

starting, you can make a test call to the trainee on the platform chosen for the lessons. 

 With each new trainee who plans to study in a group, you can first conduct one or two 

individual sessions to test the tools and their functions, in order to translate him into a group 

format only when he understands his actions on the platform. The instructor may need flexibility if 

technical difficulties arise. If you are unable to work in Skype, you can conduct a lesson in Zoom; 

if these tools do not work, you can call the trainee via WhatsApp. 

During a group lesson, it is recommended that the teacher periodically log into the platform from 

different devices (computer, tablet, phone) as a student in order to see what the students see and 
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understand the problems that arise. Online schools often have technical assistants who provide 

computer support for classes with online groups, help process data and answer students' questions. 

Analyzing the types of work in online classes, let us first focus on reading. Even with young 

children, you can and should read in class, as this is both motivation for them and the development 

of literacy. With adult learners, you can give an assignment: look through the text (scan reading) 

and find some information (read for specific information): for example, time, place of the event - 

for further discussion, answers to questions. But detailed, analytical reading with the search for 

new words in the dictionary (for example: read an article in detail) will not be effective online, it 

must be asked at home. 

 It is also recommended to think in advance about the form of displaying the text: on the 

screen, on the board, as a slide from PowerPoint or in PDF prints, as well as the amount of text 

visible to the learner. In order for the trainees to print the text for themselves, you can send it to 

them by e-mail in advance. You can provide trainees with a link to the desired material. 

 The following technical resources for online reading can be noted: 

- CuePrompter - an online prompter that allows you to customize the movement of the text 

at the selected speed; 

- Online dictionary - an online dictionary that gives the meanings of words and phrases, as 

well as pronunciation; 

- Scrible - annotate online texts with a marker and save notes in the "library" for later use; 

- Rewordify - simplification of the language and adaptation of materials to the level of 

knowledge of students. 

 Learning listening in an online lesson includes, as in a traditional lesson, an introduction to 

the context, tuning in to a topic, setting tasks, and after listening, a speaking task or lexical 

analysis. By the way, the online lesson itself, especially in an individual format, is also listening, 

the possibilities of which can be used as fully as possible, since this is direct communication. 

Therefore, when sharing with the trainee some of his impressions about any interesting event, it is 

appropriate to set tasks for him (where, what, when, how) so that this is not just listening, but 

preparation for the subsequent independent speaking on this topic. 

 It is recommended to include not only listening to the teacher and other learners, but also 

listening to the audio recording, as this adds variety to online classes. You can suggest, for 

example, listening to a weather report and highlighting the temperature in two or three regions 

(listening for specific information). Then you can offer to speak about who loves what kind of 

weather and why. 

 It is possible to assign listening at home, since the trainees are already motivated to work 

using technological capabilities. In order to avoid technical difficulties, the teacher should check in 

advance that the "play audio / video" option is available on the platform being used. If the teacher 

plans to play audio or video files from a screen accessible to the learners, it is necessary to check 

that they always have sound and / or images. You can send messages in messenger chats to 

trainees who need additional support. For example, in listening, some learners need to rely on a 

text (transcript) that can only be sent to them. 

 The following listening tasks should be given: 

- jigsaw listening, where each half of the class listens to different opinions on the same topic, 

and then they compare the positions of the speakers; 

- listening to the text with writing down keywords and subsequent complete reconstruction 

of the text (dictogloss), which teaches you to highlight keywords and phrases; 

- viewing an excerpt from a film (film clip) without sound accompaniment, guessing replicas 

by the performers' facial expressions and gestures, followed by verification with the sound on; 

- listening to questions and answering them - for practicing, for example, irregular forms of 

the verb; 

- guessing the object on the presented pictures according to their description - for practicing, 

for example, prepositions for designating a place (prepositions of place); 
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- for young children: listening to a song, then learning words based on pictures and facial 

expressions and performing, which allows you to learn words in a stress-free way. 

 It is important to ensure the following factors: 

- a variety of thematic listening material; 

- taking into account the interests of the learner / learners; 

- a variety of speakers' accents. 

 Let's move on to teaching speaking in online classes. Here it is also necessary to set clear 

goals and objectives for each lesson and the entire course as a whole, what you want to teach: 

improve pronunciation, teach to speak coherently, not make mistakes in any grammatical 

structures, expand vocabulary, and increase fluency. 

The teacher should also provide a variety of activities: role play, discussion, debate - as in a 

traditional classroom. Feedback should not be forgotten: ensuring that learners understand their 

progress in some areas and difficulties in others. 

To provide an opportunity for each student to speak in an online group lesson, it is recommended 

to divide the trainees into pairs or mini-groups using the Breakout Rooms tool and give 

differentiated tasks. Then the teacher "moves" from group to group, as in a traditional lesson. 

A speaking lesson, similar to a traditional one, begins with an introduction to the topic. Next, 

it is important to interest students in the topic. For example: in the topic «Professions», adult 

learners can name as many (brainstorming) names of professions and definitions for them as 

possible, then, after discussion, choose the best and worst for themselves and rank from 1 to 10. At 

the end, the teacher can enter into a conversation, bring summary, sort out errors using the white 

board or chat box. 

Correction of mistakes is carried out immediately if the task is to achieve the correctness of 

what is pronounced. If the task is set: to achieve fluency of speech, then it is better to correct at the 

end of the statement. In any case, students must learn to correct their own mistakes, for which it is 

possible to develop a system of signals that are more explicit than in a traditional lesson. For 

example, you can design a system of colored cards for different kinds of errors. You can use 

objects and toys with small children (realia). You can write mistakes on the chalkboard and 

demonstrate them after completing the assignment. Using the chat box, you can, if necessary, 

personalize the feedback so that each learner sees only his own mistakes. Using Google Docs or 

PrimaryPad, you can enter errors and recommendations for further work in a separate document 

and send it to the student for written correction at home. 

To develop your speaking skills, you can additionally use the following tools: 

- Voki - a program that allows you to create speaking characters; 

- Flipgrid - a video discussion platform where teachers create a class and post questions for 

answers using video; 

- SpeakPipe - recording and saving audio files of students to monitor their progress; 

- VoiceThread is a cloud-based application that allows learners to upload and share 

documents, presentations, images, audio files and videos; 

- Padlet - An interactive bulletin board where learners can record and share audio files. 

 Learning to write also has its own characteristics in online learning. The writing itself is 

carried out as homework, but the model is set in the lesson, the plan, the structure of the text, 

vocabulary are discussed. Additionally, you can pay attention to punctuation or logical connection 

of sentences, formal / informal style. In the next lesson, written verification, error correction, oral 

and / or written feedback is carried out. In the logic of an online lesson, it is better if the letter is 

not carried out by hand, but using technology. 

It is quite possible to write words, phrases, several sentences in the course of an online 

lesson, so that learners can demonstrate knowledge of words or an understanding of the correct 

word order in a sentence.  

The following technical tools can be used to write in class: 

- interactive whiteboard - for writing words; 
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- chat box - for writing phrases; 

- shared screen tool showing a word processing document - for writing text; 

- a shared document that can be edited by everyone) - students can add comments to each 

other's written work. 

 Feedback from the teacher is carried out orally in the classroom, and also, for a more 

detailed analysis and comprehension, in writing by e-mail or through a general link. 

 To promote the development of creative writing, in addition to online classes, in the 

independent work of students, the following tools can be offered: 

- SpellingCity - a vocabulary mastering program that provides fun spelling practice and fun 

phonetic games for kids; test automation helps to save teachers' time, so that students can improve 

their spelling on their own in the course of playing activities; 

- Storybird - an online service for creating your own stories using illustrations and text messages; 

- Ozdic - an online dictionary that allows you to search for common phrases, a useful 

resource for developing vocabulary; 

- bubbl.us - a web-based tool that allows you to structure project ideas in the form of a 

diagram; 

- Book Creator - a tool for creating e-books on iPad, Chromebook and the Internet; 

- Make Beliefs Comix - the ability to create imaginative comics for teaching writing, 

storytelling, literature analysis; 

- Write & Improve is a free service for instant automatic proofreading of written 

assignments. 

So, with a stable Internet, a good webcam, microphone, computer, each teacher can try out 

the possibilities of online learning. It will take some time to understand how to show the screen, 

how to work with documents in Google, what resources are convenient for creating additional 

tasks (for example, learningapp.com). As the teacher gains experience, overcoming technical 

difficulties, begins to feel the benefits of working online, which can be both main and additional 

employment in a flexible mode. 
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Аңдатпа. Мақалада оқытудың жаңа әдістемесі және білім беру процесінде ақпарат 

берудің дәлелденген технологияларын қолдану сипатталған. 

Түйінді сөздер: білім беру, тәрбие, оқу процесі, инновация, ақпараттық технология, 

медиатехнология, жаңа әдістемелер, оқытушы-оқушы жҥйесі. 

 

Әлемдік қоғамдастықтағы кӛшбасшы ел ғылыми, зияткерлік, рухани, технологиялық 

әлеуетті дамытуға және жастарды ӛз Отанына, оның мҧраттары мен дәстҥрлеріне, 

адамзатқа, қоршаған ортаға деген сҥйіспеншілікке шексіз берілгендік пен патриотизм 

рухында тәрбиелеуге қабілетті ең тиімді білім беру жҥйесін қҧратыны сӛзсіз. 

Қазіргі уақытта мемлекеттік білім беру жҥйесі дамудың жаңа сатысына кӛшуді кҥтуде 

және қолданыстағы оқыту әдістемесін тҥбегейлі қайта қҧруды талап етеді. Білім беру 

фильмдерін қолдана отырып, ақпаратты берудің жаңа әдістемесі мен дәлелденген 

технологияларын енгізу ӛте қажет, онда кез-келген қиын ақпарат блогы оңай игеріліп, қол 

жетімді болады. Осы мақсатта Білім және мәдениет саласында жаңа технологияларды 

кеңінен пайдалану қажет. Цифрлық технологиялардың (дыбыс-бейне) мҥмкіндіктерін 

пайдалану оқушылар мен жастардың білім деңгейін арттыру ҥшін ғана емес, сондай-ақ 

қоғамның әлеуетін дамытудың басты шарты болып табылатын білім беру процесіне негізгі 

массаны тарту ҥшін де қажет. Бҧл мәселенің маңыздылығы мен маңызы бірнеше рет ӛсті 

және ҥздіксіз ӛсіп келеді, жеке (бір мҧғалім — бір оқушы) жаппай (топтық) оқытуға 

ауысады, егер бҥкіл сынып немесе аудитория тыңдаушы болса. 

Бҧл проблеманы ғылым мен техниканың, ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологиялардың дамуының қазіргі жағдайында шешу мақсатында білімге (білімге) 

сҧраныстың жедел және ҥздіксіз ӛсуін ескере отырып, білім беру мекемелерінде барлық 

жҥйелерді оқыту процесіне медиатехнологияның жаңа әдістерін енгізу қажет. 

Қазіргі уақытта білім беру мекемелерінде оқу процесінде (негізінен жоғары және орта 

арнаулы оқу орындарында) оқытуды жандандыру, материалды жақсы және сапалы игеру 

ҥшін әртҥрлі техника мен техникалық Оқыту қҧралдары (ТОҚ) қолданылады, мысалы: 

проекторлар, диапроекторлар, слайдоскоптар, теледидар кешендері, компьютерлер, 

модераторлар, лингафондар және оқытудың белсенді әдістерінің кӛптеген тҥрлері: іскерлік 

ойындар, ҧйымдастыру-әрекет ойындары, қашықтықтан оқыту, дәстҥрлі дәрістер, 

семинарлар, практикалық сабақтар, коллоквиумдар, диспуттар, дӛңгелек ҥстелдер, 

конференциялар және т. б. 

Медиатехнология мазмҧнының және оны оқыту мен оқыту процесінде қолданудың 

мәні мынада: бҧл әдіс қалыпты ҧйымдастырылған және шебер қолданылған жағдайда, 

барлық тыңдаушы студенттер, олардың қабілеттері мен білімдеріне қарамастан, пәнге және 

қарастырылып отырған проблемаға жеке қызығушылық, сонымен қатар мәселені талқылау 

процесіне белсенді қатысуға деген ықылас бар. Бҧл жағдайда алаңдауға мҥмкіндік 

болмайды. 

"Зиялы қауымның рухани денсаулығы ҥшін жҧмыс орнында адамдар шешуші рӛл 

атқаруы керек деп айтуға болмайды. Интеллигенцияның сӛздері халықтың санасында және 

жҥрегінде әрдайым резонанс тудырады" (Каримов, 2011:89). Қазіргі уақытта білім беру 

процесінде "оқушы-аудитория-оқытушы" схемасы бар, онда біріншіден, ақпарат 

тасымалдаушысы авторитарлық рӛл атқарады, ал оқыту нәтижесі-бағалау, екіншіден, білім 
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сәйкес келмейтін пәндер бойынша бӛлінеді. Мектеп әдістемесі оқу процесінде еркін 

талдауды қамтамасыз етпейді, бҧл пәннен ауытқу. Ҥшіншіден, аудиторияның 

коммуникативтілігін арттыру мектептің әр жеке оқушысына тән жеке қабілеттерді ашатын 

фактор ретінде қарастырылмайды, бҧл"тҧлғасыз" сипатқа ие. 

Осыған қарағанда, "оқытушы-ойлау" схемасына мамандандырылған сҥйемелдеу 

әдісімен білім беру процесін енгізу кезінде "оқушы-аудитория-оқытушы" схемасында пайда 

болған кедергілер айтарлықтай жоғалады және оқытушы мен оқушы арасында еркін, 

демократиялық, дауысты жҧмыс ортасы орнатылады, ол тыңдаушыны босатуға, еркін 

ойлауға және ӛз пікірін ашық айтуға мәжбҥр етеді (егер бҧл мҥлдем дҧрыс болмаса да). 

Оқытушы-ойшыл. 

Мҧғалімнің ҧстанымы демократиялық. Пәнді игеруге оқуға деген табиғи 

қызығушылықты арттыру арқылы қол жеткізіледі. Оқу бағдарламасы бойынша зияткерлік, 

дамытушылық ойлау мен пайымдау пайдаланылады. Оқытудың нәтижесі-пәнді тҥсіну және 

игеру. 

Жҥйелі жалпы мазмҧны. 

Оқыту ӛтетін пәндер бір-бірімен қиылысады. Еркін талдауға рҧқсат етіледі. Оқу 

процесінің бағыты зерттелетін пәндердің ішкі қатынастарын тҥсінуге бағытталған. 

Әлеуметтік сипат. 

Мҧғалімнің негізгі міндеттерінің бірі-аудиторияның және мектептің әр оқушысының 

ӛзіне тән жеке қабілеттерін ашу ҥшін коммуникативтілікті мақсатты тҥрде қҧру.  

Орта білім беру әдістемесінің ҧсынылып отырған тҧжырымдамасы оқыту нормасының 

енгізілуін жоймай, тек толықтырады. Бҧл қосымша ақпарат беру сапасын жақсартуға және 

қоғамды нысаналы кезең-кезеңімен реформалауда жастарға білім беру мен тәрбиелеудің 

рӛлін арттыруға бағытталған. 

Сандық технологиялар мҥмкіндік береді: 

- Кез-келген кҥрделіліктегі аудио және визуалды процестерді модельдеу, оларды 

қабылдау мен есте сақтауды жеңілдету. 

− Оқу бағдарламасы бойынша қҧрылған мамандандырылған технологиялар оқуға 

деген қызығушылықты айтарлықтай арттырады. Ақпаратты беру және игеру уақыты 

айтарлықтай қысқарады, бҧл оқу процесін оңтайландырады. 

- Білім беру технологиялары-сюжетті қолдана отырып ақпаратты қҧрылымдау әдісі, 

оқу бағдарламасы туралы ақпараттың ҥлкен блогы дәйекті тҥрде ҧсынылатын әдіс. Бҧл 

технология оқуға деген қызығушылықты арттыратын және оқушылардың ойлау қабілетін 

дамытатын табиғи ынталандыру процесі болып табылады. 

Арасында туындайтын кедергілер оқушы мен оқытушы, жоғалады, сонымен бірге 

коммуникация мҧғалімнің оқушылармен қызықты баяндау, ақпарат, сондай-ақ талқылау 

және бекіту. Бҧл жағдайда мҧғалім пікірталасқа қатысады. Осылайша, рӛлдік қарым-

қатынас болып табылатын қолданыстағы білім беру практикасы кеңеюде және ҧсынылған 

Әдістемеде оқытушы мен оқушылар сҧрақтар қояды (жеке қарым — қатынас), онда 

диалогқа қатысушылар (оқытушы-оқушы) - қарым-қатынас барысында ӛзін-ӛзі кӛрсететін 

тҧлғалар. 

Студенттермен ӛткізілетін сабақтардың мақсаты-біздің қамқорлығымыздағы 

компьютер ҧсынатын мҥмкіндіктерді барынша пайдалануға қабілетті сауатты 

пайдаланушыларды тәрбиелеу. Олар электрондық поштаны, сканерді, принтерді, multimedia 

мҥмкіндіктерін пайдалана білуі, бірлескен жҧмыстарды жҥргізу кезінде 

бағдарламашылармен білікті қарым-қатынас жасай білуі тиіс. Кӛптеген дайын 

бағдарламалық жасақтама пакеттерінің ішінде студенттер мәтінді басып шығаруға 

дайындау қҧралы ретінде компьютерді қолданған кезде қажетті және, әрине, әр тҥрлі 

мәтіндік процессорларсыз жасай алмауы керек. 

Оқытудың қиындықтарының бірі-олардың мҥдделері мен қажеттіліктері кең және әр 

тҥрлі: дерекқорды пайдалану мен толтырудан бастап, оқу бағдарламаларында 
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мультимедиялық қҧрылғыларды пайдалануға дейін. Қарапайым редакторларды ҥйрену 

кезінде студенттерге жеке кӛзқарас қажет. Оқу кезінде студенттер жасаған барлық 

жҧмыстарды пайдалану ҥшін ӛздігінен жҧмыс жасау электронды зертханалық семинар 

тҥрінде жҥзеге асырылған жӛн, бҧл дағдыларды ӛз бетінше дамытуға мҥмкіндік береді. 

Семинар аясында гипермәтіндерді қолдануға негізделген семантикалық ақпаратты ӛңдеу 

технологиялары ретінде анықтауға болатын гипермәтіндік Ақпараттық технологиялар 

қарастырылады. Бҧл технологиялардың мәні студенттерге қызығушылық орындары мен 

ҧғымдарына сілтеме жасау арқылы материалды иерархиялық ҧйымдастыруға мҥмкіндік 

беру болып табылады (Афанасьев, К.Е., Шмакова Л.Е., 2003). 

Гиперсілтемелер жасауды студенттер "гиперсілтеме салу" опциясы бар Windows 

қосымшаларын (мысалы, Word, Excel және т.б.) оқу кезінде меңгереді. Бҧл қосымшаларда 

олар басқа файлға, сол қҧжаттағы объектіге (мәтіндік немесе графикалық), басқа қҧжаттың 

нақты объектісіне гиперперезиялар жасайды. PowerPoint қосымшасын оқып ҥйрену кезінде 

пайдаланушының реакциясына байланысты еркін тармақталатын презентациялар жасау 

кезінде гиперперациялар қолданылады. Гипермәтінмен жҧмыс істеу дағдылары мен 

дағдыларын қалыптастыру "Интернет-технологиялар" курсында жалғасуда. Студенттер 

гипермәтіндік белгілеу тілінің негізгі тегтерімен танысады. Тақырыпты зерттеу шағын 

сайтты қҧрумен аяқталады. Сонымен қатар, жоба аясында студенттер тақырыпты таңдайды, 

мәтіндік және графикалық ақпаратты іздейді, HTML форматында дизайн жасайды. 

Тақырыпты таңдау нақты оқу міндеттерін ескере отырып анықталады, бірақ әдетте филолог 

студенттердің ақпараттық технологиялар саласындағы жобалық қызметі пәнмен 

шектелмейді, бірақ студенттердің лингвистика, шығармашылық ойлау және зерттеу 

дағдылары саласындағы білімдерін тартуды талап етеді. Жобалаудың кӛп бӛлігі (ақпарат 

жинау, талдау, зерттеу жҥргізу, сараптама және т.б.) студентке тақырып бойынша 

шығармашылық ӛзіндік жҧмыстар жасауға мҥмкіндік береді (Косенкова, Н.Г., 1999:270-

271). 

Әр студент әдетте ӛзінің "білім беру траекториясымен" қозғалады, бірақ бәрі ҥшін ол 

ынталы, саналы және әдетте сәтті болады. Нәтижесінде кӛптеген шағын сайттар қҧрылады, 

негізінен студенттер жҧмыс барысында нақты процестерді тҥсінеді, болашақ мамандығында 

ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдануды ҥйренеді, қазіргі 

заманғы ақпараттық және коммуникациялық технологияларды ӛзінің кәсіби саласында 

саналы қолдану дағдыларын игереді. 

Нәтижесінде, мемлекеттің білім беру жҥйесін нысаналы, кезең-кезеңімен қайта 

қҧрылымдау білім берудің әсерін ел болашағының қажетті жаһандық кӛзқарасында 

қарастыруды білдіреді. 
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The relevance of the topic of podcasts and video-casts makes it easier to organize, 

implement and integrate training in the learning process, especially, in distance education, for 

students to develop listening and speaking skills.  

The concept of podcasting was proposed by businessman and writer of Internet pages Tristan 

Louis in 2000. The word "Podcast" was officially included in the Oxford Dictionary in 2004, and 

in December 2005, according to BBC News, was named word of the year. Podcasting is derived 

from the words iPod, Apple's popular mp3 player, and broadcasting, which means broadcasting. 

Interest in the study of podcasts and videocasts was reflected in numerous studies of 

methodologists from the 60s of the XX century to the beginning of the XXI century by Z. A. 

Kochkina, I. A. Zimnyaya, M.JI. Weisburd, N. V. Elukhina, L. Yu. Kulish, N. I. Gez, E. A. 

Maslyko and P. K. Babinskaya, Ya.m. Kolker, N. Y. Abramovskaya, E. S. Ustinova, S. V. Timina, 

N. F. Meshchanova, etc. 

The main difficulty here is that it is difficult to recommend any single structure of 

knowledge representation for different subject areas. It can be different, depending on whether we 

are talking about internal development or external development. It may also depend on the course 

topic, target audience, priority, and learning measureable. 

 Taking into account a number of methodological studies devoted to teaching aspects of a 

foreign language and types of speech activity through modern internet technologies, including 

internet services of the second generation Web 2.0, it is necessary to highlight methodological 

conditions for the development of speech and listening skills through educational podcasts. These 

methodological conditions allow us to optimize the process of learning certain types of speech 

activities using Web 2.0 internet technologies.(Titova, 2003), (Apalkov, 2008), (Sysoev, 2009:26-

31), (Sysoev, Evstigneev, 2009:12-18), (Sysoev, Evstigneev, 2009:2-8). 

 The first methodological condition for the development of speech and listening skills 

through educational podcasts is the formation of students at the time of learning ICT competence 

(competence in the use of information and communication technologies). There are many terms 

that are often used as synonyms in the scientific literature:" ICT competence"," ICT or computer 

literacy"," multimedia competence", etc.in our research, we use the term"ICT competence". Let's 

define its conceptual content. It should be noted that many definitions are given that can be found 

in the scientific literature. In particular, A.V. Khutorsky gives a broad definition of ICT 

competence and defines it as "the ability to independently search, analyze and select the necessary 

information, organize, transform, store and transmit it using specific objects (television, tape 

recorder, telephone, fax, computer, printer, modem) and information technologies (audio, video 

recording, e-mail, media, Internet)". (Khutorsky, 2002:135-157). 

In their works, P. V. Sysoev and M. N. Evstigneev describe in detail the component 

composition of ICT competence, including knowledge about the methodological potential of 

modern social services and services, as well as the list of skills: 

- search for and select Internet resources for educational purposes; (Sysoev, Evstigneev, 

2009:8˗16) 

-evaluation and critical analysis of internet resources on the specified topic; (Sysoev, 

Evstigneev, 2009:8˗16) 
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- creation of educational internet resources (hotlist, multimedia scrapbook, treasure hunt, 

subject simpler, web quest); (Sysoev, Evstigneev, 2008:1-10), (Sysoev, Evstigneev, 2008:11-15) 

- use of Web 1.0 technology in the development of speech activities (ICQ, web forum, email 

Group); (Apalkov, 2008). 

- use of Social blog services in teaching a foreign language; (Sysoev, Evstigneev, 2009:12-

18). 

- use of the social wiki service in teaching a foreign language; (Sysoev, Evstigneev, 2009:2-

8). 

- use of social services of podcasts in teaching a foreign language; (Sysoev, Evstigneev, 

2009:8-11) 

- use of the linguistic corpus in teaching a foreign language; (Sysoev, 2010:12-21), (Sysoev, 

2010:99-111). 

- using electronic shells to create network tests. 

 It should be noted that the definition of P. V. Sysoev and M. N. Evstigneev and the 

component of ICT competence are developed to evaluate the professional activity of a foreign 

language teacher. ICT competence of a student - the ability to acquire knowledge about the 

language and culture of the country of the language being studied, as well as the ability to form 

language skills and develop speech skills through new information and communication 

technologies (social services and Web 1.0 and Web 2.0 services, educational internet resources). 

ICT competence also includes computer literacy, which consists in the ability of students to work 

with a computer and perform basic operations on it (opening and storing text, audio, video, photo 

files, accessing the internet, working with text editors, etc.). 

 In her dissertation research on the use of interdisciplinary telecommunications projects in 

teaching a foreign language and culture (in the material of cultural studies of the USA), L. V. 

Kudryavtseva noted the need to discuss socially significant topics of interest to a specific group of 

students. The author believes that such a choice of thematic content increases the motivation of 

students to participate in discussions in a foreign language through internet technologies. L. V. 

Kudryavtseva noted that students were carefully selected to discuss topics of interest, provided 

their activity, and also increased their motivation. (Kudryavtseva, 2007). 

 At the same time, the selection of socially significant topics should be carried out in 

accordance with modern educational standards and thematic content presented in foreign language 

training programs. In this regard, the second methodological condition for developing speech and 

listening skills through educational podcasts is the use of socially significant topics and topics of 

interest to students ' discussion as thematic content. 

 S. Anson and R. Beach point out that online communication through personal diaries or 

blogs is not a completely new phenomenon. In 1995, before the creation of blogs, the authors 

conducted the following experiment: students kept personal diaries, then reviewed and commented 

on each other's posts. The researchers concluded that analyzing and commenting on each other's 

notes enhances social interaction between students and increases their motivation to use a foreign 

language to communicate. Scientists have noted the value of public writing and believe that it is 

able to develop students ' written speech skills, as well as increase responsibility for what is 

written. (Anson, Beach, 1995). 

 The analysis of the results of this experiment shows that, firstly, the publicity of oral and 

written statements of students significantly increases their responsibility for their work, and 

secondly, social services provide an opportunity to establish feedback between the author of 

information (author of the podcast) and users of the network (students), that is, they can express 

their opinions. 

 In this regard, the third methodological condition will be the use of communicative tasks 

aimed at a) Analysis, discussion and interpretation of the information obtained in the learning 

process; B) expressing the personal experience of students; C) organizing social interaction 

between students. 
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 The fourth methodological condition for developing students ' listening and speaking skills 

through educational podcasts is the presence of an algorithm or technology for the implementation 

of an educational internet project, in which the functions of the teacher and students are described 

in detail at each stage. Analysis of a number of works of domestic and foreign researchers 

dedicated to the use of Web 2.0 social services and services in the process of teaching a foreign 

language, it indicates that students should be clearly presented with an algorithm for interacting 

with learning when participating in an internet project. (Sysoev, Evstigneev, 2010), 

(Kudryavtseva, 2007), (Paveleva, 2010), (Sushkova, 2009). 

 As confirmation, we give the results of experimental studies of K. Kennedy, who showed 

that training cannot be successful without a methodology (technology) in his work. The author has 

developed a well-structured model of the use of blogs in the development of written speech skills 

of students who are trained. Experimental training took place simultaneously in two courses: a 

course in literature and a course in journalism. During the literature course, students posted their 

impressions of the book they read in the classroom on the reading block. The reading block 

included comments, criticism, artistic interpretation of the main passages, and a description of the 

literary characters of the book. Students also took part in the internet discussion. (Kennedy, 

2003:29-35). 

 During the journalism course, students published their articles on an internet blog. Working 

together, they selected topics in online newspapers, and then published their work and commented 

on socially significant issues. A few months after the start of the experiment, students significantly 

increased responsibility for published works, as they became accessible to a wide audience and 

anyone could comment on publications. Based on a conversation with students at the end of the 

internship, K. Kennedy concluded that the effectiveness of the proposed methodology was 

determined by a clear and understandable algorithm of actions, when each new task was a logical 

continuation of the previous one. 

 In this regard, the fourth methodological condition for the formation of speech and 

listening skills through an educational podcast is the presence of a learning algorithm with separate 

stages and steps. 

 The analysis of the above work shows that the development of speech and listening skills 

through educational podcasts is effective, taking into account the following methodological 

conditions: 

-formation of ICT competencies in students at the time of learning; 

- use socially significant topics and topics of interest to students ' discussion as thematic 

content; 

-creating a learning process in communicative tasks aimed at a) analyzing, discussing and 

interpreting the information received; B) expressing students ' personal experience; C) organizing 

social interaction between students; 

- follow a clear learning algorithm with separate stages and steps. 

In the E. A. Zhukova's work, it is noted that the vast majority of the world's digital 

educational content is still in text format. There is an increase in other types of electronic reference 

media. In addition, there is a rapid growth in the amount of content created by users, including 

students, such as: podcasts. (Zhukova E. A, 2017:18-20). 

The analysis of the work allows to identify the following stages necessary for the design and 

development of podcasting; 

1. Analysis of the content of the training topic, which can be expanded if used. Formulation 

of didactic goals and objectives. 

2. Writing a script for the video (breaking it down into scenes, describing the video sequence 

and the sound). 

3. Definition of tools and tools for shooting and processing video (resources, hardware and 

software). 
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4. Preparation of materials for recording (presentations, pictures, photos, animated 

screensavers, video clips, text for voice-over, for titles). 

5. Organization and implementation of the video recording process, processing and editing 

of the final podcasts. 

6. Preview the created video, make adjustments if necessary. 

7. Publishing a video on an information resource.  

It should be noted that educational video refers to screen-and-sound learning tools, which 

occupy a special place among other learning tools. Since they have the most powerful teaching 

effect, providing visibility, reliability, allow you to penetrate into the essence of processes and 

phenomena, reveal them in development and dynamics, they must be correctly created, and 

competent scenario planning must be carried out.( Domracheva T. S., Orlovskaya L. A.,2017: 777-

780.) 
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Аннотация: Жҥйелік-іс-әрекеттік тәсіл бҥгінгі таңда жаңа  МЖМБС сәйкес мектептегі 

тарихи және әлеуметтік білім беруді ҧйымдастырудың жетекші тәсілі болып табылады. 

Мҧғалімдер стандарт талаптарына сәйкес жҧмыс әдістерін таңдауға тап болды. Мақалада 

шағын жобалар әдісі, оны қолдану мҥмкіндіктері мен нәтижелері, сондай-ақ ілеспе белсенді 

әдістер мен әдістемелік әдістер қарастырылған. Қорытындылай келе, жақын әдістерге 

салыстырмалы талдау ҧсынылады: шағын жобалар, жобалар және шығармашылық 

тапсырмалар. 

Түйінді сөздер: жҥйелік-әрекеттік тәсіл, дидактикалық принциптер, минипроект, 

бағалау, рефлексия, белсенді әдістер. 

Аннотация: Системно-деятельностный подход сегодня является ведущим подходом к 

организации исторического и социального образования в школе в соответствии с новым 

ГОСО. Учителя столкнулись с выбором методов работы в соответствии с требованиями 

стандарта. В статье рассматривается метод малых проектов, возможности и результаты его 

применения, а также сопутствующие активные методы и методические приемы. В 

заключение предлагается сравнительный анализ близких методов: мини-проектов, проектов 

и творческих заданий. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, дидактические принципы, 

минипроект, оценка, рефлексия, активные методы. 

Annotation: The system-activity approach is today the leading approach to the organization of 

school historical and social science education in accordance with the new State Educational 

Standard. Teachers were faced with the choice of working methods that meet the requirements of 

the standard. The article discusses the method of mini-projects, the possibilities and results of its 

application, as well as the accompanying active methods and methodological techniques. In 

conclusion, a comparative analysis of similar methods is offered: mini-projects, projects and 

creative tasks. 

Keywords: system-activity approach, didactic principles, mini-project, assessment, reflection, 

active methods. 

 

Білім берудің негізгі нәтижесін МЖМБС оқушылардың іс-әрекеттің әмбебап тәсілдерін 

де, оқытылатын пәндерге тән әдістерді де игеруі негізінде дамудың жаңа деңгейлеріне қол 

жеткізуі ретінде жҥйелі іс-қимыл тәсілі негізінде қарастырады. Бҧл ерекшелікті білім беру 

процесінде жҥзеге асыру мҧғалім мен оқушылардың бірлескен іс-әрекетін жоспарлау 

негізінде оны жаңа ҧйымдастыруды қажет етеді. 

Осыған байланысты Тарих және әлеуметтік ғылым мҧғалімі, басқа әріптестері сияқты, 

іс жҥзінде қолданылатын қҧралдарды қайта қарастырып, қайта қарастыруы керек. Қҧралдар 

арқылы біз ең алдымен педагогикалық технологияларды, әдістерді, әдістерді және жеке 

әдістемелік әдістерді тҥсінеміз. Бҥгінгі таңда ӛзінің әдістемелік жҥгін "қайта қарау" арқылы 

әр мҧғалім оның компоненттерін кем дегенде ҥш позициядан бағалайды: 

mailto:Onerbek_86@mail.ru
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 мҧғалімнің іс-әрекетінің белгілі бір әдістері оқушылардың Тәуелсіз әрекетін 

қаншалықты тудырады; 

 технологиялар, әдістер мен әдістемелік тәсілдер оқушылардың әмбебап оқу іс-

әрекеттерін қалыптастыруға қаншалықты әсер етеді; 

 әдістемелік багаждың осы компоненттері қандай мақсаттарға ықпал етеді, бҧл 

мақсаттар МЖМБС талаптарына қаншалықты сәйкес келеді. 

Сондай-ақ, практикалық оқытуда жҥйелік-белсенділік тәсілін іске асыру дидактикалық 

принциптердің келесі жҥйесімен қамтамасыз етілетіндігін ескереміз. 

 Іс-әрекет принципі: студент білімді дайын тҥрде емес, оны ӛзі ала отырып, сонымен 

бірге ӛзінің оқу іс — әрекетінің мазмҧны мен формаларын тҥсінеді, оның нормалар жҥйесін 

тҥсінеді және қабылдайды, оларды жетілдіруге белсенді қатысады, бҧл оның әмбебап оқу 

әрекеттерін (бҧдан әрі ӘОӘ) белсенді және сәтті қалыптастыруға ықпал етеді. 

 Ҥздіксіздік принципі: технология, мазмҧн және әдістер деңгейінде оқытудың барлық 

кезеңдері мен кезеңдері арасындағы сабақтастық, балалар дамуының жас ерекшеліктерін 

ескере отырып. 

 Тҧтастық принципі: студенттердің әлем туралы жалпыланған жҥйелік идеясын 

қалыптастыру (табиғат, қоғам, ӛзі, әлеуметтік-мәдени әлем және қызмет әлемі, ғылым 

жҥйесіндегі әр ғылымның рӛлі мен орны). 

 Минимакс қағидаты: мектеп оқушыға білім мазмҧнын ол ҥшін ең жоғары деңгейде 

(жас тобының жақын даму аймағы анықтайтын) меңгеру мҥмкіндігін ҧсынуы және бҧл 

ретте оның әлеуметтік қауіпсіз минимум (мемлекеттік білім стандарты) деңгейінде игерілуін 

қамтамасыз етуі тиіс. 

 Психологиялық жайлылық принципі: оқу процесінің барлық стресс факторларын 

жою, мектепте және сабақтарда ынтымақтастық педагогикасы идеяларын жҥзеге асыруға, 

қарым-қатынастың диалогтық формаларын дамытуға бағытталған достық атмосфера қҧру. 

 Вариативтілік принципі: оқушылардың таңдау жағдайларында дҧрыс шешім 

қабылдау қабілеттерін қалыптастыруға ықпал ететін сабақта және сабақтан тыс жерлерде 

оқытудың ӛзгермелі мазмҧнын қҧру. 

 Шығармашылық принципі: білім беру процесінде шығармашылыққа бағдарлау, 

оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттегі ӛзіндік тәжірибесін алу. 

Бҧл мақалада біз онымен бірге қолданылатын әдіс-тәсілдерді қарастырамыз, олар бір 

жағынан практик мҧғалімдердің кӛпшілігі ҥшін тҥбегейлі жаңа емес, бірақ әлі кҥнге дейін 

кҥнделікті тәжірибеде белсенді қолданылмайды; екінші жағынан, олар дидактикалық 

принциптердің бҥкіл кешенін ескере отырып, тарих пен әлеуметтік ғылымды оқытуда 

жҥйелік — белсенділік тәсілін толық жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді. 

Сыртқы тапсырмаларды (мҧғалімнің мақсаттарына байланысты) пәннің (оқушының) 

мақсатына айналдыру ҥшін оқушыға келесі әрекеттерді орындауға кӛмектесу керек екендігі 

белгілі: 

 қызметтің мақсатын нақты тҧжырымдау (не істеу керек, не істеу керек, нені ҥйрену 

керек); 

 іс-әрекеттің маңыздылығын тҥсіну (бҧл не ҥшін қажет); 

 выделить средства достижения цели (какие знания нам понадобятся в этой 

ситуации); 

 мақсатқа жетудің қиындықтарын және оларды жеңу жолдарын талдау (қызмет 

әдістері); 

 ӛзін-ӛзі бақылау мҥмкіндіктерін қамтамасыз ету (орындау мақсатқа қаншалықты 

сәйкес келеді, нәтижені салыстыруға болатын ҥлгілерді ҧсыну және т.б.). 

Мҧғалім сабақта осындай жағдай жасаған кезде ӛте ыңғайлы, онда оқушы алдағы 

жҧмыс туралы ӛз бетінше ойлау әрекетін жҥзеге асыруы керек. Бҧл қиын педагогикалық 
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мәселені шешудің жетекші әдістерінің бірі — жҧмыстың басқа да белсенді және 

интерактивті әдістерімен бірге қолданылуы керек шағын жобалар әдісі деп санаймыз. 

 

Сабақтың негізгі 

кезеңдері 

Қалыптастырылатын 

әмбебап оқу іс-әрекеттері 

Оқыту әдістері, тәсілдері, 

нысандары, қҧралдары 

Шағын жоба 

мәселесін талқылау 

Танымдық жалпы оқу, 

коммуникативтік 

Проблемалық диалогты жҥргізу 

Жобалық топтарды 

қалыптастыру 

Жеке, реттеуші, жалпы 

білім беру, әмбебап 

логикалық, коммуникативті 

«Ӛз тобыңды қҧр» атты жаттығуы 

Жобаны орындау Жеке, реттеуші, жалпы 

білім беру, әмбебап 

логикалық, коммуникативті 

Топтық жҧмыс: Жобаның 

мақсаттары мен міндеттерін 

анықтау, мәселені таңдау, 

материалдарды таңдау, 

коллаждарды орындау 

Жобаны бағалау 

критерийлерін 

анықтау 

Танымдық, реттеуші, 

коммуникативті 

Шағын топтарда және тҧтастай 

ҧжымда талқылау 

Жобаларды 

таныстыру және 

бағалау, тҥзету 

Жеке, реттеуші (бақылау, 

тҥзету), жалпы оқу, 

әмбебап логикалық, 

коммуникативтік 

Жобаларды таныстыру, шағын 

топтарда және жалпы ҧжымда 

талқылау, «идеялар қоржыны» атты 

(«ҥлгілі жобаның» сипаттамасы), 

жеке жобаны ҥлгімен салыстыру 

Бақылауды жҥзеге 

асыру 

Реттеуші бақылау (ӛзін-ӛзі 

бақылау), жеке, жалпы оқу 

Жобаларды ӛзін-ӛзі бағалау 

бойынша жҧмыс (алдын ала 

анықталған критерийлер бойынша) 

Сабақтың 

қорытындысы 

Реттеуші ӛзін-ӛзі реттеу, 

коммуникативті 

«Нысана» әртҥрлі сҧрақтарды 

қолдана отырып рефлексия жҥргізу 

 

Сонымен, шағын жобаны бҥгінде жҥйелік-әрекет тәсілінің жетекші әдістерінің бірі 

ретінде қарастырған жӛн. Оны қолдану студенттерге тарихи және әлеуметтік білім беруді 

ҧйымдастыруда тиімді және тиімді. Кез-келген техниканы таңдау мҧғалімнің алдында 

тҧрған мақсаттар мен міндеттерге байланысты болуы керек, бірақ оның тәсілі мен жҧмыс 

стиліне сәйкес келуі керек, сонымен қатар оның дайындық деңгейіне сәйкес келуі керек. 

Шағын жоба, кез-келген жоба сияқты, дизайн технологиясына ие болуды қамтиды. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА КОММУНИКАТИВТІК 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ 

КОММУНИКАТИВТІК ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Тҧрсын Қ.Е. 

Ғылыми кеңесшісі: профессор, ф.ғ.д Абуов Ж.А 

Абай атындағы ҚазҦПУ
 

Шетел тілі: екі шетел тілі мамандығының 2-курс магистранты. 

Алматы қ., Қазақстан 

 

Тҥйіндеме. Шет тіліндегі қарым-қатынас бҥгінде әр адамға тез ӛзгеретін әлемде ӛзін-ӛзі 

тану және дамыту ҥшін қажетті бірқатар негізгі қҧзыреттерді қамтитындықтан, бҧл 

мақалада ағылшын тілі сабақтарында коммуникативті технологияны қолдану кезінде 

студенттердің коммуникативті қҧзыреттілігін қалыптастырудың кейбір әдістері 

қарастырылады. 

Кілт сӛздер:  коммуникативтік қҧзыреттілік, коммуникативтік қҧзыреттілікті 

қалыптастыру, коммуникация, шет тілдері, шет тілдерін оқыту, мәдениетаралық 

коммуникация. 

Аннотация. Поскольку общение на иностранном языке подключает в себя ряд главных 

компетенций, важных сейчас любому человеку для самореализации и становления в быстро 

меняющемся мире, в данной статье рассматриваются некоторые методы формирования 

коммуникативной компетенции обучающихся при применении коммуникативной 

технологии на уроках английского языка. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, формирование коммуникативной 

компетенции, коммуникация, иностранные языки,обучение иностранным языкам, 

межкультурная коммуникация. 

Abstract.  As the communication on remote dialects comprises the push of key 

competencies, vital for each individual nowadays for self-realization and advancements in quickly  

changing world, in given article there are considered a few strategies of forming the communi-

cative competence of learners in utilizing the communicative innovation at the English lessons. 

Key words: communicative competence, forming the communicative competence, 

communication, foreign languages, teaching the foreign languages, intercultural communication. 

 

Шетел тілін зерттеу барысында оқушылар мына жайттарды негізге алуы және тҥсінуі 

қажет: табиғат тілі қарым-қатынас барысында қолданылатын белгі жҥйесі. Бҧл тілдің 

формальды жағын (фонетика, лексика және грамматика) және тіл жҥйесін меңгеру қарым-

қатынас процесінде жҥзеге асырылуы керек дегенді білдіреді. Осылайша, шет тілдерін 

ҥйренудегі коммуникативті-танымдық тәсіл оқытуда басымдыққа ие болады. 

Жалпы, коммуникативті тәсіл-бҧл қарым-қатынас қҧралы ретінде ағылшын тілін жҥйелі  

және ӛзара байланысты оқытуды жҥзеге асыратын оқыту әдісі. 

Коммуникативті тәсіл-бҧл оқыту мазмҧнының компоненттері арасындағы қатынастарды 

толық және оңтайлы реттеу. Оқуға танымдық кӛзқарас-бҧл әр оқушының танымдық стилін 

сипаттайтын таным процесі мен жеке психофизикалық қасиеттердің әмбебап есебі. 

Коммуникативті әдісті қолдана отырып, оқыту мазмҧнын ҧйымдастырудың негізгі 

принциптері: 

- Сӛйлеу бағыты. 

Бҧл қарым-қатынас арқылы шет тілін оқыту. Бҧл сабақтың іс жҥзінде бағдарланғанын 

білдіреді. Олар тіл туралы емес, тіл ҥйренеді. Біріншіден, бҧл жаттығуға қатысты: жаттығу 

нақты диалогқа ҧқсайды, ол тиімдірек. Сӛйлеу жаттығуларының аймағы тез арада лексика 

мен грамматиканың ҥлкен кӛлемін тез жинап, тегіс және мӛлшерленген; нақты диалогта 

қолдануға болмайтын бірде-бір сӛйлемге жол берілмейді. 
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- Функционалдылық 

Сӛйлеу әрекетінің ҥш аспектісі бар: лексикалық, грамматикалық және фонетикалық. 

Олар сӛйлеу процесінде тығыз байланысты. Бҧл сӛздерді  ӛз нысандарынан ажыратып 

қолдану мҥмкін емес. Функционалдылық мыналарды қамтиды, сӛздер мен грамматикалық 

формалар іс — әрекетте тікелей сіңіріледі: студент сӛйлеу тапсырмасын орындайды-ойды 

растайды, естігеніне кҥмәнданады, бір нәрсе туралы сҧрайды, әңгімелесушіні қажетті 

сӛздерді немесе грамматикалық форманы алатын әрекетке итермелейді. 

- Жағдайлық. 

Оның іргелі мәні әрбір студенттің қызуғышылығын тудыратын қарым-қатынас 

барысындағы проблемалар мен жағдаяттар негізінде ҧйымдастыру материалын іріктеу 

болып табылады. 

- Жаңашылдық 

Ол сабақтың әртҥрлі компоненттерінде кӛрінеді. Ең алдымен, сӛйлеу жағдайларының 

жаңалығы (қарым-қатынас тақырыбын ӛзгерту, сӛйлеу серіктесінің мәселелерін талқылау, 

қарым-қатынас шарттары және т.б.). Бҧл пайдаланылған материалдың (оның ақпаратының) 

жаңалығы, сабақты ҧйымдастырудың жаңалығы (оның тҥрлері, формалары) және жҧмыс 

әдістерінің әртҥрлілігі. Мҧндай жағдайларда студенттер есте сақтау туралы тікелей 

нҧсқаулар алмайды-бҧл материалмен сӛйлеу әрекетінің жанама ӛнімі болады (еріксіз есте 

сақтау). 

- Қарым-қатынастың жеке бағыты 

Әр адам ӛзінің табиғи қасиеттерімен (қабілеттерімен) және оқу— сӛйлеу әрекетін 

жҥзеге асыру қабілетімен және жеке тҧлға ретіндегі сипаттамасымен ерекшеленеді: 

тәжірибесі (әрқайсысының ӛзіндік ерекшелігі бар), іс-әрекеттің мәнмәтіні (әр оқушының ӛзі 

айналысатын және басқа адамдармен қарым-қатынастың негізі болып табылатын іс-

шаралар жиынтығы бар), ерекше сезімдер мен эмоциялар жиынтығы (біреуі қаланы мақтан 

тҧтады, ал екіншісі жоқ), оның мҥдделері, топтағы (сыныптағы) мәртебесі (орны). 

Коммуникативті оқыту барлық осы жеке ерекшеліктерді ескеруді қамтиды, ӛйткені қарым-

қатынас әдісі тек осылай жҥзеге асырылуы мҥмкін: коммуникативті мотивацияға 

байланысты, мақсатты әңгіме қамтамасыз етіледі, қатынастар қалыптасады және т. б. 

- Ҧжымдық ӛзара іс-қимыл. 

Бҧл студенттердің бір-бірімен белсенді қарым-қатынас жасау процесін 

ҧйымдастырудың тәсілі және әр оқушының жетістігі басқалардың жетістігі болуы керек. 

- Модельдеу. 

Аймақтық географиялық және лингвистикалық білімнің кӛлемі ӛте ҥлкен және оны 

мектеп курстарында меңгеру мҥмкін емес. Сондықтан модель ретінде елдің мәдениеті мен 

тілдік жҥйесін шоғырланған тҥрде ҧсыну ҥшін қажет білім кӛлемін таңдау қажет. [4, б. 67] 

Жоғарыда айтылғандардан кӛрініп тҧрғандай, ағылшын тілін оқытудың коммуникативті 

технологиясы ең тиімді болып табылады. Мектеп деңгейінде ағылшын тілін оқыту объектісі 

ретінде қарастырудан оны пайдалы қҧрал ретінде қолдануға кӛшуге мҥмкіндік беретін 

коммуникативті қҧрал ретінде ағылшын тілінің негізін қалау қажет. 

Шет тілін мәдениаралық қарым-қатынастың практикалық қҧралы ретінде зерттеу, 

студенттерді зерттелетін тілде белсенді танымдық іс-әрекетке тарту арқылы шет тіліндегі 

білім беру парадигмасын ӛзгертуге мҥмкіндік беретін озық технологияларды кеңінен 

енгізуді талап етеді. 

"Шет тілі" пәнінің шеңберінде қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу ҥшін 

білім беру технологияларын таңдау студенттерде мәдениетаралық коммуникация 

жағдайында тҧлғааралық ӛзара іс-қимыл мен ынтымақтастықты жҥзеге асыру, сондай-ақ 

оның барлық кезеңдерінде білім берудің қажетті сапасын қамтамасыз ету ҥшін қажетті 

жалпы мәдени қҧзыреттер кешенін қалыптастыру қажеттілігіне негізделген. 

Ағылшын тілін оқытуда қолданылатын формалар мен әдістер студенттің қҧзыреттілік-

әрекеттік тәсілін жҥзеге асырады, бҧл ӛз кезегінде басқа мәдениеттермен ӛнімді диалогты 
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қамтамасыз етуге қабілетті кӛпмәдениетті тілдік тҧлғаны қалыптастыруға және дамытуға 

ықпал етеді; студенттердің ағылшын тілін қолдана отырып, әртҥрлі іс-әрекеттерді жҥзеге 

асыру қабілеті; студенттердің ӛзін-ӛзі дамытуға және ӛзін-ӛзі тәрбиелеуге дайындығы, 

сонымен қатар жеке тҧлғаның кәсіби міндеттерін орындауға шығармашылық әлеуетін 

дамытуға ықпал етеді. 

Ӛз тәжірибемде педагогика және психология әдебиеттерін зерттеуге негізделген 

оқытудың әртҥрлі формалары мен әдістерін қолдана отырып, мен жасанды тілдік ортада 

шет тілін оқыту ҥшін ойын әдісінсіз мҥмкін емес екенін тҥсіндім. Ол белгілі бір 

тақырыптарды әзірлеудің тәуелсіз әдісі ретінде, басқа әдістің бӛлігі ретінде, сонымен қатар 

сабақтың жалпы немесе бір бӛлігі ретінде сәтті қолданылады. Фонетикалық дағдылар тілдік 

бҧрылыстарда, қысқа тақырыптық рифмаларда дамыды.Ойындарды қолдану (фонетикалық, 

орфографиялық, грамматикалық және лексикалық) студенттерге іш пыстырарлық жҧмысты 

қызықты әрі қызықты етуге мҥмкіндік береді. Жҧмыстың жеке формаларында сӛйлеу 

мәселелерін шешудегі тәуелсіз, топтық формалармен қарым-қатынаста жылдам реакция, 

сӛйлеу дағдыларын максималды жҧмылдыру, сӛйлеу дағдыларының барлық тән қасиеттері 

ойын барысында кӛрінеді. 

Ойында бәрі тең. Бҧл әр студент ҥшін, тіпті тіл туралы жеткілікті білімі жоқ адам ҥшін 

де мҥмкін. Сонымен қатар, әлсіз сӛйлейтін оқушы ойында бірінші бола алады: тапқырлық 

кейде тақырыпты білуден гӛрі маңызды. Теңдік сезімі, қҧмарлық пен қуаныш атмосферасы, 

жҧмыстың қол жетімділігі — мҧның бәрі оқушыға ҧялшақтықты жеңуге мҥмкіндік береді, 

шет тілінде сӛзді еркін қолдануға кедергі келтіреді, қателіктерден қорқу азаяды, бҧл оқу 

нәтижелеріне жағымды әсер етеді. 

Оқу процесінде ойын іс-әрекетінің негізгі функциялары: оқу, тәрбие, ойын-сауық, 

коммуникативті, релаксация, психологиялық және даму. [1, б. 3-7] 

Студенттерді шет тілдерін ҥйренуге тартудың бір тәсілі - бҧл жоба әдісі, онда студент 

жобаны ӛз бетінше жоспарлайды, жасайды, қорғайды, яғни коммуникативті іс-әрекет 

процесіне белсенді қатысады. Оқу жобасы-бҧл маңызды мәселені практикалық немесе 

теориялық тҧрғыдан шешу ҥшін студенттердің ӛз бетінше орындайтын іздеу, зерттеу, 

бухгалтерлік есеп, графикалық және басқа жҧмыс тҥрлерінің жиынтығы. 

Жобалау әдісінің негізгі міндеттері: 

1) оқушылардың ӛзін-ӛзі кӛрсетуі және ӛзін-ӛзі жетілдіруі, оқу мотивациясын арттыру, 

танымдық қызығушылығын қалыптастыру; 

2) алынған дағдыларды іс жҥзінде жҥзеге асыру, сӛйлеуді дамыту, зерттелетін 

материалды сауатты және сенімді тҥрде жеткізе білу, пікірталас, пікірталас жҥргізу; 

3) мәдениет, білім, әлеуметтік жетілу деңгейін кӛрсету. [2, б. 3-12] 

Жобалық әдіс тілдік және зияткерлік дағдыларды дамытуға, тілді ҥйренуге деген ҥлкен 

қызығушылықты, ӛзін-ӛзі тәрбиелеу қажеттілігін дамытуға кӛмектеседі. Сайып келгенде, 

коммуникативтік қҧзыреттілікке, яғни шет тілдік қарым-қатынасты жҥзеге асыруға 

мҥмкіндік беретін тілдік, ӛлкетану, әлеуметтік-мәдени білімнің, коммуникативтік 

дағдылардың және тілдік дағдылардың белгілі бір деңгейіне қол жеткізу кӛзделеді. Жобалау 

және зерттеу әдістерін практикада қолдану мҧғалімнің позициясының ӛзгеруіне әкеледі. 

Дайын білім тасымалдаушысынан ол танымдық іс-әрекетті ҧйымдастырушыға айналады, 

беделді ақпарат кӛзінен мҧғалім зерттеу, шығармашылық танымдық процестің 

қатысушысы, тәлімгер, кеңесші, оқушылардың ӛзіндік іс-әрекетін ҧйымдастырушы болады. 

Қазіргі мектепте жобалық әдісті қолдануды талдай отырып, бҧл шет тілдерін ҥйренуге 

деген ынталандырудың ең кҥшті ынталандыруларының бірі, ең шығармашылық әрекет деп 

санаймын, ӛйткені барлық студенттер қабілеттер мен тілдік дайындық деңгейіне қарамастан 

жоба бойынша жҧмысқа қатысады. Олар алған білімдерін және қалыптасқан сӛйлеу 

дағдыларын іс жҥзінде шығармашылықпен қайта ойластырып, кӛбейтеді. 

Сонымен қатар, осы технологияның формалары мен тҥрлерінің проблемасы мен 

әртҥрлілігі студентке ӛзі ӛмір сҥретін әлемнің жарқын бейнесін, қҧбылыстар мен заттардың 
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ӛзара байланысын, ӛзара кӛмек, материалдық және кӛркем мәдениеттің алуан тҥрлілігін 

беруге мҥмкіндік беретін пәнаралық байланыстардың болуын талап етеді. Ол бейнелі 

ойлауды дамытуға, оқиғалардың себептері мен логикасын тҥсінуге,студенттердің ғана емес, 

мҧғалімдердің де ӛзін-ӛзі тануы мен ӛзін-ӛзі кӛрсетуіне бағытталған. 

"Шет тілі"пәнінің тҧжырымдамасына сәйкес,әлеуметтік тапсырысты іске асыруды 

қамтамасыз ететін негізгі міндеттердің бірі-басқа адамдардың мәдениетін, ӛмір салтын және 

ойларын тҥсіну қабілеттерін дамыту; ӛз ойлары мен сезімдерін байланыстыру процесінде 

қарым-қатынас жасау қабілеті. Менің ойымша, бҧл ҧстаным сабақтарда әнмен жҧмыс жасау 

сияқты әрекетті дәлелдей алады. Ән қысқа поэтикалық шығарма бола отырып, белгілі бір 

тақырыпты ашады, оқушылардың әлеуметтік қҧзіреттілігін дамыту ҥшін белгілі бір 

әлеуетке ие. Әнмен жҧмыс жасау негізінде ауызша сӛйлеу дағдылары дамиды, шет тілін 

есту арқылы қабылдау дағдылары қалыптасады; тҥпнҧсқа музыкалық материалды 

пайдалану дағдыларын дамытуға, тілдік-мәдени, әлеуметтік-психологиялық және мәдени 

білімді жетілдіруге, шет тілі мен басқа адамдардың мәдениетіне жағымды қатынасты 

қалыптастыруға, ағылшын музыкасының жетістіктері туралы идеяларды дамытуға жағдай 

жасайды. Тҥпнҧсқа ән тілдің маңызды элементі бола отырып, назар аударуға тҧрарлық және 

елдің тіл ҥйренуге де, тілдің ӛзіне де қызығушылығын арттырудың бір қҧралы болып 

табылады. Әндерді таңдау кезінде белгілі бір принциптер сақталуы керек: ән шынайы 

болуы керек, оқушылардың жасына, қызығушылығына және тілдік деңгейіне сәйкес келуі 

керек және оқу жоспарының тақырыптарына сәйкес келуі керек. Сондай-ақ, лирика ғана 

емес, сонымен қатар сыныпта жақсы шығармашылық атмосфера қҧра алатын, 

оқушылардың қиялын ынталандыратын музыканың ӛзі де қызықты екенін есте ҧстаған жӛн. 
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Тҥйіндеме. Мақалада ағылшын тілі сабақтарында сын тҧрғысынан ойлау 

технологиясын қолдану сипатталған. Сын тҧрғысынан ойлау технологиясының қолданбалы 

әдістерінің мысалдары келтірілген. Осы технологияның жағымды жақтары мен CM 

технологиясын қолданудағы қиындықтар келтірілген. 

Сонымен бірге бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау қабілеттерін дамыту 

процесін ҧйымдастыру технологиясы қарастырылған. 

Мектептің алдында тҧрған міндеттердің қатарына мыналар жатады: оқушылардың 

логикалық ойлауын дамыту, оның қалыптасу деңгейі негізінен 

сананы, ғылым негіздерін игерудің тиімділігін, ҥнемі ӛсіп келе жатқан ақпарат 

кӛлемінде дербес навигациялау қабілеттілігін, бар білімді максималды пайдаға асыра 

отырып, жаңа білімді алуға және оны басқаларға жеткізуге қолайлы жағдай жасауды 

анықтайды.  

Кіші мектеп оқушыларының логикалық ойлауы дегеніміз - студенттердің қарапайым 

логикалық әрекеттерді толыққанды оқытуды қалыптастыру ҥшін қолдана білуі белсенділік, 

оған мыналар кіреді: оқу тапсырмасын бӛлектеу және ҧстау; мәселелерді шешудің жалпы 

әдістерін ӛз бетінше іздеу және ҥйрену; ӛзіңізді және ӛз іс-әрекетіңізді жеткілікті тҥрде 

бағалау және бақылау; қызметтің ӛзіндік кӛрінісі және ӛзін-ӛзі реттеу; логикалық ойлау 

заңдылықтарын қолдану; жалпылаудың әр тҥрлі формаларын, соның ішінде теориялық 

тҥрлерін иелену және қолдану. 

Тҥйінді сӛздер:   сын тҧрғысынан ойлау, дамыту, логикалық ойлау, оқушылар, 

бастауыш сынып, технология, шығармашылық, қызығушылық, тҧлға. 

Annotation. The article describes the use of critical thinking technology in English lessons. 

Examples of applied methods of critical thinking technology are given. The advantages of this 

technology and the difficulties of using CM technology are given. 

There is also a technology for organizing the process of developing logical thinking skills of 

primary school students. 

Among the tasks of the school are: the development of logical thinking of students, the level of 

its formation consciousness, the effectiveness of mastering the basics of science, the ability to 

independently navigate the ever-increasing amount of information, the creation of favorable 

conditions for the acquisition of new knowledge and its transmission to others, making maximum 

use of existing knowledge. 

The logical thinking of primary school students is the ability of students to use simple logical 

actions to form a full-fledged learning activity, which includes: highlighting and retention of 

learning tasks; independent search and study of general methods of problem solving; adequate 

assessment and control of yourself and your actions; self-expression and self-regulation; 

application of the laws of logical thinking; possession and use of various forms of generalization, 

including theoretical forms. 
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Key words: critical thinking, development, logical thinking, students, elementary class, 
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Аннотация. В статье описывается использование технологии критического мышления 

на уроках английского языка. Приведены примеры применяемых методов технологии 

критического мышления. Приведены преимущества этой технологии и трудности 

использования CM-технологии. 

Также существует технология организации процесса развития навыков логического 

мышления у младших школьников. 

Среди задач школы: развитие логического мышления учащихся, уровень его 

сформированности. Сознательность, эффективность овладения основами науки, умение 

самостоятельно ориентироваться в постоянно увеличивающемся объеме информации, 

создание благоприятных условий для получения новых знаний и их передачи другим, 

максимально используя имеющиеся знания. 

Логическое мышление младших школьников - это умение учащихся простыми 

логическими действиями формировать полноценную учебную деятельность, которая 

включает: выделение и закрепление учебных задач; самостоятельный поиск и изучение 

общих методов решения проблем; адекватная оценка и контроль себя и своих действий; 

самовыражение и саморегуляция деятельности; применение законов логического 

мышления; владение и использование различных форм обобщения, в том числе 

теоретических. 

Ключевые слова: критического мышления, развитие, логическое мышление, ученики, 

начальный класс, технология, творчество, интерес, личность. 

 

Кіріспе. Қазіргі заманғы оқушыны танымдық іс-әрекетке ынталандыру, ақпарат пен 

коммуникация саласындағы мақсатқа жету жолын іздеу ӛте қиын. Бҧл балалар барлық 

мектеп пәндері бойынша оқу материалын қабылдау кезінде жиі кҥрделі қиындықтарға тап 

болатындығынан орын алады. Мҧның себебі - ең алдымен ойлаудың сыни тҧрғыдан 

дамудың жеткіліксіз жоғары деңгейі болғандықтан. Бҧл қазіргі әлемдегі когнитивті 

мәдениеттің жаңа кӛрінісімен жаңа ғасырға қадам басатын адам ҥшін ӛте маңызды, ол ҥшін 

«репродуктивті тҧлға» мәні бойынша ескірген және қызықсыз ҧғым болып табылады.  

Ақылдың сыншылдығы дегеніміз - адамның ӛзінің және басқа адамдардың ойларын 

объективті бағалауы, барлық ҧсынылған позициялар мен тҧжырымдарды мҧқият және жан-

жақты тексеруі. Сыни тҧрғыдан ойлау, яғни шығармашылық, адамға ӛзінің жеке және 

кәсіби ӛмірінде ӛзінің басымдылықтарын анықтауға кӛмектеседі, таңдалған таңдау ҥшін 

жеке жауапкершілікті ӛзіне алады, ақпаратпен жҧмыс жасаудың жеке мәдениетінің деңгейін 

жоғарылатады, талдау жасау және тәуелсіз қорытынды жасау, болжау қабілеттерін 

қалыптастырады оның шешімдерінің салдары және олар ҥшін жауапкершілік, бірлескен 

қызметте диалог мәдениетін дамытуға мҥмкіндік береді. [Андреева.В.И, 1998] [1,б. 318]. 

Елімізде білім беруді модернизациялаудың мақсаты - қазіргі ӛмірдің шҧғыл 

қажеттіліктеріне жауап беретін жаңа сапаға қол жеткізу. 

Бҧл жалпы білім беру бағдарламаларын іске асырудың шарттарына қойылатын негізгі 

талаптардың бірі - мҧғалімнің тҧлғалық-бағдарлы сабақты қҧрастыруы дегенді білдіреді. 

Мҧндай сабақты қҧрудың негізгі шарттары даралықтың, ӛзгермеліліктің, ашықтықтың 

басымдығы болып саналады. 

Зерттеудің міндеті Қазіргі кезде сыни тҧрғыдан ойлаудың кӛптеген анықтамалары бар. 

Сонымен, Д.Халперн ӛзінің «Сыни тҧрғыдан ойлау психологиясы» атты кітабында: 

«Сыни тҧрғыдан ойлау дегеніміз - қажетті нәтиже алу ықтималдығын арттыратын 

танымдық әдістер мен стратегияларды қолдану» деп жазады. [2,б.512]. Бҧл анықтама 

ойлауды басқарылатындығымен, негізділігімен және мақсаттылығымен ерекшеленетін 

нәрсе ретінде сипаттайды - проблемаларды шешу, қорытынды жасау, ықтималдық бағалау 
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және шешім қабылдау кезінде қолданылатын ойлау тҥрі. Сонымен бірге ойшыл белгілі бір 

жағдай мен шешілетін мәселенің тҥрі ҥшін негізделген және тиімді дағдыларды қолданады.  

Сыни тҧрғыдан ойлау дегеніміз- ойлау процесінің ӛзін біздің қорытындыларымызға 

алып келген пайымдау желісін немесе шешім қабылдағанда ескерген факторларды 

бағалауды қамтиды».  М.В. Кларина «сыни тҧрғыдан ойлау дегеніміз не сенуге 

болатындығын немесе қандай әрекет жасау керектігін шешуге тырысатын рационалды, 

рефлексиялық ойлау» деп пікір береді. Осы тҥсінік арқылы сыни тҧрғыдан ойлау 

қабілеттерді (дағдыларды) және бейімділікті (кӛзқарастарды) қамтиды. [Кларина М.В. 

1994]. [3,б. 115—116]. 

Бҧл технологияның авторлары сыни тҧрғыдан ойлаудың келесі анықтамасын ҧсынады: 

«Сыни тҧрғыдан ойлау дегеніміз - қызығушылық таныту және зерттеу әдістерін қолдану: 

сҧрақтар қою және жҥйелі тҥрде жауап іздеу. Сыни тҧрғыдан ойлау кӛптеген деңгейде 

жҧмыс істейді, фактілермен қанағаттанбайды, бірақ осы фактілердің себептері мен 

салдарын ашады.  

Әдістемесі. Сыни тҧрғыдан ойлау сыпайы скептицизмді, жалпы қабылданған 

шындыққа кҥмәндануды білдіреді, белгілі бір мәселе бойынша кӛзқарасты дамытуды және 

осы кӛзқарасты логикалық дәлелдермен қорғай алуды білдіреді. Сыни тҧрғыдан ойлау 

қарсыластың аргументтеріне назар аударуды және оларды логикалық тҥсінуді қамтиды. 

Сын тҧрғысынан ойлау - бҧл жеке шеберлік немесе шеберлік емес, кӛптеген дағдылардың 

жиынтығы» (Temple Ch., Мередит К, Стил Дж.« Балалар қалай ҥйренеді: негіздер 

жиынтығы »). RCMCHP технологиясының авторларының бірі Д.Клустер ӛзінің «Сын 

тҧрғысынан ойлау дегеніміз не?» мақаласында, сыни ойлаудың келесі параметрлерін бӛліп 

кӛрсетеді [4,б. 51]: 

1. Сыни тҧрғыдан ойлау - бҧл тәуелсіз ойлау. 

2. Ақпарат - сыни ойлаудың соңғы нҥктесі емес, бастапқы нҥкте. 

3.Сыни тҧрғыдан ойлау сҧрақтар қоюдан және шешілуі қажет мәселелерді нақтылаудан 

басталады. 

4. Сыни тҧрғыдан ойлау сенімді дәлелдеуді іздейді. 

5. Сыни тҧрғыдан ойлау - бҧл әлеуметтік ойлау. 

И.О.Загашев пен С.И.Зайыр-Бектің пікірінше, сыни тҧрғыдан ойлау «бағалау, 

рефлексивті ойлау» деп тҥсініледі, ол ҥшін білім тҥпкілікті емес, жеке тәжірибеге және 

дәлелденген фактілерге негізделген бастау, дәлелді және логикалық ойлау болып табылады. 

«Сыни тҧрғыдан ойлау ӛзінің жеке психикалық іс-әрекеті туралы рефлексия 

дағдыларының болуын, тҧжырымдамалармен, пайымдаулармен, қорытындылармен, 

сҧрақтармен жҧмыс істей білу, аналитикалық қызметке қабілеттілікті дамыту, сонымен 

қатар басқа адамдардың ҧқсас мҥмкіндіктерін бағалауды болжайды. Жалпы сыни тҧрғыдан 

ойлау практикалық бағытқа ие. Осыған байланысты оны пайымдау контекстінде және 

пайымдау пәнінің жеке ерекшеліктеріне байланысты және оған байланысты 

қарастырылатын практикалық логиканың формасы ретінде тҥсіндіруге болады »[Сорина 

Г.В., 2003] [5,б. 97-110]. 

«Сыни тҧрғыдан ойлау механизміне ойлау мен аргументтеу процесін анықтайтын 

психикалық операциялар кіреді: мақсат қою, проблеманы анықтау, гипотезалар ҧсыну, 

дәлелдер келтіру, оларды дәлелдеу, салдарын болжау, балама кӛзқарастарды қабылдау 

немесе қабылдамау. Оған кҥрделі және тҥсініксіз жағдайлар мен проблемаларды синтездеу, 

талдау және бағалау ҥшін негізгі интеллектуалды дағдыларды (білім мен тҥсінік) қолдану 

мҥмкіндігі кіреді. Бҧған проблеманы анықтау, жағдайды нақтылау, аргументтерді талдау, 

мәселені жан-жақты зерттеу, шешімдерді бағалау критерийлері мен ақпарат кӛздерінің 

сенімділігі, жалпылауды болдырмау кіреді. 

Сыни тҧрғыдан ойлау - бҧл адамның интеллектуалды іс-әрекетінің бір тҥрі, оны 

қабылдау, тҥсіну, қоршаған ақпараттық ӛріске кӛзқарастың объективтілігінің жоғары 

деңгейі. Бҧл термин іс жҥзінде барлық психикалық әрекеттерді білдіруі мҥмкін. 
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Сыни тҧрғыдан ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған оқыту студенттердің игеру 

ҥшін ақпараттарды іздеуді ғана емес, сонымен қатар тағы бір нәрсені қамтиды: білгендерін 

ӛз тәжірибелерімен салыстыру, сонымен қатар осы саладағы басқа зерттеулермен 

білгендерін салыстыру Білім. Студенттер алынған ақпараттың сенімділігіне немесе 

сенімділігіне кҥмән келтіруге, дәлелдемелер логикасын тексеруге, қорытынды жасауға, оны 

қолдану ҥшін жаңа мысалдар қҧруға, мәселені шешу мҥмкіндіктерін қарастыруға және т.б. 

Сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясы 20 ғасырдың аяғында АҚШ-та дамыды 

(Чарльз Храмы, Джинни Стил, Кертис Мередит). Оқытуды дамыта отырып, ҧжымдық және 

топтық оқыту әдістеріне, сондай-ақ ынтымақтастыққа, технологиялардың идеялары мен 

әдістерін синтездейді [6,б. 7]. Сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясы - оқу және 

жазу процесінде ақпаратпен жҧмыс істеу дағдыларын қалыптастыратын ажырамас жҥйе. 

Бҧл технология әр тҥрлі пәндік салаларда (филологиялық, математикалық, 

жаратылыстану және т.б.) және әр тҥрлі жас топтарының студенттеріне (бастауыш мектеп, 

орта мектеп, жоғары оқу орындары, біліктілікті арттыру мекемелері) қолдануға болатын 

нақты әдістемелік әдістер жҥйесін ҧсынады. Бҧл білім берудің ӛзекті мәселелерін шешуге 

бағытталған басқа педагогикалық тәсілдермен және технологиялармен сҧхбаттасуға ашық 

заманауи әмбебап технология. Технология адамның негізгі дағдыларын, ашық ақпараттық 

кеңістікті қалыптастырады, мәдениетаралық ӛзара әрекеттесуге қатысатын ашық қоғам 

азаматының қасиеттерін дамытады. 

Технология жеке тҧлғаға бағытталған және білім берудің кӛптеген міндеттерін шешуге 

мҥмкіндік береді: оқыту, тәрбиелеу және дамыту. Динамикалық тҥрде ӛзгеретін әлемде әр 

адамға мәдениаралық ӛзара әрекеттесуге мҥмкіндік алуға, адамның ашық ақпараттық 

кеңістікте негізгі дағдыларын қалыптастыруға және осы дағдыларды қалай қолдануға 

болатындығын білуге кӛмектесу ӛте маңызды. 

Бҧл технологияның мақсаты - оқушылардың оқуда ғана емес, сонымен қатар кҥнделікті 

ӛмірде қажет болатын ойлау қабілеттерін дамыту (саналы шешім қабылдау, ақпаратпен 

жҧмыс жасау, қҧбылыстардың әр тҥрлі жақтарын талдау және т.б.) [7, б. 103].. 

Технологияның мәні. Технологияның атауы ауыр болып кӛрінуі мҥмкін, бірақ бірде-бір 

сӛз алынып тасталмайды. Оқу мен жазу - бҧл ақпарат қабылдау мен берудің негізгі 

процестері, сондықтан мектеп оқушылары мен студенттерді тиімді оқуға және жазуға 

ҥйрету қажет. Әңгіме бастауыш мектепте кездесетіндей, жазуды және оқуды бастауышта 

оқыту туралы емес, ой барысында, нәтижелі оқуда, оның барысында ақпарат талданып, 

маңыздылығына қарай бағаланады. 

Жазудың кӛмегімен адам оқыған кезде алған ақпаратты кӛрсетеді, кӛрсетеді, сондықтан 

осы екі процестің тиімділігі ӛзара байланысты. Практикалық мҧғалімдер мектеп 

оқушылары ҥшін жазуға келісудің қаншалықты қиын екенін біледі, тіпті егер бҧл 

шығармашылық жҧмыс туралы емес, ақпарат кӛздерінен банальды жазба туралы болса. 

Оқушылар жазуға келіссе де, олардың жазбалары оқыған немесе тыңдаған нәрселер туралы 

толық кӛрініс бере алмайды. 

Нәтижесі. Сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясының негізгі философиялық 

аспектілері - бҧл ашық қоғам идеясы және оның субъектілерінің белсенділігін, олардың 

арасындағы қатынастардың ӛзектілігін және әртҥрлі дҥниетанымдардың болмауын 

ескеретін мәдениетті заманауи тҥсіну. қабылдау мен мінез-қҧлықтың бірыңғай, қатаң 

анықталған нормасы[1,с. 115—116].. 

Бҧл позиция мәтіннің кӛп мағыналылығын және оны тҥсіндірудің оқырман контекстіне 

және сыныптағы топтық жҧмысты ҧйымдастыру формасына байланысты екендігін тҥсінуді 

білдіреді. Бҧл тәсіл білім беру процесінде әр тҥрлі интеллектуалды әрекеттің дағдыларын 

коммуникативті дағдылармен ҥйлестіруге мҥмкіндік береді. 

Сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясының міндеттері.  Ашықтық, икемділік, 

рефлексивтілік, позициялар мен кӛзқарастардың ішкі екіҧштылығы, қабылданған 
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альтернативті шешімдер туралы тҥсінікпен сипатталатын ойлаудың жаңа стилін 

қалыптастыру. 

  Талқылануы Сыни тҧрғыдан ойлау, рефлексивтілік, қарым-қатынас, 

шығармашылық, ҧтқырлық, тәуелсіздік, тӛзімділік, ӛз таңдауы мен ӛз қызметінің 

нәтижелері ҥшін жауапкершілік сияқты жеке тҧлғаның негізгі қасиеттерін дамыту. 

Аналитикалық, сыни ойлауды дамыту [8,с. 272]: 

  мектеп оқушыларын себеп-салдар байланыстарын бӛліп кӛрсетуге ҥйрету; 

  жаңа идеялар мен білімді бҧрыннан бар контексте қарастыру; 

  қажет емес немесе дҧрыс емес ақпаратты қабылдамауға; 

  әр тҥрлі ақпараттың бір-бірімен қалай байланысты екенін тҥсіну; 

  пайымдаудағы қателіктерді бӛліп кӛрсету; 

  нақты қҧндылық бағдарлары, қызығушылықтары, идеологиялық қатынастары 

мәтінді немесе сӛйлейтін адамды кӛрсететіні туралы қорытынды жасай алады; 

  категориялық тҧжырымдардан аулақ болыңыз; 

  ӛз пікіріңізде шыншыл болу; 

  дҧрыс емес қорытындыларға әкелетін жалған стереотиптерді анықтау; 

  біржақты кӛзқарастарды, пікірлер мен пікірлерді анықтау; 

  әрқашан болжамнан және жеке пікірден тексеруге болатын фактіні ажырата білу; 

  сӛйлеудің немесе жазудың логикалық сәйкессіздігіне кҥмән келтіру; 

  мәтіндегі немесе сӛйлеудегі маңызды және маңызды емес нәрсені бӛліп алып, 

біріншісіне назар аудара білу. 

Ақпарат кӛздерін навигациялау, әр тҥрлі оқу стратегияларын қолдану, оқылғанды 

барабар тҥсіну, маңыздылығы тҧрғысынан ақпаратты сҧрыптау, екінші деңгейлі ақпаратты 

«аршу», жаңа білімді сыни бағалау, қорытынды жасау және жалпылау қабілеттерін 

қамтитын оқу мәдениетін қалыптастыру. . 

Ӛзін-ӛзі тәрбиелеу мен ӛзін-ӛзі ҧйымдастырудың тетіктерін іске қосатын, ӛз бетінше 

ізденетін шығармашылық қызметті ынталандыру. 

Сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясы келесі мәселелерді шешуге мҥмкіндік 

береді[9,б.105 ]: 

 білім беру мотивациясы:  

 процеске деген қызығушылықты арттыру 

 оқу материалын оқыту және белсенді қабылдау;  

 жазу мәдениеті: жазу дағдыларын дамыту әр тҥрлі жанрлар; 

 ақпараттық сауаттылық:  

 кез-келген кҥрделіліктегі ақпараттармен тәуелсіз талдау және бағалау жҧмысының 

қабілетін дамыту;  

Тҧжырымдаманың ерекшеліктері: 

 Білім берудің мақсаты білімнің немесе оқушының басында сақталған ақпараттың 

мӛлшері емес, оның бҧл ақпаратты басқаруды қалай білетіндігі: іздеу, ең жақсы жолмен 

сәйкестендіру, ондағы мағынаны табу, оны ӛмірде қолдану. 

 «Дайын» білімді иемдену емес, оқу ҥдерісінде туындайтын ӛзіндік қҧрылыс. 

 Диалогты, оқытудың интерактивті режимін, проблемалардың шешімін бірлесіп іздеуді, 

сондай-ақ оқытушы мен тыңдаушылар арасындағы «серіктестік» қатынасты қамтамасыз 

ететін оқытудың коммуникативті-белсенділік принципі. 

 Сыни тҧрғыдан ойлау қабілеті кемшіліктерді іздеу емес, танылған объектінің жағымды 

және жағымсыз жақтарын объективті бағалау. Қарапайым және шамадан тыс жалпылау, 

стереотипті сӛздер, клишелер, клишелер, расталмаған болжамдар әрдайым дәл бола 

бермейді және стереотиптердің қалыптасуына әкелуі мҥмкін. 

Жеке тҧлғаның қҧндылығы туралы идея және оны дамытуға, ӛзін-ӛзі тануға және ӛзін-

ӛзі кӛрсетуге қолайлы орта қҧру да маңызды. Сондықтан, бір жағынан, оқу іс-әрекеті 
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барысында таным процесі барлық кезеңдерінде модельденіп, талданады. Бҧл осы 

технологияны адамның ӛзін-ӛзі дамыту және ӛзін-ӛзі тәрбиелеу қҧралы (қҧралы және 

қҧралы) ретінде пайдалануға мҥмкіндік береді (оқушы да, мҧғалім де). Екінші жағынан, 

барлық білім беру іс-әрекеттері пән-пәндік, мҧғалім мен оқушылар арасындағы, студенттер 

арасындағы серіктестік қатынастар негізінде қҧрылады. 

Технология оқушылардың әлеуметтік жауапкершілігін тәрбиелеуге бағытталған. Ол 

ҥшін бҥкіл білім беру процесі нақты ӛмірлік міндеттермен, нақты ӛмірде балалар кездесетін 

мәселелерді нақтылау және шешумен тығыз байланысты. Шындыққа әлеуметтік 

бағытталған қатынас, ҧжымдық жҧмыс дағдылары, жеке тҧлғаның ҧстанымдары мен 

әрекеттерінің ӛзара тәуелділігі азаматтық кӛзқарастарды қалыптастырудың қажетті 

шарттары болып табылады. 

Білім беру нәтижелері[10,б.283 ].  

 ӛсіп келе жатқан және ҥнемі жаңартылып отыратын жҧмыс қабілеті 

 әр тҥрлі білім салаларындағы ақпарат ағыны; 

 ақпаратты интеграциялаудың әртҥрлі тәсілдерін қолдану;  

 сҧрақтар қою, гипотезаны ӛз бетінше тҧжырымдау; мәселелерді шешу; 

 тҥсінуге негізделген ӛз пікіріңізді дамыту 

 әр тҥрлі тәжірибелер, идеялар мен тҥсініктер;  

 ӛз ойларын (ауызша және жазбаша) нақты, сенімді және білдіру 

 басқаларға қатысты дҧрыс;  

 сіздің кӛзқарасыңызды дәлелдеу және басқалардың да кӛзқарастарын ескеру; 

 ӛздігінен білім алу мҥмкіндігі 

 (академиялық ҧтқырлық); 

 жауапкершілікті алу; 

 бірлескен шешім қабылдауға қатысу; 

 басқа адамдармен сындарлы қатынастар қҧру; 

 ынтымақтастық және топта жҧмыс істеу мҥмкіндігі және т.б. 

Қорытынды.Осы мақалада айтылғандардың бәрін қорытындылай келе, сыни тҧрғыдан 

ойлауды дамыту технологиясы сабақты қызықты ететін, оқушыларға тақырыпты оқып 

ҥйренуге кҥшті хабарлама беретін шығармашылық әдістерден тҧрады деген қорытынды 

жасауға болады. Ақпаратпен ӛз бетінше жҧмыс жасай білу, яғни сыни тҧрғыдан ойлау ӛмір 

бойы білім алғысы келетін және оның біліміне жауапкершілікпен қарайтын тҧлға болуға 

мҥмкіндік береді.  
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Жалпы, кірме сӛздер мәселесі бҥгінгі таңда кӛп зерттеле бастағаны, филологтардың 

басым кӛпшілігін алаңдатып отырғаны белгілі. Қазіргі кезде кірме сӛздер ӛте 

жылдамдықпен еніп жатыр, оның кӛптігі сонша бәрінің мағынасын танып білу қиынға 

соғып отыр. Осыдан 15-20 жыл бҧрын университетте ағылшын тілі лексикологиясы пәні 

бойынша дәріс оқып жҥргенде, кірме сӛздер немесе неологизмдер мәселесі негізгі 

тақырыптар қатарында болмаған еді, ол кезде бҧл мәселені қосымша ӛзіндік жҧмыс 

тақырыбы ретінде қарастыратын едік. Ал қазіргі таңда бҧл мәселе ӛте ӛзекті болып, оны 

жан-жақты қарастырып, зерттеуді қажет етеді. Сол себепті менде бҥгінгі ғылыми 

конференцияда шетел тілі маманы ретінде, жалпы шетел филологиясы мәселесін зерттеуші 

ретінде осы мәселеге тоқталып, оның қыр-сырын аша тҥсуді жӛн деп санадым. Оның 

бірнеше ӛзіндік себептері бар. Біріншіден, қазіргі таңда ақпарат заманы болып тҧрғанда 

ақпарат кӛздерінен ауызша болсын, жазбаша болсын шет тілінен енген сӛздерді 

кездестірмеу мҥмкін болмай отыр. Екіншіден, мемлекетіміздің шет елдермен барлық салада 

тығыз қарым-қатынас жасап отырғандығынан, сонымен қатар еліміздегі Ҥш Тілдік Саясат 

та тҥрткі болып отыр. Үшіншіден,қазақ тіліне кҥннен кҥнге еніп жатқан жаңа сӛздер мен 

кірме сӛздер қазіргі ғылыми зерттеулердің ӛзегі болып тҧр. Тӛртіншіден, ағылшын тілінен 

қазақ тіліне, қазақ тілінен ағылшын тіліне мақалалар, оқулықтар, кітаптар аударып жҥрген 

аудармашы ретінде, ҥш тілді (қазақ-орыс-ағылшын) сӛздіктер қҧрастырушы ретінде кірме 

сӛздермен бетпе-бет келіп отырғандығым негізгі себеп болып отыр. 

Кірме сӛздер – тілдің ӛзіндік сӛзжасам тәсілімен емес, басқа тілдердің ықпалымен 

жасалған немесе олардан енген сӛздер [1]. Негізі, кірме сӛздер тілде қалыпты қҧбылыс, 

сӛздер бҧрында бір тілден екінші тілге тҥрлі себептермен еніп отырған. Бірақ, жоғарыда 

атап ӛткенімдей, қазір ӛзекті болып отыр, зерттеуді қажет етеді, кейбір мамандардың сӛзіне 

сенсек қазіргі таңда қазақ тіліне кҥніне ҥш жҥз сӛз енеді екен. Бҧл мәлімет ойлануды қажет 

етеді.  
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Сӛздердің бір тілден екінші тілге енуінің бірнеше себептері бар:  

- жаңа сӛздер мен ҧғымдардың енуіне байланысты, еніп отырған тілде сол сӛзді немесе 

ҧғымға нақты атаудың болмағандығынан сол енген қалпында кіруі; 

- сол тілде бар ҧғымды басқа жаңа қырынан суреттеу мақсатында, яғни синоним ретінде 

енуі; 

- мемлекеттер тарихында орын алатын тарихи оқиғалар есебінде (мәселен: соғыс, сауда, 

халықаралық немесе мәдени, саяси, дипломатиялық, туризм байланыстары); 

- бір тілден екінші тілге аударма жасау негізінде; 

- ғылыми-техникалық, әдебиет, ӛнер арқылы енген кітаби кірме сӛздер есебінде; 

- БАҚ қызметкеткерлеріне басқару орындары беретін арнайы бюллетень есебінде, яғни 

кейде тіпті сол мемлекеттік органдағы адамдардың ӛзі хабарласып, «мына сӛйлемді 

ӛзгертпеңдер, келісілген» [2] деп жататындығынан; 

- тағы бір себебі кейде тіпті сӛздер бір тілден бірнеше тілдерге себепсіз еніп отырады 

екен. 

Кірме сӛздерді зерттеуші ғалымдар (Ш. Қҧрманбайҧлы, Исламова А.Т., Қызырова Ә.М., 

Булатова С.М., Мизамхан Б., Фазылжан А., Серікбаева А., тағы басқалары) лексикологияда 

ағылшын тілінен енген сӛздерге англицизмдер деген атау беріп, олардың семантикалық, 

фонетикалық, лексикалық тҥрлерін, сондай-ақ материалдар кірмелер, калькалар, аралас 

кірмелер деген сияқты тҥрлерін   қарастырады. Енді бір зерттеушілер қазіргі БАҚ 

саласында кездесетін кірме сӛздерді қарастыра отырып, олардың енуіне сипаттама береді. 

Сол сипаттамаларға сҥйенсек, кірме сӛздерді мынадай топтарға бӛледі: 1) кірме сӛздердің 

кӛбі қазақ тілі әріптерімен берілетін шетелдік сӛздер; 2) сол тілдің графикасын сақтап 

қалған шетелдік сӛздер; 3) шетелдік орфографияны сақтап қалған шетелдік сӛздер; 4) 

жартылай шетелдік сӛздер [3]. 

Кірме сӛздер тек қана бір салада немесе белгілі бір тақырып аясында еніп, дамып 

отырған жоқ. Бҥгінгі кҥні шет тілінен, оның ішінде ең алдымен ағылшын тілінен тӛменде 

мысал ретінде келтірілген салаларда кӛптеп кездесіп, кҥннен кҥнге қазақ тіліне, қазақ 

қоғамына еніп отыр. Енді осындай еніп жатқан кірме сӛздердің кейбіреуіне тоқталайық: 

Мәселен: 

Білім саласы: гамбиттер, онлайн, офлайн, гаджет, лаптоп, инструктор, эдвайзер, тьютор, 

коуч, контент, фидбэк, инглиш клаб, дедлайн, лимит, силлабус, флипчарт, абилити, читинг; 

Саясат, экономика саласы: оффшор, тимбилдинг, калькуляция, брифинг, пинкод, 

профит, кэш, кешбэк, демаркация, пилоттық жоба, модельдер, патент, стартап, резерват, 

меценат, инжиниринг, спикер, партнер, бизнес леди, импичмент, босс, шеф;  

Күнделікі ауыз-екі тілде немесе әлеуметтік желі тілінде: лайк, респект, ватсап, 

шоптур, джендер/гендер парти, хайп, сэкюрити, трэк, дабл-трэк, унисон, инбокс, лайфхак, 

мессенджер, линк, смайлик, селфи, фан-клаб, фан парақша, чат, респект;   

Медицина саласы: локдаун, вакцина, короновирус, пандемия, бюти бокс, бюти салон, 

лифтинг, бюти жастык, мейкап, блокпост, барбер шоп, пиллинг, адаптация, фейс-контроль, 

чайлд-фри, штам; 

Тамақ саласы: фреш, фаст-фуд, прайс, прайслист, чизбургер, гамбургер, чикен-бургер, 

комбо, кофебрейк, фиш-бармақ; 

Бағдарлама атауалары: SuperStar (Суперстар), АйнаOnline (Айнаонлайн), ҚызықTimes 

(ҚызықТаймс), QosLike (Қослайық), Stand-up (стандап);  

БАҚ: пресс-релиз, Медиа-Альянс, мессенджер, фидбэк, фандом, инбокс, абстракт, 

утопия, модернизация, миграция, хакер;   

Спорт саласы: корт, брейк;   

Туризм: олинклюзив, локация, B&B, хостел, мотель, десерт, кэмпинг, сервис;  

Әскери сала: маневр, азаматтық персонал. 

Осы мысалдардан кӛріп отырғандарыңыздай, мҧндай жаңа сӛздер мен кірме сӛздер қай 

салада болсада кӛптеп енуде. Енгеніде дҧрыс болар, тілді байытуда кӛп кӛмегі тиер, осы 
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салада зерттеу жҧмыстарының саны артар, тарих тҧрғысынан қарастырсақ іпті ағылшын 

тілінің ӛзі 70-80 пайызы кірме сӛздерді қҧрайды. Бірақ, менің шетел филологиясы маманы 

ретінде, қазақ тілінің жанашыры ретінде айтарым сәл басқа нәрсе. Айтпағым, кірме сӛздер 

есебінде қазақ тілінің шҧбарлануы, қазіргі қазақ жастарының тілінің бҧзылуы, қазақ тілінің 

болашағы. Университетте дәріс беріп жҥргенде студенттермен ағылшын тілі сабағында 

талқылаған бір мәтін еске еріксіз тҥседі. Ағылшын тілінде тіпті дҥние жҥзіндегі барлық 

халықтар сӛйлейтіндіктен, ағылшын тілі халықаралық тіл болғандықтан, қазіргі таңда 

ағылшын тілінің бірнеше нҧсқалары пайда болып отыр, мысалы, RuEnglish, KZEnglish, 

ChinaEnglish. Осы себепті Британдықтар ағылшын тілінің халықаралық тіл болғанын 

қаламайды, оны WorldEnglish деп атауды жӛн санайды. Сол сияқты филология 

ғылымдарының докторы, профессор, ҦҒА корреспондент-мҥшесі, 2019 жылдың қараша 

айында жарық кӛрген «Қазақ тілінің кірме сӛздер сӛздігінің» авторы Шерубай 

Қҧрманбайҧлы осы кірме сӛздер тӛңірегінде әңгіме қозғап, зерттеулер арнап жҥрген 

зерттеушілердің бірі. Ол кісінің пайымдауынша, «ӛзге тіл сӛздерін ӛзгертпей алғаннан тілге 

келер зиян жоқ, олар сӛздің қорымызды байытады» деген пікірдің қазіргі қазақ қоғамында 

басым екенін; «бҧрын орыс тілінің сӛздерін қаз-қалпында қабылдап келсек, енді ағылшын 

сӛздерін ӛзгертпей алуға қҧмарлар артып келетінін, бҧл біздің қанымызға сіңген әдет бола 

бастағанын» айтқан. Кез келген ҧлт тілі ӛзге тілден сӛз алғанда оны ӛз тілінің табиғатына 

икемдеп алатынын айтқан. Термин сӛздерді тек қана ғылым тілі деп қабылдамай жаңа 

терминдерді, кірме сӛздерді кӛркем әдебиетте қолдануды ҧсынады. Кӛп тілдер ӛздеріне 

басқа тілден енген сӛздерді ӛзгеріске ҧшыратып, адам танымастай ӛзгертіп ӛз тілдеріне 

икемдеп алғанын тілге тиек етеді, бай да қҧнарлы қазақ тілі қабылдампаздыққа ҧрынбай 

ӛзінің жасампаздығын айдай әлемге паш етіп тҧрса дейді [4]. 

Сондай-ақ мына мәселелерге назарларыңызды аудартқым келеді. Жақында Мәдениет 

және Спорт Министрлігінің Тіл Саясаты комитетінің БАҚ-тың сӛз мәдениетін сақтамай, 

ақпарат таратуда тіл тазалығын елемеуі мәселесі бойынша парламент депутаттары мен 

журналистердің басын қосқан онлайн кездесуі болды. Тіл саясаты комитетінің тӛрағасы 

Әділбек Қабаның айтуынша тілімізде ӛзге тілдің кесек-кесек орамдары ӛріп жҥр. Бірақ ол 

кездесуде ақпараттың орыс тілінде дайындалып содан тікелей қазақ тіліне аударылатыны 

айтылады. Дегенмен, қазіргі таңда орыс тілінен басқа ағылшын тіліде қатар жҥретінін 

ескерсек тілдің шҧбарлануының орын алатыны сӛзсіз. Сондықтан осы онлайн кездесу 

қорытындысы ретінде қарар қабылданып бірнеше шешімдер ҧсынылды, олар: Қазақстан 

телеарналарында тҥсірілетін отандық сериалдар сценарийін қабылдау және тҥсірілім 

кезінде аралас қойыртпақ сӛздер еніп кетпес ҥшін кӛркемдік кеңестерге мәтінге 

жауаптылық, тіл мәдениетін сақтау талаптары енгізілуі керектігі; тіл білімі саласындағы 

ғалымдар медиада жҧмыс істейтін адамдарға нақты бір нҧсқаулықтарды беруі керектігі; 

мемлекеттік тілде хабар тарататын БАҚ ӛкілдері ҥшін танымал сала мамандарын, 

медиатренерлерді, осы саланы зерттеп жҥрген лингвист-ғалымдарды тарта отырып, арнайы 

оқу курстарын ҧйымдастыру; тіл саясаты комитеті сонымен бірге еліміздің барлық 

бҧқаралық ақпарат қҧралының назарына хабар тарату кезінде «Termincom.kz», «Еmle кz», 

«Sozdikgor.kz» сайттарын пайдалану керектігі; бҧқаралық ақпарат қҧралдарында хабар 

тарату мен мақалалар жариялау кезінде жол берілген қателерді жинақтап, саралап, тҥріне 

қарай жіктей отырып, «Қателер сӛздігін» дайындау жоспарын жасау; БАҚ саласындағы 

мемлекеттік тілді дамыту мақсатында тіл жанашырлары тобы қҧрылып, ӛңірлерде хабар 

тарататын БАҚ пен интернет-ресурстарға тҧрақты тҥрде мониторинг жҥргізу [5].  

Аталмыш тақырып мені толғандырып жҥрген мәселелердің бірі еді. Осы тақырып 

аясында сӛз қозғау филолог маманы ретінде маған ӛте маңызды. Осы тақырып аясында 

жазылған еңбектер, мақалалар саны ӛте кӛп, дегенмен оларды саралап қарасақ кірме сӛздер 

мен терминдердің, неологизмдердің тілге кӛптеп енуінен, оларды ӛзгеріссіз алғаннан 

ҧлттық әдеби тілге, кӛркем шығарма тіліне келер зияны жоқ, тіл оның есебіне байыйды, тіл 

бҧрыннан ӛзгеріске ҧшырап отырған деген пікірді қолдайтындар басым. Ӛз басым олай 
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ойламаймын. Тілдерді меңгерген жақсы, әрине, бірақ тіл тазалығын, нормасын сақтаған 

абзал. Ағылшын тілінен енген сӛздер ағылшын тілін білетіндіктен маған тҥсінікті, оны 

қолданудан еш қиындық кӛрмеймін. Ал шетел тілін меңгермегендерге, басқа мамандық 

иелеріне, жалпы жҧртқа оның бірнеше қиындықтары, осал тҧстары бар.  

Атап айтатын болсақ: 

-тіл мәдениетін сақтамайды;  

- тілдің шҧбарлануына әкеліп соғады;  

- бірнеше тілдің араласып кетуінен жас буын бір тілде таза сӛйлей алмайды;  

- қарым-қатынас барысында сӛздің мағынасын жете тҥсінбегендіктен сӛзді мән-

мағынасыз қолдана береді; 

- ескі буын мен жас буын арасында тҥсінбеушілік орын алады (ата-анамыз, әже-

аталарымыз жаңа кірме сӛздердің мағынасын тҥсінбегендіктен, немересінің нені меңзеп 

тҧрғанынан бейхабар болады); 

- кӛркем қазақ тілі ӛз мәйегін жоғалтады; 

- тілдің бірнеше нҧсқасы пайда болады; 

- тілдің фонетикалық, грамматикалық, лексикалық ҥлгісі бҧзылады, ӛзгеріске 

ҧшырайды; 

- қазақ тілінде дӛрекі, тҥрпі, аралас тіл пайда болады; 

- қазақ тіліне деген сыйластық, оны қастерлеу орын алмайды; 

- қазақ тілі әзіл тіліне айналып бара жатыр; 

- келешек ҧрпаққа нағыз таза қазақ тілін жеткізу ҥдерсіне қауіп тӛнеді. 

Осы сияқты айта берсек қауіп кӛп. Дегенменде, біздің мақсатымыз ана тілімізді, ҧлттық 

тілімізді қастерлеу, оның шҧбарлануына жол бермеу, ҥш тілде таза мҧқият сӛйлейтін 

саналы азаматтар дайындау.      
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Тҥйін. Шетел тілін оқыту ҥрдісінде грамматиканы оқыту ең маңызды факторлардың 

бірі болып табылады. Грамматиканы оқытудағы басты мақсаттардың бірі – білімгерлердің 

грамматикалық қҧбылыстарды сӛз әрекетінің әрбір тҥрінде қолдана білу дағдыларын 

қалыптастырып, одан әрі дамыту арқылы тілді қарым-қатынаста қолдануларына мҥмкіндік 

туғызу. Осыған байланысты, мақалада  шетел тілін оқыту ҥрдісінде білімгерлерге 

грамматиканы меңгертудің маңызы сӛз етіледі және шетелдіктерге тҥрік тілінің 

грамматикасын оқыту ҥдерісінде кездесетін мәселелер қарастырылып, аталған мәселелерді 

шешу жолдары ҧсынылады. 

Abstract.  Teaching grammar is the one of the most important factors in the Foreign Language 

Teaching process. Grammar teaching means a process of enabling students to sense the phonetics, 

form and sentence structures of a language and carrying out activities which help them use the 

language effectively in the communication. Therefore, grammar teaching can be seen as a 

supportive field, which helps students to acquire the skills of comprehension and expression in an 

effective way. The paper deals with the importance of grammar and deals with the problems, faced 

in the process of teaching Turkish grammar to the students and offers suggestions to solve these 

problems. 

 

Bugün uluslararası iliĢkilerin  çoğalması, bilim ve teknolojideki geliĢme ve yenilikler, turizm, 

kültürel ve ekonomik iliĢkiler yabancı dil öğrenimini zorunluluk haline getirmiĢtir. Buna paralel 

olarak Türkiye ile Kazakistan ülkeleri arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel alanlardaki 

iliĢkilerden dolayı  Kazakistan‘da Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi de yaygınlaĢmakta ve 

çeĢitli Türkoloji bölümleri, dil kursları, okullar ve kültür merkezleri aracılığıyla profesyonelce 

yapılmaktadır. Türkçenin öğretiminin yaygınlaĢması beraberinde ders materyalerinin 

geliĢtirilmesi, yeni öğretim tekniklerinin kullanılması gibi alanlarda çalıĢmaların yapılmasını 

ihtiyaç haline getirmiĢtir. Daha önceleri Türkçenin genel olarak öğretimi ve kullanılan tekniklerle 

ilgili çalıĢma yapılırken Ģimdilerde her alanda uygulamalı ve detaylı çalıĢmalara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  Yabancı  dil öğretiminin baĢlıca hedefi, öğrencilerin temel dil becerilerini etkili 

bir Ģekilde kullanmalarını sağlamaktır. Temel dil becerileri olarak adlandırılan bu beceriler; 

dinleme, konuĢma, okuma ve yazmadır. Bu becerilerin hepsi insan için büyük bir öneme sahiptir. 

Dolayısıyla gerek ana dil, gerekse yabancı dil öğretiminde dinleme, okuma, konuĢma ve yazma 

gibi temel dil becerilerinin yanı sıra dil bilgisi ve sözcük bilgisinin kazandırılması ve geliĢtirilmesi 

hedeflenmektedir. Dil bilgisi eksiği olanlar bir dili yazarken ya da konuĢurken büyük problemler 

yaĢamaktadırlar. Dil bilgisi öğretimi yabancı dil öğreniminde en önemli unsurlardan biri 

olduğundan bir dili kelime yönünden ne kadar iyi öğrenirseniz öğrenin, eğer dil bilgisini iyi 

bilmiyorsanız o dili kurallarını uygun yazamaz ve konuĢamazsınız. Ancak öğrendiğiniz dilin dil 

bilgisini çok iyi  biliyorsanız, o dili daha zarif ve düzgün konuĢabilirsiniz.   

Prof. Dr. Muharrem Ergin dili Ģu Ģekilde tanomlamaktadır: ―Dil insanlar arasında anlaĢmayı 

sağlayan tabii bir vasıta; kendi kanunları içinde yaĢayan ve geliĢen canlı bir varlık; millet 

birleitiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese seslerden örülmüĢ muazzam bir 

yapı; temeli bilinmeyen zamanda atılmıĢ bir gizli antlaĢmalar ve sözleĢmeler sistemidir‖ (Ergin, 

2009:13). 

  Dil, insanlar arasında anlaĢmayı sağlayan en güçlü araçtır ve hayatın hemen bütün 

alanlarında 
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türlü düĢünceleri ve duyguları anlatmada kullanılır. Dil, insanın düĢüncesini ortaya koyma 

Ģeklidir. 

Bundan dolayı dil ve düĢünce birlikte geliĢmektedir. 

   Prof. Dr. Doğan Aksan‘a göre,  ―Dil, düĢünce, duygu ve isteklerin bir toplumda ses ve 

anlam  

yönünden ortak olan öge ve kurallardan yararlanılarak baĢkalarına aktarılmasını sağlayan çok 

yönlü,  

geliĢmiĢ bir dizgedir‖ [Aksan, 2009:55]. 

  Dil ile ilgili yapılan  çalıĢmalar incelendiğinde dilin özellikleri Ģöyle değerlendirilebilir:  

1. ĠletiĢimi sağlayan doğal bir araçtır.  

2. Sürekli geliĢen ve değiĢen canlı bir varlıktır.  

3. Kendine ait kuralları olan gizli antlaĢmalar sistemidir.  

4. Seslerden örülmüĢ bir sistemdir.  

5. Duygu ve düĢüncelerin anlatılacağı en iyi araçtır.  

6. OluĢma ve geliĢme Ģartları bakımından milletin eseridir.  

7. Milleti millet yapan en önemli bağlayıcı unsurdur.  

8. SosyalleĢmeyi sağlayan bir varlıktır.  

9. Kültürün taĢıyıcısı ve aynasıdır (Ünalan, 2006:1).  

1. Dil bilgisi öğretiminin önemi, amaçları ve ilkeleri 

Dil bilgisi; bir dili ses, Ģekil ve  cümle yapılarıyla dilin çeĢitli ögeleri arasındaki anlam 

iliĢkileri açısından inceleyerek bunlarla ilgili kuralları ve iĢleyiĢ özelliklerini ortaya koyan bilim 

dalıdır. Dil bilgisi, temel dil becerileri olan ―okuma, yazma, konuĢma ve dinleme‖den farklı olarak 

―dilin kurallar manzumesi‖ Ģeklinde tanımlanabilecek bir alandır.  

 Hengirmen‘e göre, dil bilgisi dilin yapısını ve iĢleyiĢ düzenini inceler. Dil bilgisi kuralları 

dilin doğru kullanılmasına yardımcı olur  (Hengirmen, 1998: 15).   

Temel dil becerilerinin de dil bilgisi kurallarına uygun olması zorunluluğu, dil bilgisi 

öğretimini merkezî bir konuma yerleĢtirmektedir. Dil bilgisi öğretiminin niteliği, hedef kitleye 

göre değiĢmektedir. Bir dilin yabancılara öğretimiyle ana dili öğrenicilerine öğretimi arasında 

farklılıklar olması kaçınılmazdır. Ana dili olarak öğrenenler önce dili öğrenmekte, sonra 

kurallarını fark etmektedirler, oysa yabancılar dili kurallara göre öğrenirler.  Yabancılara Türkçe 

dil bilgisi öğretimi meselesi her zaman konuĢulan bir mevzu olmuĢtur. KonuĢma aktivitelerine 

ağırlık veren bir öğretmen dil bilgisi konularına fazla önem vermemiĢtir veya tam tersi, dil bilgisi 

dersine daha fazla önem veren bir öğretmen de konuĢma ve diğer etkinliklere fazla yer 

vermemiĢtir. Dil bilgisi öğretimindeki amaç, öğrencilerin dili daha doğru, düzgün, kurallarına göre 

konuĢmalarını sağlamaktır.     

Demirel, dil bilgisi öğretiminin amaçlarını Ģöyle açıklamaktadır: ―Anlama-anlatmada ve dil 

düzeninin korunmasında önemli bir yeri olan dil bilgisi öğretiminin amaçları: öğrencilerin 

bilinçaltı yapılarını bilinç düzeyine çıkarma ve bunları kullanım alanına getirme, dilin iĢleyiĢ 

düzenini öğrencilere kavratma, öğrencilerin bir iletiĢim aracı olarak dili doğru, güzel ve etkili bir 

Ģekilde kullanmalarını sağlama olarak belirlenmiĢtir‖ (Demirel, 2003:114).  

 Günümüzde yapılandırmacı yaklaĢımla birlikte dil bilgisi öğretiminin amaçları ile süreçleri 

yeniden belirlenmiĢtir. Bu yaklaĢıma göre, dil bilgisi öğretimi anlamak ve anlamı aktarmak 

için  

yapılmalıdır. Bu anlayıĢ, dil bilgisi öğretiminin bir amaç değil, çeĢitli becerileri geliĢtirmek 

için bir araç  

olması anlamına gelir  (GüneĢ, 2007:262).  Bu temel beceriler ise okuma, yazma, dinleme ve  

konuĢmadır. Türkçe Öğretim Programı ve Kılavuzu‘nda dil bilgisinin, ―bir dilin dinlem-

anlama,  

konuĢma, okuma, yazma temel becerilerini destekleyen kurallar bütünü‖ olduğu belirtilmiĢtir. 

Bu  
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bakımdan dil bilgisi öğretimi, birtakım kuralları ezberletmeyi değil, onları kavratarak anlama 

ve anlatma  

becerilerinde kullandırabilmeyi hedeflemektedir. 

Hudson, dil bilgisi öğretiminin nedenlerini ―dile iliĢkin saygıyı ve özgüveni oluĢturmak, 

standartları belirlenmiĢ dil öğretimine yardımcı olmak, dil baĢarısını arttırmaya yardımcı olmak, 

yabancı dil öğretimini kolaylaĢtırmak, dil ve kültüre iliĢkin farklılıklara yönelik hoĢgörüyü 

arttırmak, bilimsel yöntemi ve analitik düĢünmeyi öğretmek, dili kötüye kullananlara karĢı dili 

korumak, dilin sorunlarını anlamaya yardımcı olmak, dil hakkındaki genel bilgiyi derinleĢtirmek‖ 

Ģeklinde açıklamaktadır  (Hudson, 2006:277).    

GöğüĢ, dil bilgisi öğretimi ile görüĢlerini Ģöyle ifade etmektedir: ―Dil bilgisi kuralları, sözden 

ve yazıdan ayrı hazır sonuçlar olarak öğretilemez, böyle bir öğretim, dil kurallarını ezberlemeye 

alıĢtırır, uygulama gücü kazandırmaz‖ (GöğüĢ, 1978: 349).   

Karadüz‘e göre, dil bilgisi dersleri kural öğreten değil, dili kullandırarak kurallarını sezdiren; 

kuralı ezberleten değil, öğrencinin yaĢantısına sokan bir içerikte tasarlanmalıdır (Karadüz, 

2007:288). 

Dil bilgisi öğretiminin amacına ulaĢabilmesi için öğretim etkinliklerinde uyulması gereken 

birçok ilke vardır. Dil bilgisiyle ilgili yapılan çalıĢmalar doğrultusunda dil bilgisi öğretimi ilkeleri 

Ģöyle sıralanabilir: 

- Dil bilgisi kavramları, öğrencilere kural ezberleterek değil, sezdirme ve uygulama yoluyla  

verilmelidir.  

-   Dil bilgisi derslerinde öğrenme ortamları beceri kazandıracak nitelikte tasarlanmalıdır.  

-   Dil bilgisiyle ilgili kural ve bilgiler örneklerden hareket edilerek verilmelidir.  

-   Dil bilgisi öğretiminde tümevarım yöntemi kullanılmalıdır.  

-   Dil bilgisi, öğretilen değil, öğrenilen ve kazanıma dönüĢtürülen bir alan olarak  

tasarlanmalıdır. 

-   Eğitim programlarında ortaya çıkan son öğrenme yaklaĢımları, dil bilgisi öğretiminde de 

benimsenmelidir.  

-   Dil bilgisi öğretimi bireylerin yazma ve konuĢma becerilerini destekleyecek nitelikte 

olmalıdır. 

-   Dil çalıĢmaları yapılırken dil bilim çalıĢmalarından da yararlanılmalıdır. 

-   Çözümlenecek cümleler, dili yetkin ve güzel kullandığı kabul edilmiĢ yazar ve Ģairlerin 

eserlerinden seçilmelidir.  

-  Dil bilgisi öğretiminde kullanılan cümleler, öğrencinin hazırbulunuĢluk düzeyi dikkate 

alınarak seçilmelidir. 

  Dil bilgisi dersinde uygulanan etkinlikler öğrencilerin konuĢurken, yazarken ve okurken 

oluĢturdukları metinlere dayandırılmalıdır. Yalnız dil bilgisi kurallarının öğretilmesiyle 

yetinilmemeli, bunların öğrencide birer beceri ve alıĢkanlık durumuna gelmesi için alıĢtırmalar 

yaptırılmalıdır.  

- Dil bilgisi öğretiminde çıkıĢ noktası, öğrencinin karĢılaĢtığı dil sorunları olmalıdır.  

Türkçenin yapı ve kurallarının öğrencilere uygulamalarla kavratılması ve onlarda Türkçeyi 

doğru kullanma duyarlığı ve bilincinin oluĢturulması için ana dilinin temel etkinlikleriyle 

bütünleĢmiĢ bir dil bilgisi öğretimi yapılmalıdır.  

- Dil bilgisi öğretimi bilinenden bilinmeyene, basitten karmaĢığa, yakından uzağa gibi  

öğretim ilkeleriyle yapılmalıdır.  

-  Dil bilgisi kazanımları aĢamalılık ilkesi göz önünde bulundurularak serpiĢtirilmelidir.  

Dil bilgisi öğretiminde tek bir yöntemden hareket edilmemeli, kullanılacak yöntem konuya 

göre 

belirlenmelidir. Dil bilgisi öğretimi yapılırken yukarıdaki temel ilkeler dikkate alınarak 

öğretim  

yönlendirilmelidir. Bu ilkeler doğrultusunda dil bilgisi öğretiminde ağırlık verilmesi gereken 

konular  



128  

vardır: doğru söyleyiĢ, kelime bilgisi, doğru cümle kurma, yazım, noktalama (Okur  vd, 

2008:57).   

 Böylelikle öğrenciler; konuĢmalarında oluĢabilecek yanlıĢları düzeltebilecek,  kelime  

hazinesini geliĢtirebilecek, cümle kurmada güven kazanabilecek ve doğru bir Ģekilde 

yazabilecektir. 

 

2. Dil bilgisi öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri 

Dil bilgisi öğretimiyle ilgili yapılan araĢtırmalar  incelendiğinde, dil bilgisi öğretimi 

konusunda birçok sorun tespit edilmiĢtir. Bu sorunlar Ģöyle özetlenebilir:  

- Dil bilgisi öğretimi, anlama ve anlatma becerilerinin geliĢmesine yardımcı olacak 

uygulamalı bir nitelik taĢımamaktadır.  

- Dil bilgisi öğretimi ezbere dayalı bir Ģekilde yapıldığı için yeterince kalıcı olmamaktadır.  

- Dil bilgisinin iyi öğrenilmemesi; okumada, yazmada, konuĢmada ve dinlemede eksikliklere 

yol açmaktadır.  

- Dil bilimin ortaya koyduğu yaklaĢımlar, dil öğretimine ve Türkçe dil bilgisi kitaplarına 

yansıtılmamaktadır.  

- Dil bilgisi kitaplarında konulara ya Ģekil ya anlam bakımından yaklaĢılmakta Ģekil ve 

anlamın bir bütün olduğu fikri göz ardı edilmektedir.  

- Dil bilgisi öğretiminde, noktalama iĢaretlerinin sadece yazıda değil konuĢma ve 

anlamlandırmadaki önemi göz ardı edilerek verilmesi, dil becerilerinin geliĢtirilmesineolumsuz bir 

etki yapmaktadır.  

- Dil bilgisi öğretiminde, kuralların veriliĢ amaçlarının söylenmemesi, öğrencilerin dil 

bilgisini neden öğrendiklerini ve dil bilgisinin dil öğretimindeki iĢlevini bilmemesine yol 

açmaktadır.  

- Dil bilgisi öğretiminde kullanılan materyalin eksikliği de derslerin aktif katılımlı 

iĢlenmesini engellemektedir (Okur vd, 2008:59).   

        Yukarıda belirtilen sorunlar, dil bilgisi öğrenimini amaçlarına ulaĢamayan bir alan 

haline getirmektedir. Ancak bu sorunları gidermekle dil öğretileceği aklıldan çıkarılmamalıdır. Bu 

sorunlar giderildiği zaman  dil öğretimi daha bilinçli bir Ģekilde yapılabilir ve dil bilgisi ilgi 

duyulan öğrenme alanlarından biri olabilir. Böylelikle öğrenciler; okuma, yazma, dinleme, 

konuĢma noktasında oluĢabilecek pürüzleri rahat bir Ģekilde düzeltebilecek, dili daha etkili 

kullanabilecektir. Dil bilgisi derslerinin terimlerin öğretiminin gölgesinde bırakılmasının yanı sıra, 

dil bilgisi kitaplarındaki farklılıklar, tutarsızlıklar bu alandaki ayrı bir sorun olarak varlığını hâlâ 

korumaktadır (Demir, 2009:282).   

Dil bilgisi konularu genellikle anlatma metoduna göre iĢlenmekte, somuttan soyuta, bilinenden 

bilinmeyene gidilmemekte, ezberci bir tutum izlenmekte, uygulamaya yer verilmemektedir. 

Türkçe dil bilgisi öğretimi öğretim programları hazırlanırken, ders kitapları hazırlanırken ya da 

ders iĢlerken sorunlu alanlardan biri olmuĢtur. Dil bilgisi öğretimiyle ilgili yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde dil bilgisi öğretiminin sorunlarını Ģöyle değerlendirmek mümkündür: 

- Eğitim-öğretim programlarından kaynaklanan,  

- Dil bilgisi konularının belirlenmesi, gruplandırılması ve sınıflandırılmasından kaynaklanan,  

- Dil bilgisi konularının adlandırılmasından kaynaklanan,  

- Ders kitaplarından kaynaklanan,  

- Öğretim yönteminden kaynaklanan,  

- Dil bilgisi derslerinin zengin etkinliklerle yapılmamasından kaynaklanan,  

- Öğretmenden kaynaklanan,  

- Sınavların dil bilgisi konularını becerilerle birlikte değil de doğrudan ölçmesinden 

kaynaklanan 

sorunlar olarak değerlendirilebilir (Çifçi, 2006:77).   

Dil bilgisi öğretiminde  birçok soruna Ģahit olmaktayız. Dil bilgisi öğretimini amaçlarına 

ulaĢamayan bir alan haline getirmemeliyiz. Ancak bu sorunları gidermekle dil öğretileceği aklıldan 
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çıkarılmamalıdır. Dolayısıyla yalnızca bu sorunlar giderildiği zaman dil bilgisi öğretimi daha 

bilinçli bir Ģekilde yapılabilir ve ilgi duyulan öğrenme alanlarından biri olabilir. Söz konusu dil 

bilgisi öğretimi sorunlarını madde madde değerlendirerek, bu sorunlara çözüm yolları aranmalı ve 

bu sorunların giderilmesi için gayret edilmelidir.  

 Sözünü ettimiz sorunlarla ilgili Ģöyle önerilerde bulunmak istiyoruz: 

- Dil bilgisi kuralları, öğretmenin belirlediği bir sorun üzerine bina edilerek öğretilmeli.  

- Öğretmen, öğrencilerin sahip olduğu bilgilerden yola çıkarak yeni bilgiler üzerinde  

öğrencilerl 

beraber yeni saptamalarda bulunur. 

- Yalnız dil bilgisi kurallarının öğretilmesiyle yetinilmemeli, bunların öğrencide birer beceri 

ve  

alıĢkanlık durumuna gelmesi için alıĢtırmalar yaptırılmalıdır. Öğrencinin yazma ödevlerinde 

ve baĢka  

etkinliklerinde bu kurallara uyması izlenmelidir. Öğrencilerin yaptığı yanlıĢlar, bu kurallarla 

açıklanıp  

düzeltilmelidir (GöğüĢ, 1978: 349). 

- Dil bilgisine iliĢkin kuralların öğrenciler tarafından kavranıp kavranmadığı ve onlarda bir 

beceri,  

alıĢkanlık haline gelip 

gelmediği, öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dıĢı etkinlikleriyle takip edilmelidir. 

- Öğrenmeye konu olan kurallar daha çok öğrencilerin dil sorunlarından olmalıdır. Dil bilgisi  

konularıbnın anlatımında öncelik, öğrencilerin dil öğrenmede ve kullanmada en çok ihtiyaç 

duyacağı  

konulara göre olmalıdır. Kuralların öğretilmesinde ayrıntılara fazla girilmemlidir, amaç 

öğrencilerin  

kuralı anlayabileceklari düzeyde konuyu sunmak olmalıdır. 

- Dil bilgisine iliĢkin veriler tek baĢına değil, örneklemelerle cümle içindeki kullanımlarıyla 

ele  

alınmalıdır. 

- Öğretilen konuların öğrenciler tarafından kavranıp kavranmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan  

genel yazılı yoklamalarda sorulan soruların yanında sadece o konuyla ilgili olmak üzere özel 

küçük  

sınıflarda yapılmalıdır (TaĢdemir, 2003: 99). 

- Dil bilgisi öğretiminde kullanılacak metinlerin seçimi de önemlidir. Ġyi bir dil bilgisi 

öğretimi için  

dilin doğru ve güzel kullanıldığı metinler seçilmelidir. 

- Yabancılara  Türkçe ögretiminin temel amaçlarından biri de ögrencilerin etkili iletiĢim 

kurmasını  

sağlamaktır. Dolayısıyla dil bilgisi öğretiminde de iletiĢim odaklı etkinliklere fazla yer 

verilmelidir. 

- Öğrenciler, oyun oynarken kendini rahat hissettikleri için keyif almakta ve pek çok farkına 

varmadan  

öğrenmektedir. 

- Oyunlar, bununla bereber öğrenilen bilgilerin pekiĢtirilmesini ve daha rahat bir ortamda 

tekrar edilmesini sağlamaktadır. Bu yüzden dil bilgisi öğretimini sağlamak için oyunlardan 

yararlanılmalıdır. 

- Dil bilgisi öğretimi amaç doğrultusunda planlı olarak geliĢtirilmelidir. Öğretime baĢlamadan 

önce 

öğrencilerin yaĢ ve ilgi düzeylerine göre bir ihtiyaç analizi  yapılmalıdır. Dil bilgisi öğretimi, 

bilinenden  
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bilinmeyene, somuttan soyuta, yakından uzağa gibi öğretimin temel ilkelerine göre 

yapılmalıdır. Örnek  

metinler, çocukların yaĢantılarından alınmalı, toplumun kültürel dokusuna uygun olmalı, aynı 

zamanda  

kültür de öğretilmelidir (Erdem, 2007: 24). 

Öğretmenlerin, yabancı öğrencilere dil bilgisi öğretiminde Türkçenin yapı bakımından sondan 

eklemeli bir dil olduğunu ve dolayısıyla da bunların öğretiminde zorlanacağını unutmamaları 

gerekir. Eklerin yanlıĢ kullanılması, cümlenin anlamını değiĢtirecektir ve iletiĢimde sorunlar 

yaĢanacaktır. Öğrencilerin yeni öğrendikleri dille kendi dillerini karĢılaĢtıracakları muhakkaktır. 

Mutlaka kendi dillerinde bir karĢılık bulmaya çalıĢacaklardır. Hatta Türkçede olup da kendi dilinde 

olmayan eklerle karĢılaĢacaktır. Öğretmenin bu hususları da göz önünde bulundurarak dersini en 

iyi Ģekilde anlatmak için  kitaba bağlı kalmadan, yeni yöntem ve teknikler geliĢtirmesi 

gerekmektedir. 

Sözümüzü özetleyecek olursak, dil öğretiminde en önemli meselelerden biri iletiĢimdir. 

Yabancı 

dilde iletiĢim kurmada dört temel dil becerinin yanı sıra, dil bilgisi ve sözcük hazinesinin 

önemi de 

inkar edilemez, çünkü dil bilgisi ile sözcük hazinesi, kiĢinin anlama ve anlatma becerisini 

doğrudan 

etkilemektedir. Dil bilgisi öğretimi yabancı dil öğreniminde en önemli unsurlardandır. Dil 

bilgisi 

öğretimi, anlama ve anlatma becerilerinin öğrencilere etkili bir Ģekilde kazandırılması için 

yardımcı ve 

destekleyici bir alan niteliğindedir. Bir dili kelime yönünden ne kadar öğrenirseniz öğrenin, 

eğer dil 

bilgisini iyi bilmiyorsanız o dilin kurallarını uygun yazamaz ve konuĢamazsınız. 

Dil bilgisi öğretimi, dil öğretiminin en önemli unsurlarından biri sayılmaktadır. Bu nedenle 

yabancı dil öğretimi sürecinde hedef, dil bilgisi öğretiminin öne çıkarılması değil, bunun diğer 

unsurlarla dengeli bir biçimde yapılmasını sağlamak olmalıdır. BaĢka bir deyiĢle, dil bilgisi 

öğretimi, yabancı dil öğretiminde amaç değil, amaca ulaĢmada önemli bir araç olmalıdır.  Dil 

bilgisi dersinin amacı kuramsal bilgi öğretme yerine, öğrencilerin yabancı dil olarak öğrenecekleri 

Türkçenin anlama ve anlatma zorluklarına yardım  etmek ve dili kullanabilme yetisi 

kazandırmaktır. Öğrencileri de sadece dil bilgisi konularıyla sıkmamak gerekir. Anlatılan konunun 

öğretimini kararında bırakmak ve anlatılan konuya uygun örneklerle de dersi pekiĢtirmek 

gerekmektedir. Burada bilinmesi gereken bir baĢka nokta da ağırlıklı olarak dil bilgisi dersi gören 

bir öğrencinin konuĢma pratiğinin eksik kalacağı hususudur. Öyle bir öğrenci dıĢarıdan bir takviye 

almadıkça konuĢurken akıcılığı yakalayamayacaktır. Sadece konuĢma ve diğer etkinlikler yapılan 

bir sınıftaki öğrencilerin de dili kuralarına göre konuĢması zayıf kalacaktır. Bunun için dengeli 

olmak, hangi konuya ne kadar zaman ayırmak gerektiğini iyi tespit etmek  

gerekir. Eğer dil bilgisi öğretimimizi görsel ve iĢitsel materyaller yardımıyla ve bu konudaki 

çeĢitli yöntemleri kullanarak planlı olarak geliĢtirirsek dil bilgisi öğrenme konusunda daha fazla 

mesafe katetmiĢ olacağız. Bununla birlikte, dil bilgisi kuraları öğrenciye ne kadar zengin 

yöntemler ve etkinliklerle öğretilirse, o kuralın dönüĢü daha kolay olmakta ve öğrenme süreci hızlı 

gerçekleĢmektedir.  
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Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 

(Алматы қ. Қазақстан) 

gjbi@mail.ru 

 

Қазіргі бҥкіләлемдік филология ғылымында ӛзіндік даму тарихы қалыптасқан араб 

грамматикасының алатын орны ерекше. Дегенмен, республикамызда, қала берді тәуелсіз 

мемлекеттер достастығы елдерінде де араб дәстҥрлі морфологиясы негізінде қҧрастырылған 

ана тіліндегі оқулықтар мен грамматикалық терминдер сӛздігінің тапшылығы білім беру 

жҥйесінде ӛзіндік қиындықтарын туғызады. Жоғары оқу орындарының бірқатарының оқу 

жҥйесінде  осы уақытқа дейін кеңестік шығыстанушылардың зерттеулері мен оқулықтарын 

негізге алуда.  Араб морфологиясының етістіктерінің тҥрлерін ресей шығыстанушылары 

топтастырған баптар (породы) арқылы тҥсіндіреді де, араб морфологиясында қалыптасқан 

дәстҥрлі жҥйе мен терминдер қамтылмайды. Осыған орай, мақала барысында қазақ, араб 

тілдеріндегі  морфология саласы терминдерінің ҧқсастықтары мен айырмашылықтарын 

салғастыра отырып, терминдерін қазақ тілі терминдеріне сәйкестендіруге және 

баламаларын айқындауға арналған.  

Қазақстан Республикасы тәуелсіз мемлекет болғалы бері араб елдерімен халықаралық 

дипломатиялық қарым-қатынастар кҥннен кҥнге нығаюда. Сондықтан, араб тілін жетік 

меңгерген мамандарды дайындау қажеттігі туындайды. Араб тілінің тҥрлі салаларында 

ғылыми зерттеулер де жалғасып жатыр, араб тілінен аударма жасайтын мекемелер де 

кҥннен кҥнге артуда. Ал, бҧл мақала аясындағы мәліметтер айтылған салалардың кез-

келгенінде зор пайдасын тигізеді. Ӛйткені, грамматикалық сауаттылық кез-келген сала 

мамандарынан талап етіледі  

Қазақстанда араб тілі 1975 жылдан бері оқытылып келеді. Қазіргі уақытта 

республика бойынша елуден аса жоғары және орта білім беру орындарында араб тілі 

арнайы пән ретінде жүргізілуде. Дегенмен, жоғарғы оқу орындарында араб тіліне 

арналып қазақ тілінде жазылған ғылыми тұрғыдан негізделген арнайы оқу құралы 

жоқтың қасы. Сонымен қатар, қазақша-арабша лингвистикалық терминологиялық 

оқу сөздік те жоқ. 
Арабтар – дҥние жҥзі ғылымы мен мәдениетінің дамуына елеулі ҥлес қосқан 

халықтардың бірі. Олар тіл ғылымының дамуында да елеулі рӛл атқарды. Араб тіл білімінің 

дәстҥрі – VІІ-ХІV ғғ. араб халифаты мәдени аймағында туып қолданылған тілді зерттеу 

дәстҥрі. Араб халифатындағы тіл білімінің пайда болуы, қалыптасуы және дамуы 632 жылы 

әскери-діни сипаттағы Халифат мемлекетінің қҧрылуынан басталады. Араб тіл білімі 

дәстҥрінің негізі тек араб тілінде жазылып, классикалық араб тіліне арналған ғылыми 

трактаттарда жазылған. 

Тіл білімі туралы ғылымының пайда болуына, тарихи тәжірибеге сҥйенсек, бір тілдің 

екі тарихи даму кезеңдерінің тҥйісуіне әдеби тіл мен ауызекі сӛйлеу тілінің айырмашылығы 

жағдай жасайды. Осындай себептер орта ғасырларда араб тіл білімінің қалыптасуына негіз 

болды. Себебі араб мәдениетінің тарихына тереңірек ҥңілсек, араб халқы ӛз тілінің 

тазалығы мен байлығын жоғары бағалағаны соншалық, тіпті оны сақтап қалу ҥшін қаншама 

еңбек еткені таңқалдырады. Сонымен қатар араб тіл білімінің тарихи кезеңі сегіз ғасырға 

созылып, VIII-XV ғасыр аралықтарын қамтиды. Араб филологиясын жасау араб емес халық 

ӛкілдерінің қызметімен орайластырылады. Олар шекаралық қала Басрада Қҧран Кәрім мен 

билеуші ҧлттың тілін тҥсініп, нақты білуге мҧқтаж болған. Дегенмен, халық арасында араб 

грамматикасының негізін салған халиф Әли деген аңыз кең тараған. Ол қалада Қҧран 

Кәрімді дҧрыс оқымаған адамдарды кӛріп, қатты уайымдап, бҧл мәселеден қҧтылудың 
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жолы араб тілінің негізгі ережелерін жазу деп шешті. Сӛйтіп, ол араб тілінің грамматикасын 

жасау керектігіне ҥлкен мән береді әрі соның негізін салады. Осыдан кейін араб тіліндегі 

сӛздерді ҥш сӛз табына алғаш бӛледі: есім сӛз, етістік және кӛмекші сӛздер. Оның бҧл ойын 

жалғастырып дамытқан Әбу әл-Асуадад-Дуали (عهي انقاسمي). 

Қазіргі араб және қазақ тілдері арасындағы байланыс тамыры тым тереңде жатыр. Ол 

әлемге әйгілі әл-Фараби, Ахмет Яссауи, Махмуд Қашқари сынды ғҧламалар еңбектерінен 

бастау алады. Ортағасырлық дәуірде дамыған қарым-қатынас тҥркі тілдес халықтармен 

ғылыми, мәдени, саяси байланыс аясында ӛткені белгілі. Кешегі кеңес дәуірі тҧсындағы екі 

тіл арасындағы байланыстың әлсіреуі ғылымға, соның ішінде тілші-ғалымдар арасындағы 

байланысқа ӛзіндік әсерін тигізді. Нақтырақ айтсақ, шығыстанушылардың басым кӛпшілігі 

араб тіл білімін негізінен кеңестік және еуропалық ҥрдісте зерттеп келді. 

Қазақстан тәуелсіздігі қазақ тілін халықаралық алаңға шығарып, туыстығы алыс-жақын 

тілдермен терезесі тең тҥрде жан-жақты зерттеуге жол ашты. Дҥниежҥзі тілдерінің 

теориялық әдістемесі – жалпы тіл білімі ғылымында бҥгінге дейін ҥнді-еуропа тілдерін 

зерттеу біршама қалыптасқан бағыт болса, типологиялық әдіспен дәстҥрлі семит және тҥркі 

тілдерін салғастыру бҥгінгі кҥн мәселесі. Сондықтан, семит-тҥркі, оның ішінде араб және 

қазақ тілдерінің айырмашылығын кӛрсететін жобалық жҧмыс дәстҥрлі араб және қазақ 

тілдері негізінде морфологияның типологиялық ерекшеліктерін ашып кӛрсетуге арналады. 

Туыстығы алшақ екі тілдегі морфологиялық типінің бӛлінуі мен арнайы грамматикалық 

терминдерін нақтылау қажеттігі туындайды. 

Классикалық кезеңде грамматикалық мектептер қарастырған араб тіл проблемалары 

негізінен екі топқа бӛлінеді:  

1) жалпы теориялық проблемалар – тілдің пайда болу мәселесі, тілдің қызметтері, 

атаушы мен аталушының байланысы, әдеби тіл мен диалектілердің арақатынасы, басқа 

тілдерден енген кірме сӛздер және т.б.;  

2) араб тіліне қатысты нақты проблемалар – синтаксис, морфология, сӛзжасам, 

этимология, фонетика, лексикология, лексикография.Осындай нақты араб тіліне қатысты 

проблемаларға انصرف ) ) морфология проблемасы жатқызылады. Ол қандай проблема екенін 

білу ҥшін, алдымен жалпы морфологияға  мән берейік. Морфология (гр. morf — тҥр, тҧлға, 

logos — сӛз, ілім) — дербес сӛздердің грамматикалық мағыналарын тексеретін, 

грамматикалық сӛз тҧлғалардың қызметі мен қалыптасу, даму заңдылықтарын зерттейтін 

тіл ғылымының бір саласы. 

Морфологияның негізгі материалы — морфема. Морфология сӛздің грамматикалық 

тҧлғаларын жеке бір тілдегі сӛздердің диахрондық (тарихи даму), синхрондық (қазіргі 

кездегі) кӛрінісімен де зерттейді. Морфология сӛз тҧлғаларының тҥрленуін, бӛлшектенуін, 

әр тҥрлі ӛзгеріске тҥсуін анықтау мақсатында салыстыра зерттеу жҥйесімен де айналысады. 

Сӛздің тҧлғасы, мағынасы және атқаратын қызметі сӛйлем қҧрамында ғана анықталатын 

болғандықтан, сӛзді синтаксиспен байланысты қарастырады. Демек сӛзді лексика-

грамматикалық сипаты тҧрғысынан айқындайды. 

Араб тілінен басқа семит тілдері тобына аккад, иврит, арамей,  финикия, эфиоп тілдері 

жатады. Бҧл тілдердің кӛбі ӛлі тілдер қатарында, кейбірлері ескірген, ал кейбірлері тек діни 

практикада қолданылса, араб тілі ӛзінің дамуын тоқтатпады. Ең бастысы, араб тілінің Ислам 

дінінің таралуы және Қасиетті Кітап – Қҧран Кәріммен тығыз байланысты. 

Жоғарыда айтылған тілдердің ӛзара ҧқсастықтары кӛп. Бҧл ҧқсастықтарды морфология 

саласында кӛруге болады: тҥбір қҧрылысы, негіздердің жасалуы, грамматикалық 

категориялардың сипаты, сондай-ақ бҧл ҧқсастықтарға синтаксис, фонетика салаларындағы 

кӛптеген сәйкестіктерді жатқызамыз. Жалпы бҧл тілдердің грамматикалық қҧрылысы 

тҧрғысында ҧқсастықтар кӛптеп кездеседі. Сонымен қатар бҧл тілдерде ортақ тҥбірлер мен 

сӛздер ӛте мол. 

Соның ішінде араб тілін оқып ҥйренудің маңызы да зор, ӛйткені Қазақстан Республикасы 

араб елдерімен де тікелей саяси-экономикалық байланыстарын дамытып отырғаны мәлім. 
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Сондай-ақ ХХ ғасырдың отызыншы жылдарына дейін араб әліппесін қолданып жазған ата-

бабаларымыздың мҧраларын игеру ҥшін, азаттығымыздың нәтижесінде мҧсылман қауымы 

ден қойып отырған ислам дінін, қасиетті Қҧран мағынасын жете тҥсіну ҥшін және қазақ 

тіліне енген араб кірме сӛздерінің этимологиясын айқындап, олардың мағынасын, 

грамматикалық қҧрылысын, т.б. салғастыра зерттеу ҥшін араб тілін меңгеру аса қажет. 

Араб тілі флективті тілдердің қатарына жататындықтан грамматикасында ӛзіндік 

ерекшеліктері бар. 

Мысалы, басқа тілдерде сӛзжасам есім сӛзден жасалса, араб тілінде кӛптеген есім сӛздер 

етістіктен белгілі бір ҥлгілер бойынша жасалады т.с.с. Араб тілі грамматикасы َصْرفсарф 

және نَْحوнаху болып екіге бӛлінеді. َصْرفСарф (морфология) сӛз және оның формалары 

туралы ілім (Бҥркітбай,). 

Морфология бӛлімінің жеке сала ретінде кешірек бӛлініп шыққанының себебі, Х 

ғасырдан бастап араб тілші ғалымдары тілдік ҧғымдар мен терминдердің жалпы 

анықтамасын ғана беруге тырысқан, ал  араб тілін терең зерттеу кейіннен пайда болған  деп 

тҥсіндіреді. Араб тілінде морфология негізінен етістікті, оның баптарын, тҥрлерін және 

етістіктен және есімнен жасалған туынды есім сӛздерді зерттейді. نَْحو (синтаксис) – сӛз 

тіркесі және сӛйлем туралы ілім. Араб тілінде синтаксис сӛздің сӛйлемдегі орын тәртібін 

және сӛздің соңғы харакатының ӛзгеруін зерттейді. Семит тілдер тобына жататын араб тілі 

алғашқыда тек Араб жарты аралында ғана қолданылған. 

Бҧл ғылым араб сӛздерінің сыртқы тҥрін және оның ӛзгерісін зерттейді. Мҧндай 

ӛзгерістердің ҥш тҥрі бар: а) сӛздің ӛзіндік формасын ӛзгерту, яғни сӛздің тҥрлі 

формаларын қалыптастыру: ӛткен және қазіргі шиеленіс, қатысушы (اسم فاعم) және пассивті 

 (қалыптастыру. б (يىصر) және (وصرص) етістіктерін (وصر) және т.б Мысалы, масдар (اسم انمفعول)

Сӛз тҥрін ӛзгерту, яғни, оның ыдырауы және ҧштасуы, қосарлы және кӛпше тҥрді 

қалыптастыру. Бҧл орыс тілінде етістіктерді (мен келдім, келдік, т.б.) біріктіріп, зат 

есімдерін (ҥйді, ҥйге, ҥйге және т.б.) біріктіруге немесе кӛпше (ҥйді) қалыптастыруға ҧқсас. 

в) араб тіліндегі фонетикалық (дыбыстық) заңдармен байланысты ӛзгерістер: екі сәйкессіз 

дыбыстардың кездесулеріне тыйым салу, дыбыстардың кҥрделендірілген комбинациясын 

жеңілдету және тағы басқалар. Бҧл сарфтану ғылымы деген сӛз тҥріндегі ӛзгерістер. Орыс 

лингвистикасындағы шартты аналогы морфология ғылымы - сӛздің ішкі қҧрылымы 

ғылымы болуы мҥмкін. Алайда, бҧл ӛте қарапайым ҧқсастық. Жалпы алғанда, араб тілінің 

ғылымдарын батыстық лингвистика тҧрғысынан сипаттау бойынша барлық әрекеттер ӛте 

табысты емес: кӛбінесе лингвистика терминдері араб грамматикасының мазмҧнын, ғылыми 

пәндердің атауларына дейін дәл жеткізе алмайды. Біз мҧны жасай алмаймыз деп айтпаймыз, 

тек осыған ҧқсас барлық ҧқсастықтар ӛте жақын екенін есте ҧстаған жӛн. 

Сарф (عهم انصرف) 

Бҧл ғылым араб сӛзінің сыртқы қҧрылысы мен ӛзгеріске ҧшырауын зерттейді. Сӛз 

ӛзгеріске ҧшырауының ҥш тҥрі бар: 

а) Сӛз қҧрылысы ӛзгереді де, тҥбірден (масдар) әртҥрлі сӛз қҧралады: ӛткен және осы 

шақтағы етістіктер, осы шақтағы (اسم فاعم) және ырықсыз есімше (اسم انمفعول)  т.б. 

Мысалы, тҥбірден (وَْصر) қҧралған сӛз (  َوََصر) және ( رُص  .етістіктеріне айналады (يَْىصُص

б) Сӛз қҧрылысы ӛзгереді, яғни, оның септеліп, жіктелуі, екі жақты және кӛпше тҥрдегі 

сандардың қҧралуы. Бҧл орыс тіліндегі (мен келдім, біз келдік т.б. секілді) етістіктерді 

жіктегенге және зат есімге (ҥй, ҥйге, ҥйді т.б) септік жалғауын жалғау мен кӛпше тҥр (ҥй, 

ҥйлер) жасауға ҧқсас. 

в)Араб тілінің фонетикалық (дыбыстық) заңдарымен байланысты ӛзгеріске ҧшырау: 

бір-бірімен қиыспайтын екі дыбыстың кезігуіне тыйым, қиын айтылатын дыбыстардың 

тіркесі және т.б. 

Міне, осы ӛзгеріске ҧшырауларды сарф ғылымы зерттейді. Қорыта айтқанда,араб 

тіліндегі тҥбір етістіктерді зерттеу барысында мынандай ерекшеліктерді анықтадық: 
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-араб тілі флективті тілдердің қатарына жатады, ал қазақ тілі агглютинативті  тілдер 

тобына жатады 

-  араб тілінде кӛптеген есім сӛздер етістіктен белгілі бір ҥлгілер бойынша жасалады.  

- араб тілінде етістіктер дауыссыз дыбыстар мен кейбір буынға бӛлінбейтін 

дауыстылардан қҧралған тҥбірі айқындалып тҧрады. 

- араб тілінде етістік тҥбірлері ҥш дауыссыздан, кейбіреулері тӛрт немесе бес 

дауыссыздан тҧрады. 

- араб тілінде етістік жасауда морфологиялық қҧралдарға префикстер мен суффикстер 

жатады. 

- араб тіліндегі етістік жҥйесі негіз (алғашқы негіз, туынды негіздер), негіздер 

жиынтығын қҧрайды, олар мағынаның әр тҥрлі ӛзгерісін (модификация): ҥдемелі 

қарқындылық, іс-әрекет жиілігі, себептілік, алға ҧмтылушылық т.б. береді. 

Араб тілінде морфологиялық қалыптар сӛздердің харекеттері мен сукундерін және 

олардың тҥбірлері мен қҧрылымдарын анықтау ҥшін қолданылады. Сондай-ақ сӛздердің 

мағыналары мен қызметтерін анықтауда да қалыптар ҥлкен маңызға ие.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 Бҥркітбай Г.Ж., Х.Еллек. Араб тілінің морфологиясы. -Алматы, 2000. 190 б. 

.2003مكتبة نبىان واشرون، : بيروت. وانتطبيقانمعجمية انعربية بيه انىظرية . عهي انقاسمي 2  
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ҚАЗАҚ ШЕШЕНДІГІ ТУРАЛЫ ОЙ-ТҦЖЫРЫМДАР    

 

Кошекова А.А. – ф.ғ.к., қауымд.проф. 

ҚазҦҚПУ., Алматы қ.(koshekova71@mail.ru) 

 

Түйіндеме: Мақалада қазақ ғалымдарының шешендік туралы теориялық тҧжырымдары 

жайында сӛз болады. 

 Кілт сөздер: шешендік, ғалым, теория, тҧжырым, аудитория 

 

Р.Сыздықованың Қазақ тілін ғылыми-теориялық тҧрғыдан зерттеу, жҥйелеу 

жҧмыстарына ҥлкен ҥлес қосқан 30-ға тарта кітаптың, 300-ден астам мақалалардың авторы 

Р. Сыздықова шешендік ӛнері және оның ең кҥрделі, қиын салаларының бірі ақындар 

айтысы жӛнінде зерттеу жҧмыстарын жҥргізіп, тың пікірлер айтты. «Ауызша әдеби сӛзді 

оның қолданылатын кеңістігіне, мақсаттарына, эстетикалық-кӛркемдік тҧрпатына, ресми, 

бейресми сипатына, дискурстық қатынасына, яғни адресаты мен адресанттарының 

қатысына қарай монологтік, диалогтік, полилогтік сӛздер деп ажыратып қарастырамыз» деп 

жазады ғалым [1].  

Бҧдан әрі ол шешен мен аудиторияның, тыңдармандардың (шаршы топтың) қарым-

қатынасына кеңінен тоқтап, ӛткен ғасырлардығы шаршы топпен, қазіргілерінің арасында 

едәуір ӛзгешіліктер бар екенін алға тартады. Ғалымның айтуынша бҧрынғы шаршы топтар 

бір киіз ҥйдің ішіне жиналған адамдар немесе әрқилы алқалы жиындарға, кеңестерге, жиын-

тойларға, астарға жиналған қауым болуы мҥмкін еді. Дегенмен, қазіргі кездері шаршы топ 

ҧғымының аясы кеңейіп, ӛсіп, ӛзгеріп кетті. «Олар: ҥлкен митингілерден бастап, әр алуан 

жиын-жиналыстарда, оның ішінде парламент сессиялары, конференциялар, симпозиумдарға 

қатысатын адамдар тобы; мектепте мҧғалімдердің ауызша тҥсіндірмелерін тыңдайтын 

оқушылар, жоғары оқу орындарында оқытушылардың лекциясын тыңдайтын студенттер, 

магистранттар, аспиранттар қауымы; ресми, бейресми тойлар мен ӛзге де жиындарға 

қатысатын адамдар тобы, радио тыңдайтындар мен теледидардан ауызша айтылған ҧзынды-

қысқалы сӛздерді тыңдаушылар, сондай-ақ қазіргі кезде жиі кӛрініп жатқан айтыстарды 

тамашалаушылар шаршытоп субъектілері болып танылады» деп жазады Р. Сыздықова.  

Р.Сыздықова шешен мен әрқилы сипаттағы аудиторияның, тыңдармандар 

қауымының, яғни адресант пен адресаттың арысындағы кҥрделі, жан-жақты дискурстық 

қарым-қатынастарды жете талдап, тың қорытындылар жасайды. «Осындай 

шаршытоптардың алдында ауызша айтылатын сӛздер де мазмҧны мен мақсаттарына, 

әлеуметтік ортасына, яғни тыңдаушылардың тҥрлеріне (мектеп балалары, студенттер, 

ӛндіріс орындарындағы ҧжымдардың қалыпты жиналыстарына қатысушылар, той-

домалақтар мен қаралы жиындарға қатысушылар, айтысқҧмарлар т.т.) қарай жалпы 

жеткізілуі бірдей ауызша болғанмен, ішкі-сыртқы бітімі бір-бірінен ажыратылып тҧрады, 

әрқайсысының тілдік-кӛркемдік ерекшеліктері болады» деп жазады ол [1].    

Ғалым айтыстың фольклорлық мҧра емес, авторлы әдебиет ҥлгісі екенін атап ӛтеді. 

Және «Ауызша әдеби тілдің басқа тҥрлерінен айтыс тҥрінің айрықша кӛрінетін 

ерекшеліктері бар» деп, айтыстарды осы белгісіне қарай тӛмендегідей алты тҥрге жіктейді.   

1. Айтыс стилі жағынан поэтикалық дҥниелер болғанымен ол жазба поэзиядан кӛп 

тҧрғыдан ерекшеленеді. Жазба ӛлеңдерді ақын кейін ӛңдеп, жетілдіріп ӛзгертуі мҥмкін, 

бірақ, айтыс ӛлеңі бір рет айтылады да, кейін редакциялауға, ӛзгертуге болмайды. Айтыскер 

ақын қарлысасының сӛзін тез тҥсініп, оған іле-шала дәлелді, ӛткір жауап қайтарып, жеңе 

білуі тиіс.     

2. Айтыстың тағы бір ерекшелігі туралы ғалым: «Шаршы топ алдында айтылатын 

сӛздердің барлығында екі жақ: айтушы мен тыңдаушылар орын алатын болса, айтыста 

мҧндай дискурсивтік қатынаста тыңдаушылар бір емес, екі типте келеді: алдымен, айтысқан 

екі ақын кезекпе-кезек бір-біріне айтушы↔тыңдаушы болып отырса, олардың тағы бір 
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қабылдаушылар тобы бар болады, олар екі адам айтысын тыңдаушылар, яғни қалың топ 

(алқа топ – шаршы топ)» деп жазады. Сонымен қатар, жеңіске жетемін деген айтыскер ақын 

тыңдарманның да, қарсыласының да білім-танымын есепке алуы тиіс. «Демек, айтыскерге 

психологиялық жҥк екі есе артық тҥседі екен».  

3. Р. Сыздықова айтыс дискурсының да ӛзге ауызша сӛз ҥрдістері сияқты бір 

кеңістікте, бір уақыт жағдайында жҥзеге асатынын атап кӛрсетеді. Дегенмен, айтыскер 

ақын қарсыласын тез тҥсінуі, оған аяқ астынан ҧтқыр жауап табуы, оны жедел ӛлеңге 

айналдыруы тиіс. Бҧл кез келген ақынның қолынан келе бермейді. Бҧған «ӛзін ӛзі ерекше 

баулыған дарынды ақындар» ғана қабілетті.     

4. Айтыс ӛлеңінің тағы бір ерекшелігі оның әлеуметтік-саяси ҥнінде, қоғам мҥддесін 

қозғауында, сӛз этикеті мен сӛз әдептілігін сақтауында.  

5. Р. Сыздықова қазақ айтысы синкреттік қҧбылыс деушілердің пікірімен келісетінін 

айтады. Шын мәнінде айтыста кӛптеген ӛнерлер тоғысады – айтыс домбырамен не 

гармонмен сҥйемелденеді, айтыскер сӛзін әнші сияқты әндетіп айтады, айтыс кезінде ол 

әртістер тәрізді мимиканы, тҥрлі қозғалыстарды қолданады. Соған орай ғалым: «Демек, 

бҧлардан «театрланған» қаракет кӛрінеді. Ауызша айтылатын әдеби сӛздердің ӛзгелерінде 

бҧл қасиеттер болмайды, кейбіреуі болса, олар да айқын кӛрінбейді» деген қорытынды 

жасайды.  

6. Айтыстың тағы бір ӛзіндік ерекшелігі туралы ғалым: «Айтыс ӛлеңдерінде 

экспрессия, сӛз әсерлілігі, сӛз кӛркемдігі ауызша шаршысӛздердің ӛзге тҥрлерімен 

салыстырғанда, әлдеқайда ерекше сипат алады, бҧл – айтыс сӛздерінің негізгі тілдік-

стильдік  белгісі болып танылады» деп жазады.   

 Р. Сыздықова айтыс ӛнерінің замана сахнасынан ысырылып, ӛткен тарихтың мҧрасы 

ғана болып қалмағанын, керісінше, қазіргі кезеңде де ол, әсіресе, жастардың сҥйіп 

айналысатын шешендік жарысы болып кеткенін атап ӛтеді. Қазақ айтысының ӛміршеңдігіне 

себеп болып отырған қҧныдылқтардың қатарына ғалым — ақпараттық, идеологиялық, 

насихаттық, тәрбиелік, поэтикалық қҧндылықтарды немесе қажеттіктерді жатқызады [1].  

С. Негимовтың 1997 жылы жарық кӛрген «Шешендік ӛнер» кітабында осы саланың 

теориялық, ғылыми методологиялық мәселелері сӛз болады. Ғалым ӛз кітабында шешендік 

ӛнерінің тақырып таңдау, міндет-мақсатты айқындау, материал жинау, іріктеу, реттеу, 

сӛйлеудің композициясы мен логикалық қҧрылысы, айғақ-дәледелдер, сӛзді айта білу 

шеберлігі мен дыбыстау мҥшелерінің қызмет сияқты ӛзекті тақырыптарын кӛтереді. 

«Шешендік сӛйлеудің сыры» деп аталатын тарауында шешеннің жеке тҧлғасы, оның 

психофизиологиялық қасиеттері туралы сӛз қозғайды. Автор «Асқақ шешеннің асыл 

қасиеттері тумысынан болады» деген тоқтамға келеді [2, 3]. Яғни, ауыздыға сӛз бермес 

нағыз дҥлдҥл шешен болу ҥшін адамның бойында соған бейімділік, туа-бітті ерекше 

қасиеттер болуы тиіс.  

С. Негимов ҧлттық шешендік ӛнердің қалыптасу процесін билер шешендігінен 

бастайды. Шешендіктің жай ғана кӛркем сӛз немесе сӛз жарыстыру еместігін ескерген 

ғалым: «Негізінде, шешен-билер мемлекет тағдырын шешетін шынайы тҧлғалар» деп 

шешендіктің қазақ қоғамы ҥшін орасан зор маңызға ие болғанын атап ӛтеді. Қазақ 

шешендігінің кӛне тарихына кӛз жҥгірткен ғалым, шешен билердің есімдерін сонау 

Шыңғыс хан тҧсында жасаған Майқы би Тӛбейҧлынан (1105 – 1225 жылдар шамасы) 

бастайды. Бҧдан соң ол Аяз би Жаманҧлының (ХІ – ХІІ ғғ.), Мӛңке бидің (1207 – 1259 жж.), 

Едіге бидің (1354 – 1419 жж.), Бәйдібек бидің (1356 – 1419 жылдар шамасы), Әз Жәнібектің 

(1406 – 1473 жж.), Жиренше шешеннің, Шоған бидің (1584 – 1642 жж.), Әнет бидің (1626 – 

1723 жж.), Қадірғали бидің (1530 – 1605 жж), тағы басқалардың аттарын атайды. Бҧдан 

бӛлек, бҧл еңбекте аудитория мен шешеннің ӛзара байланысы, шешеннің сыртқы тҥр 

мәдениеті мен ым-ишараты, дене қимылдарын пайдалануы, сӛйлеуге жаттығудың сырлары, 

шешеннің мақсаты (сендіру, ҥйрету, тәрбиелеу), шешендік ӛнердің басқа ғылымдармен 



138  

байланысы, шешендік ӛнердің тілдік, стильдік табиғаты, кӛркемдік кестесі тәрізді 

мәселелер талданады [2].    

«Қазір жҧртшылықтың арасында фольклордың бір жанры ретінде кең таралып жҥрген 

шешендік сӛздерді ғана танысақ, онда шешендік сӛз соңғы дәуірлерде дамымай тоқтап 

қалған сала болып шығады» деп жазады ғалым.  

Г. Қосымова «Қазақ шешендік ӛнерінің негіздері» атты кітабында [3, 17]. Біздің 

пікірімізше, ғалым бҧл жерде дҧрыс позиция ҧстанып отыр. Себебі, шешендік сӛзді 

фольклордың бір жанры деп қараған жағдайда, қазіргі дәуірде шешендік ӛнері мҥлде 

тоқырап, тоқтап қалған сала болып шығар еді. Бірақ, адамзат қоғамы бар жерде 

шешендіктің тоқтап қалуы мҥмкін емес қой. Еліміз тәуелсіздік алғаннан соңғы кезеңде 

шешендік сӛз ӛнері бҧрынғыдан да гӛрі ӛрістеп, дамып кетті. 

Г. Қосымова ӛз еңбектерінде кӛп бағыттар бойынша батыл тың пікірлер айтып, әлі де 

тиянақты қарастырылмаған мәселелерді тыңғылықты тҥрде жете зерттеп, шешендік 

ғылымының ӛрісін ҧлғайтты. Ғалым алдымен ежелгі грек, рим, қытай, ҥнді шешендігіне, 

Ресейдегі риториканың қалыптасуына шолу жасайды. Және қазақ шешендігінің тарихын 

сонау ежелгі тҥркі елінің шешендігінен бастайды. Г. Қосымованың «Қазақ шешендік 

ӛнерінің негіздері және тілдік танымы» атты кітабында белгілі бір хронологиялық тәртіппен 

кӛне тҥркі шешендігі, орта ғасыр тҥркі шешендігі, билер шешендігі, ақын-жыраулар 

шешендігі, қазіргі шешендіктің тҥрлі мәселелері, ерекшеліктері зерттеп-зерделенеді [3].  Г. 

Қосымова еңбегінде ғалым Б. Адамбаевтың қазақтың шешендік ӛнерінің тарихын орта 

ғасырлардағы билерден бастап қарастырғанын атап ӛтеді.        

Ж. Молдабеков ӛзінің 2009 жылы жарық кӛрген «Шешендік» атты кітабында 

шешендіктің ерекше табиғатын, ӛзіндік тылсым сырларын сӛз етеді. «Шешендік — 

таңдамалы таным және тҧлғалық талғам; кӛпті ойландырған, толғандырған ақыл-ойдың 

қҧдіреті, адамның ерік-жігерінің қуат кӛзі; мәселені межелейтін және тҥсіндіретін кҥрделі 

этномәдени қҧбылыс, таңдаулы талғам және талпыныс; ой тудыратын, ойды толықтыратын 

ӛнер, тҧлғалықты туралайтын, және шеберлікті ӛңдейтін ойдың жҥйелі еңбегі» деп 

шешендік ӛнеріне ӛте зор баға береді [4].    Бҧдан бӛлек бҧл еңбекте шешеннің тҧлғасы, 

шешендік ӛнердің қолданбалы аясы, арнасы, шешендіктің логикасы сияқты мәселелер 

талданып, қарастырылады. Қазақ халқының Абай, Шәкәрім, Жамбыл сияқты алыптарының, 

басқа да айтулы тҧлғаларының шешендігінің терең мән-мағыналары жеке-жеке зерттеліп-

зерделенеді.    
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First of a ll, the  he a d of the  me thodologica l a ssocia tion will le a d the  proce ss of 

imple me nting the  syste m of crite ria -ba se d a sse ssme nts in the  re giona l a nd school le a de rship of 

the  coordina tor; se condly, the a ctivitie s of the  school coordina tor; a nd thirdly, a n a na lysis of 

the a ctivitie s of the  re giona l coordina tor. 

The  scie ntific a nd me thodologica l support of the  crite ria -ba se d a sse ssme nt should be  ba se d 

on the  following a re a s of work: 

1) Cre a ting a  school, a  community of re giona l coordina tors to coordina te  the  

imple me nta tion of crite ria -ba se d a sse ssme nt. 

2) Ensure  tha t e ve ry te a che r ha s a cce ss to a ll the  norma tive a nd me thodologica l a sse ssme nt 

docume nts ba se d on crite ria. 

3) Conducting e xpla na tory work on working with re gula tory a nd me thodologica l docume nts. 

4) De finition of re giona l, school coordina tors a mong e xpe rie nce d me thodologists of district 

/ city de pa rtme nts of e duca tion a nd a lte rna tive  dire ctors of se conda ry schools. 

5) Esta blish ongoing inte ra ction be twe e n school te a che rs, re giona l a nd school coordina tors, 

a nd cre a te  conditions for te a che rs to ta ke a n a ctive  pa rt in the  de ve lopme nt a nd use  of 

a sse ssme nt ma te ria ls a nd proce dure s in orga niza tions. 

6) Orga niza tion of crite ria -ba se d e va lua tion a ctivitie s, de te rmina tion of sta ff 

re sponsibilitie s. 

7) Orga nize  re gula r support a ctivitie s for pa re nts a nd te a che rs a nd othe r type s of support to 

support stude nts. 

It is re comme nde d to support the  profe ssiona l growth of te a che rs: 

1) Cre a ting conditions for te a che rs to pa rticipa te  in profe ssiona l a ssocia tions, e duca tiona l 

a nd me thodologica l a ssocia tions. 

2) Approva l of a  sta ff de ve lopme nt sche dule. 

3) Ca rrying out a ctivitie s to ide ntify te a che rs' ne e ds in tra ining, se mina rs, coa ching a nd 

me ntoring. 

Re comme nde d for informa tiona l a nd a na lytica l support to a ll pa rticipa nts in the e duca tiona l 

proce ss: 

1) monitor stude nt pe rforma nce; 

2) toe sta blish inte ra ction with pa rticipa nts in the e duca tiona l proce ss through ope n 

communica tion, syste ma tic fe e dba ck a t a ll le ve ls; 

3) Ana lysis, synthe sis of da ta  on the  re sults of a sse ssme nt a ctivitie s a t school; 

4) Re porting a nd orga niza tion for a ll inte re ste d pa rtie s; 

5) Active ly pa rticipa te a nd discussion forums on issue s re la te d to e va lua tion 

Actions of the  le a de r of the  me thodologica l a ssocia tion 

The  me thodologica l a ssocia tion le a de rs a re  re sponsible  for the  imple me nta tion a nd 

imple me nta tion of the  proce sse s of forma tive a sse ssme nt a nd fina l a sse ssme nt in the  school. 

The a ctions of the  le a de rs of me thodologica l a ssocia tions to e nsure  the  qua lity of stude nt 

a sse ssme nt proce dure s include s the  following ta sks: 

1) Knows re gula tory, me thodologica l, a nd me thodologica l docume nts for crite ria -ba se d 

a sse ssme nt a nd is guide d by the m in the ir a ctivitie s. 
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2) Provide s me thodologica l support to te a che rs in the  imple me nta tion of a sse ssme nt 

proce dure s. 

3) Provide s fe e dba ck to te a che rs on issue s re la te d to the  orga niza tion a nd conduct of 

a sse ssme nt proce dure s. 

4) Forms coordina tion of a sse ssme nt a ctivitie s, a tte nds cla sse s, a na lyze s le ssons, holds 

me e tings, a nd ma ke s a ppropria te  note s. To a ccomplish the se  ta sks, the  Me thodologica l 

Associa tion le a de rs must provide a  common unde rsta nding by te a che rs of forma tive a sse ssme nt 

a nd goa ls. 

5) Dra ws up a  sche dule  for the  fina l gra de  for the a ca de mic ye a r. 

6) Provide s the  de ve lopme nt, se le ction or a pprova l of fina l a sse ssme nt tools on qua rte rly, 

single /ge ne ra l topics (a sse ssme nt crite ria , a ssignme nt of va rious le ve ls, de scriptors, points, 

a sse ssme nt sche dule s) a nd is re sponsible  for the  sa fe ty of the  fina l a sse ssme nt ma te ria ls. 

7) La wye rs for te a che rs in the  proce ss of scoring. 

8) A mode ra te -te rm for a  summing score. 

9) Control the  te st, control the  conte nt of the e le ctronic journa l, a nd a na lyze  stude nts' 

re sults. 

10) Forms, re ports on the  fina l gra de  forms re sults a nd submits it to the  school coordina tors. 

11) Orga nize  the e xcha nge  of e xpe rie nce  on the a pplica tion of a sse ssme nt proce dure s. 

12) orga nize s time ly informing pa re nts a bout stude nts' le a rning outcome s ba se d on the  

re sults of the  fina l a sse ssme nt for the  se ction / ge ne ra l topics. 

School coordina tor 

In e a ch school, de puty dire ctors coordina te  the  crite ria -ba se d a sse ssme nt, re sponsible  for 

imple me nting a nd a pplying the  crite ria -ba se d a sse ssme nt (school coordina tor for crite ria -ba se d 

a sse ssme nt). School coordina tors include  the  coordina tion a nd orga niza tion of forma tive , 

summa rizing proce dure s, a nd a sse ssme nt proce sse s in the  school. 

School Coordina tors: 

1) Knows tha t re gula tory, e duca tiona l, a nd me thodologica l docume nts introduce  te a che rs. 

The  school coordina tor is re quire d to know the  guide line s, guide line s, a nd guide line s for the  

crite ria -ba se d a sse ssme nt syste m. This will e nsure  the e ffe ctive  imple me nta tion of a ll 

a sse ssme nt proce sse s in the  school, a s we ll a s a n unde rsta nding of the  conte nt of tools, 

me thods, type s, a nd a sse ssme nt proce dure s. 

The  school coordina tor should monitor cha nge s in norma tive a nd me thodologica l docume nts, 

ma ke  introductory pre se nta tions for te a che rs a nd time ly inform te a che rs. 

2) If you ha ve a ny que stions re ga rding school gra de s. The  school coordina tor will provide  

me thodologica l support to te a che rs in the  imple me nta tion of forma tive , summa rizing 

a sse ssme nt proce dure s. He  ta ke s a n a ctive  pa rt in the  orga niza tion of coa ching, tra ining, 

a sse ssme nt proce dure s, a nd othe r e ve nts orga nize d by the  re giona l coordina tor to e xcha nge a nd 

improve  the  be st a sse ssme nt pra ctice s. 

3) To orga nize  the  disse mina tion of e va lua tive e xpe rie nce , pla tforms for te a che rs to 

inte ra ct, me ntoring, coa ching, tra inings, a nd othe r e ve nts. To comple te  the se  ta sks, it is 

re comme nde d tha t the  school coordina tor de ve lop a  te a che r de ve lopme nt pla n for e va lua tion 

a ccording to the  re giona l coordina tor's re comme nda tions. If ne ce ssa ry, the  school coordina tor 

orga nize s e ve nts, coa ching a nd me ntoring, me ntors (me ntors), fa cilita te s te a che rs' inte ra ction 

with the  spre a d of a sse ssme nt pra ctice a nd provide s me thodologica l support for the  fina l 

a sse ssme nt. 

4) Ana lyze  the e ffe ctive ne ss of forma tive a sse ssme nt in schools, provide  fe e dba ck to 

te a che rs, community le a de rs, le a de rs, a nd a tte nd cla sse s. 

To e nsure  tha t the  Forma tive  Asse ssme nt re sults a re a va ila ble , tha t the re  is a  common 

unde rsta nding of the  crite ria a nd crite ria  for a sse ssme nt, the  school coordina tor coordina te s the  

proce ss of forma tive a sse ssme nt with the  He a d of the  Me thodologica l Associa tion for the  

subje ct. 
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The  school coordina tor should a rra nge  for re gula r cla ss a tte nda nce , fe e dba ck, a nd 

cla ssroom pa rticipa tion to ide ntify positive  re sults a nd difficultie s in using a  forma tive  gra de  in 

the  cla ssroom a nd a na lyze  the  pe rforma nce  of the  gra de  ba se d on the  crite ria . 

It is re comme nde d tha t you cre a te a  le sson pla n for a  syste ma tic a na lysis of 

forma tive a sse ssme nt e ffe ctive ne ss in pra ctice . 

At the e nd of the  le sson, the  school coordina tor will provide  constructive  (constructive ) 

fe e dba ck with te a che rs a nd le a de rs of the  me thodologica l community re ga rding the  

se que nce a nd corre ctne ss of the  forma tive a sse ssme nt proce dure s use d in the e duca tiona l 

proce ss. 

5) Coordina te s, orga nize s, a nd pre pa re s a  qua rte rly fina l gra de  for the  school. A qua rte rly 

fina l a sse ssme nt is conducte d a t the e nd of e a ch qua rte r, a nd the  school coordina tor pla ns to 

orga nize , coordina te , a nd orga nize  the  school proce ss. 

At the  be ginning of the  school ye a r, the  school coordina tor dra ws up a  consolida te d 

a sse ssme nt sche dule , which will be a pprove d for the  school ye a r, informing te a che rs, stude nts, 

a nd pa re nts a bout the  me thodologica l units. Qua rte rly re sponsible  for the  compila tion a nd 

ve rifica tion of the  fina l a sse ssme nt ma te ria ls. 

6) Answe rs a nd monitors the  mode ra tion of the  qua rte rly fina l gra de a t school. The  school 

coordina tor will be  re sponsible  for orga nizing a nd ma na ging the  fina l a sse ssme nt proce ss a t 

the e nd of e a ch se me ste r in the  ma nne r pre scribe d by re gula tory a nd me thodologica l 

docume nts. 

7) To control the  te st, to control the  conte nt of the e le ctronic journa l, to a na lyze  the  re sults 

of stude nts. 

The  school coordina tor will follow the a sse ssme nt proce ss with te a che rs in the a sse ssme nt 

proce ss in a ccorda nce  with the a sse ssme nt sche dule . He /she  should re gula rly monitor e le ctronic 

journa l comple tion, gra de s, a nd gra de s, a nd te a che rs ca n use  stude nt a na lytics in 

future a ctivitie s to improve  cla ssroom a sse ssme nt pra ctice s. 

8) Provide  informa tion to inte re ste d pa rtie s a nd ke e p re cords of the a sse ssme nt syste m 

ba se d on crite ria . At the e nd of e a ch se me ste r, the  stude nt must a na lyze  his findings, dra w up 

re ports, a nd re port to the  re giona l coordina tor. 

Also, the  school coordina tor proce sse s colle ct a nd a na lyze  informa tion a bout the  ne e ds of 

te a che rs, stude nts, a nd pa re nts whe n imple me nting a n a sse ssme nt syste m ba se d on crite ria  in 

the  school, a s we ll a s whe n imple me nting a sse ssme nt proce dure s. Informa tion will be  provide d 

to the  re giona l coordina tor ba se d on the  re sults of six months. 

9) Orga nize a nd work with pa re nts. During the  qua rte r, the  school coordina tor orga nize s a nd 

monitors pa re nts' informa tion a bout stude nt pe rforma nce  throughout the  se me ste r. In a ddition, 

va rious a ctivitie s re la te d to the  crite ria -ba se d a sse ssme nt will be  orga nize d, a nd outre a ch will 

be  ca rrie d out. 

10) Ma ke  conta ct with a nothe r school coordina tor. The  school coordina tor's re sponsibilitie s 

include  orga nizing, pa rticipa ting a nd conducting va rious a ctivitie s re la te d to the a sse ssme nt, a nd 

fa milia riza tion with the a ctivitie s of a nothe r school coordina tor. 

Re giona l Action Coordina tor 

The a ppointe d re giona l coordina tor provide s ove ra ll qua lity ma na ge me nt of the a sse ssme nt 

syste m, imple me nts the  proce sse s a nd proce sse s a ssocia te d with the  forma tive , fina l 

a sse ssme nt, a nd provide s me thodologica l support to the  school in the a sse ssme nt proce dure s. 

Re sponsibilitie s of the  re giona l coordina tor: 

1) Knows, distribute s (tra nsla te s) norma tive , e duca tiona l, a nd me thodologica l docume nts in 

schools. 

The  re giona l coordina tor should de ve lop norma tive , instructive , a nd me thodologica l 

docume nts for the a sse ssme nt syste m ba se d on crite ria  in orde r to be tte r unde rsta nd the  conte nt 

of a sse ssme nt tools, me thods, forms, a nd proce dure s. The  re giona l coordina tor will a lso e nsure  

the  time ly distribution (re la y) of norma tive , me thodologica l docume nts, crite ria -ba se d 
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a sse ssme nt syste ms, upda ting docume nts, online a cce ss to re source s, a nd orga niza tion of 

discussion pla tforms for a ll pa rticipa nts in the  proce ss. 

2) re sponsibility for the  consiste ncy a nd corre ctne ss of the a sse ssme nt proce dure . 

The  re giona l coordina tor is re sponsible  for the  corre ct pre pa ra tion of the  fina l a sse ssme nt 

proce dure s. To this e nd, the  school will conduct a ctivitie s re la te d to the a gre e d time ta ble a nd 

time ta ble , ke e p a bre a st of school coordina tors' re ports, a nd time ly monitor stude nt re sults. 

3) Ide ntify the  ne e ds of te a che rs, stude nts, a nd pa re nts. 

The  re giona l coordina tor should unde rsta nd tha t the e ffe ctive ne ss of imple me nting the  

crite ria -ba se d a sse ssme nt syste m dire ctly de pe nds on the  le ve l of unde rsta nding, a cce pta nce , 

a nd mobiliza tion of te a che rs, stude nts, a nd pa re nts. It is importa nt to conduct a  dia logue  with a ll 

pa rticipa nts in the e duca tiona l proce ss; it is importa nt to e sta blish a sse ssme nt tools, me thods, 

type s, sta nda rds, a nd he lp de te rmine  the  conte nt of a sse ssme nt proce dure s. To e sta blish a  

dia logue a nd de te rmine a ll pa rticipa nts' ne e ds in the e duca tiona l proce ss, the  re giona l 

coordina tor should a na lyze , summa rize , tra ck e xpe rie nce , conduct que stionna ire s, e xcha nge  

opinions, inte rvie w a nd inte rvie w docume nts by a na lyzing docume nts. Whe n compiling a nd 

a na lyzing da ta , it is ne ce ssa ry to a dhe re  to the  ge ne ra l e thica l sta nda rds of re se a rch. 

4) Orga nize s, coordina te s the  work of the  school coordina tor. Monitoring the  pra ctice  of the  

Re giona l Coordina tor, re porting, monitoring stude nt outcome s a nd the  dia logue  pla tform a llow 

you to coordina te , coordina te a nd coordina te  the a ctivitie s of the  school coordina tor te a m. In 

ma ny ca se s, da ta a na lysis, re porting a ssista nce a nd a dvisory support re quire  the  orga niza tion, 

timing a nd orga niza tion of loca l, re giona l a nd na tiona l e ve nts. 

5) Orga nize s a sse ssme nt a ctivitie s a t the  re giona l le ve l a nd a dvise s te a che rs, pa re nts, a nd 

the  community on a sse ssme nt issue s. The  re giona l coordina tor orga nize s pla nne d, unpla nne d (if 

ne ce ssa ry) a ctivitie s for te a che rs on a sse ssme nt issue s. 

Coordina te s the  work on conducting a  pla tform for dia logue , functiona l me ntoring, 

profe ssiona l coa ching, a nd tra ining to disse mina te e ffe ctive  me thods for a sse ssing a nd 

improving te a che rs' skills. The  coordina tor ca n a lso a dvise  school coordina tors on the  crite ria -

ba se d a sse ssme nt proce dure s the mse lve s or a rra nge  for e xte rna l e xpe rts' a dvisory se rvice s. 

6) Ana lyze s the  da ta , formula te s re comme nda tions, ke e ps re cords. To unde rsta nd a nd 

e va lua te  the a sse ssme nt proce ss, it is ne ce ssa ry to configure  the  me cha nism for colle cting a nd 

proce ssing da ta  into a  single  sta nda rd. 

Ea ch qua rte r, the  re giona l coordina tor colle cts a nd a na lyze s the  school coordina tor's re port 

on stude nt le a rning outcome s to de ve lop sugge stions a nd opinions on improving school 

a sse ssme nt pra ctice . Be side s, a t the e nd of six months, the  re giona l coordina tor will colle ct, 

proce ss, a nd a na lyze  the  school coordina tor's informa tion, informa tion, a nd e xpe rie nce  ba se d 

on his / he r control ove r the  imple me nta tion of the  school syste m of a sse ssme nt crite ria . This 

a llows a ll inte re ste d pa rtie s to ma inta in a nd submit re porting informa tion. 

Accounting, proce ssing, a nd da ta a na lysis a re  pla nne d (ba se d on the  re sults of e a ch qua rte r, 

se me ste r, a ca de mic ye a r re sults), unpla nne d (ta king into a ccount spe cific goa ls, re que sts). As a  

re sult of this ta sk, the  Re giona l Coordina tor should: 

- de te rmine  complia nce  with a pprove d a sse ssme nt proce dure s; 

- de te rmine  the  sa tisfa ction of stude nts a nd pa re nts with the a ctivitie s of the a sse ssme nt 

syste m; 

- a na lyze a nd e va lua te  the  re sults of me thodologica l support of te a che rs; 

Ide ntifying issue s re la te d to a sse ssme nt proce dure s a nd ma king sugge stions for improving 

the  qua lity of a sse ssme nt ba se d on crite ria . It is re comme nde d to use  sta tistics a nd pa y 

a tte ntion to the  re gula rity of the a na lysis. 

7) Coordina tion of the  colle ction of me thodologica l, re source , a nd me thodologica l 

ma te ria ls. 

The  re giona l coordina tor ha s a  unifie d, sta nda rdize d da ta ba se  of a sse ssme nt tools 

(forma tive , fina l a sse ssme nt ta sks, spe cifica tions of the  qua rte rly fina l a sse ssme nt, stude nt 
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work pa tte rns, he a dings, type s of fe e dba ck, e tc.) a nd rich a sse ssme nt e xpe rie nce  (in the  

cla ssroom, e xtra curricula r a ctivitie s). 

8) Colla bora te  with othe r re giona l coordina tors. The  re giona l coordina tor ma y a lso se e k 

he lp a nd support from sta ff in the ir a ctivitie s. His / he r a bility to succe ssfully inte ra ct in a  

profe ssiona l e nvironme nt, de monstra te  le a de rship qua litie s, le a de rship, a nd orga niza tiona l 

de cisions re la te d to the  crite ria -ba se d a sse ssme nt of stude nt pe rforma nce . 
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Кәкің С. 

Ғылыми жетекші: Галымова А.Ж., магистр, оқытушы 

І.Жансҥгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ., Қазақстан 
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Қазіргі қоғамда ғаламтордың кең қолданысқа ие болуы тілімізге әсер етпей қоймады. 

Әсіресе ғаламторды жиі пайдаланатын жастар мен жасӛспірімдер тілінің қалыптасуына 

ҥлкен ықпал етуде. Сонымен қатар тек ғаламтор желілері ғана емес, бҧқаралық ақпарат 

кӛздері арқылы да қазақ тілінің сӛздік қорына, атап айтқанда, жастардың сӛйлесіміне жаңа 

тілдік бірліктер енуде. 

Ең бірінші, «кірме сӛз» терминіне тоқталып ӛтейік. «Тіларалық қарым-қатынас 

(байланыс) нәтижесінде бір тілден екінші тілге ауысқан бӛгде тілдік элементтер кірме сӛзер 

деп аталады». Яғни кірме сӛздерге басқа тілдерден әр тҥрлі себептермен енген сӛздер 

жатады [К.Аханов 1965: 592]. 

Тіліміздің сӛздік қорында соңғы жылдары кірме сӛздердің кӛбейуі – тіліміздің 

жҧтандануына әкеліп соғуда. Осы жайттарға байланысты филолог Г.А. Қожахметова ӛзінің 

«Қазіргі қазақ тіліне шетелдік лексиканың кіру жолдары» [Г.А. Қожахметова 2010] атты 

мақаласында кірме сӛздердің ену себептерін беске бӛліп қарастырады. Олар: 

 1) сол сӛздермен бірге келетін жаңа ҧғымдардың атауы (блокбастер, машина, карантин 

және т.б);  

2) тілдегі сӛз тіркесін қысқарту мақсатында оны бір сӛзбен алмастыру (портативті 

компьютер – ноутбук);  

 3) кейбір ҧғымдарды нақтылау (мотель — автотуристтер ҥшін қонақ ҥй);  

4) олардың коммуникативтік ӛзектілігі (веб-сайт, провайдер, дефолт);  

5) сонымен  қатар, кірме сӛздердің пайда болуына ықпал ететін жағдайлар: тілдік 

қатынастардан пайда болатын шет тілдік сӛздерді қазіргі замандық сӛз деп қабылдау.  

Ал қолдану аясына байланысты:  

1) араб-парсы тілінен енген сӛздер; 

 2) орыс тілінен енген сӛздер;  

3) ағылшын тілінен енген сӛздер болып ҥш топқа бӛлінеді. 

Қазіргі заманда бҥкіл әлемде ағылшын тіліндегі басымдылығы орын алуда. ҚР-да кең 

тарап отыр, адамдардың басым кӛпшілігі ағылшын тілін игеруге тырысу ҥстінде. Ақпарат 

ағымының артуы, әлеуметтік желілердің белсенділігі, мемлекетаралық және халықаралық 

қатынастардың кҥшейуі –бҧның бәрі ағылшын тілінде сӛздердің енуінің  негізгі себептері 

болып табылады. Бҥгінгі кҥнде заман талабына сай кӛптілділік белең алып отыр.. Қазіргі 

жаһандану дәуірінде кӛп тіл білу, оны мемлекет саясатына енгізу – заманның ӛзі туғызып 

отырған қажеттілік. Дегенмен, ҥштілділік жҥйесінде мемлекеттік тілдің маңызын аласартып 

алмай, «Ӛзге тілдің бәрін біле отырып, ӛз тіліңді қҧрметтеу» қажет екенін ҧмытпаған абзал.  

Ағылшын тілінен енген кірме сӛздер ғылымда «ангализмдер» деп аталады. Ағылшын 

тілдерінің зерттелу тарихын ҥш сатыға бӛліп қарастырылады. Бҧны А.Е.Туребаева ӛзінің 

«Ағылшын тіліндегі кірме сӛздер» [А.Е.Туребаева 2015] атты зерттеу еңбегінде кӛрсеткен. 

Осы зерттеу жҧмысында ағылшын тіліндегі сӛздерді мынандай жіктемелерге бӛліп 

қарастырған. Азық-тҥлік ӛнімдерің – 11%, тҧрғын ҥй қҧралдары – 8 %, киім атауларының 

7.5%, сҧлулық  индустриясы – 5%, ӛнер саласы  – 16,5%, комуникация – 19%, ғылым саласы 

– 13,5%, қоғам арасында – 19,5 % ағылшын тілінен енген сӛздерден қҧралады 

[А.Е.Туребаева 2015]. 

Қазіргі таңда жасӛспірімдердің сӛздік қоры жаңа кірме сӛздермен толығып келе 

жатқанын аңғаруға болады. Әсіресе слэнг, жаргон, кірме сӛздер кӛптеп кездеседі. Жалпы 

сленг сӛзі ағылшынның «slang», «jargon» сӛздерінен шыққан. Бҧл сӛздер дӛрекі, әрі кӛңіл-
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кҥйді білдіретін сипатта болады. Кҥнделікті ӛмірде белгілі бір заттың атауы ҥшін 

қолданылатын, қалыпты тілден ауытқыған, мысқыл сӛздер. 

Осыған орай, біз жасӛспірімдердің тілінде кездесетін слэнг, жаргон сӛздерді зерттедік. 

Зерттеу барысында жасӛспірімдер жиі оқитын, пікір алмасатын instagram әлеуметтік 

желісіндегі парақшаларға бақылау жҥргіздік. Олар: shyndyk.kz, kereginal, solaide т.б жастар 

кӛп пайдаланатын инстаграм парақшаларына бақылау жҥргіздік. Бақылау нәтижесі 

бойынша тілдік нормалардың сақталмайтындығын байқадық. Жастардың 80% ауызекі 

сӛйлеу кезінде кірме сӛздерді жиі қолданатынын, оның басым кӛпшілігі ағылшын  және 

орыс тілінен енген кірме сӛздер екенін анықтадық.  

Қазақ жастары арасында кеңінен қолданылатын сленг сӛздер қатарына: «жынды», 

«базар жоқ», «ӛшіп қал», «раха», «братуха» т.б сӛздер қатары жатады. Shyndyk.kz 

сайттынан алынған мына пікірді талдайық: «Ооо, крейзи, қазіргі қоғамда бұндай адамдар 

кӛбейіп кетті». Берілген мысалдағы «крейзи» (crazy) сӛзі ағылшын тілінен енген сленг 

сӛздер қатарына жатады.  

 

 
Диаграмма 1 – «Крейзи» сӛзінің мағыналық қолданысы. 

Дереккӛзі: автордың ӛз құрастыруымен 

 

Крейзи-ағылшын тілінің синонимдер сӛздігінде екі тҥрлі мағынада берілген:  

1) есі ауысқан, жынды;  

2) ешнәрсе ҥшін уайымдамайтын жауапгершілігі жоқ адамдар қатары. Яғни бір 

нәрсеге әуесқойлық, есалаң, қалыптан тыс шектен шығу, қҧмарлық деген сӛздермен 

синонимдес болып келеді. Қазіргі қазақ жастарының қолдану аясында бҧл сӛз ауыс 

мағынада қолданылып жҥр. Ӛзінің тура мағынасын жоғалтып, сленг, қыстырма сӛздер 

қатарына қосылған. Ал біз талдап отырған мысалда «крейзи» қазақ тіліндегі сҧмдық сӛзінің 

орнына қолданылған. 

Енді осы сайттан алынған екінші мысалды қарастырып кӛрейік: «О, май гад, Алишер, 

крейзи, бұның не», -  келтірілген мысалда ағылшын тілінен аударғандағы «есі ауысқан, 

жынды», яғни дефемизмдер қатарына жатады. Ағылшын тіліндегі тура мағынасын 

жоғалтпай ӛз тҧлғасы сақтап тҧр.  

Ағылшын тілінен енген сӛздердің кӛп сандысы тура мағынасында айтыла бермейді. 

Ағылшын тілінен сӛз енгенде, оның ішкі формасы ҧмтылады. Қазақ тілінде, сондай-ақ басқа 

тілдерде де бҧл сӛздің арғы тӛркіні, шығу тегі мҥлдем ескерілмейді.  Кейбір кӛп мағыналы 

сӛздер басқа бір тілге ауысқанда, әр тҥрлі мағынасында емес, белгілі бір мағынасында ғана 

ауысуы мҥмкін. Бҧл кірме сӛздердің ерекшелігі болып табылады. Осы тҧжырымдаға дәлел 

ретінде мына сӛйлемді қарастырсақ: «Автор, щерит, сіз бізді таңғалдырдыңыз» 

(@kereginal инстаграм парақшасы).  Мысалда берілген «щерит» сӛзі «тамаша екен», 

«таратыңыз» деген мағынада қолданылған. Ал сӛздікте «щерит», яғни ағылшын тіліндегі 

Кӛңілді

Шығармашыл

Сҧмдық

Белсенді
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«to share» бӛлісу, қол жетімді  мағынасында. Қазіргі  таңда  тура мағынасын жоғалтып 

кӛбінде «керемет», «таңғаларлық» деп те қолданылып жҥр. 

Талдау жҧмыстарын жҥргізу барысында тағы да бір байқаған қҧбылыс – сленг 

сӛздердің ономастикалық атауларда кӛптеп кездесуі. Мысалы, «краш» сӛзі ағылшын тілінен 

аударғанда табыну, сҥйікті деген мағына береді. Жастардың сҥйікті  әншілер, актѐрлар, Q-

pop жҧлдыздарына берілген атау. Жҧлдыздар арасында ӛздері табынатын ессіз ғашық ӛнер 

адамын «краш» деп атайды. Мысалы: «Мен ӛз крашымды мақтан етемін, крашымды кӛру 

менің үлкен арманым».  

Сленг сӛздер негізінен тҥрленіп те қолданылып жатады. Мысалы, «пруф» сӛзін 

алатын болсақ, «пруф» ағылшын тілінде дәлел деген мағына береді. Яғни белгілі ақпаратқа 

сілтеме алу, оның қаншалықты шын екендігіне кӛз жеткізу мақсатында қолданылады. 

Мысалы: «Бізге пруф жіберіңіздер». Бҧл ақпараттардың ешқайсы шындыққа сай келмейді. 

Ал егер дәлел ретінде фотосурет қаласаң «пруфани» деп аталады. Дәл осы сияқты «пруф» 

сӛзі пруфец, пруфлинк, пруфпик болып тҥрленіп, тҥбірлес синонимдер қатарын тҥзеді. 

Әлеуметтік желілерде жҥргізілген кірме сӛзлердің екінші тобы –қыстырма сӛздер. 

Қыстырма сӛз – сӛйлеушінің, не жазушының айтылған ойға әртҥрлі кӛзқарасын, сезімін 

(кҥмәнділікті, сенетіндікті, ӛкінішті, ренішті, сондай-ақ ойдың кімнің тарапынан екендігін) 

білдіретін моральдық мәні бар сӛздер. Жҧмысты орындау барысында кездескен қыстырма 

сӛздер мыналар: по-моему, кажется, изи-изи, кстати, дизлайк. Сӛздердің мағыналарына 

жеке-жеке талдау жасасақ. 

Дизлайк сӛзі ағылшын тілінде біріккен сӛз болып табылады. Себебі «dis» префиксі 

«емес», «жоққа шығарды» дегенді білдірсе, сӛздің екінші тҥбірі «like» сӛзі «ҧнату», 

«ҧнаттым» мағынасында жҧмсалады. Префикс «dis» бен тҥбір «like» бірігіп ҧнатпадым, 

қолдамаймын мәнінде қолданылады. Кӛбінде әлеуметтік желіде пікір білдіру ҥшін 

қоданылады. Мысалы: «Бұл ән маған мүлдем ұнамады, бүгінгі ӛнерлеріңіз менің кӛңілімнен 

шықпады, дизлайк». Жастар әр сӛз арасына қосып сӛйлей беретін болғандықтан, қыстырма 

сӛз деп есептеледі. Қоғамда жиі қолданып жҥрген сӛздерің бірі – «изи-изи» сӛзі. «Изи» 

ағылшын тілінің «easy»  сӛзінен шыққан,  «оңай, қарапайым» болып аударылады. Бҧл сӛз – 

2017 жылы Оксимирона мен Геморынның эпикалық батлынан кейін қолданысқа енген сӛз. 

Жастар арасында қыстырма сӛзге айналған «изи»  қазіргі таңда ӛте керемет деген мәнде де 

қолданылып жҥр. Мысалы: «Топтарың жандана берсін, изи-изи, сіздерден бұндай контент 

күтпедім». Бҧл мысалда «изи» сӛзі қазақ тіліндегі «әсіресе», «ӛте жақсы» сӛздерінің  орына 

жҧмсалып тҧр. Сонымен қатар келесі мысалда:  «Оооо изи-изи, бұл кітапты оқу маған 

қиынға соқпады, кейбір сӛздерде қиналамын ба деген ой келген, бірақ қиындықсыз оқып 

аяқтадым». Бҧл мысалда «изи» сӛзі «қиын емес» деген мағына береді. 

Келесі қарастыратын мәселе – басқа тілден енген одағай сӛздер. Одағай сӛздер адам 

бойындағы алуан тҥрлі сезімдерді жеткізу барысында айтылады. Ағылшын тіліндегі 

«перфект» сӛзі қазіргі уақытта одағай сӛздерге жатады. «Перфект» сӛзінің мағынасына 

тоқталсақ, ағылшын тілінде  «perfect» сӛзі етістік баяндауыш формасында қолданылады. 

Бҧл бірінші мағынасы, ал екінші мағынасы «супер», «уондефуль» сӛздерімен синонимдес 

таңғалу мағынасында қолданылады. Мысалы, present perfect осы шақты білдіретін етістік 

формасында қолданылса, жастар арасында перфект сӛзі одағай сӛз ретінде жҧмсалады. 

Белгілі бір нәрсеге таңғалғанда, қатты ҧнатқанда, істелген жҧмыс кӛңіліңнен шыққанда 

эмоциясын жеткізу ҥшін пайдаланады. Qazaq.republic сайтындағы мына мысалды 

қарастырып кӛрсек: «Перфект, мен мұндай ӛнімді баяғыдан алғым келген. Сапасы ӛте 

жақсы деңгейде». Мҧнда тҧтынушы тауар сапасына деген таңғалысын білдіруде. Қазақ 

тілінде «мәссаған» сӛзінің орнына пайдаланылып тҧрған одағай сӛз болып есептеледі. 

Қолданыста кӛп қолданатын сӛздердің бірі – «найс» сӛзі. Болған оқиғаға деген 

таңданысыңды жасыра алмаған кезде қолданылады. Ағылшын тілінен аударғанда 

«сҥйкімді, керемет, ӛте жақсы» деген мағынаны береді. Кӛбінде жасаған жҧмысың оң 
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нәтиже бергенде айтылады. Мысалы: «Ооо, найс, мен күткендей жоба болды». Кейбір 

кезде менің жағдайым жақсы деп айту үшін де «найс» сӛзін қолданып жатады. 

Қорыта келе, талдау барысында кірме сӛздердің орынды және орынсыз тҧстарын 

барынша кӛрсетуге тырыстық. Тәуелсіздігіміздің жарқын бейнесімен бҧғанасын қатайтқан 

тіліміздің тазалығына, әрі қарай да егеменді елімізбен бірге елдіктің биік  тҧғырын сақтай  

отырып, сіз болып, ӛскелең ҧрпақ болып атсалыссақ, тіліміз сан ғасырлық қаймағын 

бҧзбаста, ортаймаста еді. Бҧл сӛз, бҧл рух жҥрегі елім деп соғатын барша жандарға айтатын 

ой мен салиқалы сӛзіміздің бәрі емес – бір бӛлігі ғана. Сол ҥшін анамыздың ақ сҥтімен 

бойымызға дарып, қанымызға сіңген ардақты тілімізді шҧбарлықтан сақтап, мейлінше таза 

да, кӛркем сӛйлеуге ҥйренейік.             
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ЖАҢЫЛТПАШ ТІЛ ҦСТАРТУМЕН ҚАТАР, БАЛАНЫҢ ДҤНИЕ ТАНУ 

ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТАТЫН ҚҦРАЛ 

 

Даутҧлы Тҧрсынбай 

Әл-Фараби атындағы ҚҰУ 

І курс Phd докторанты 

 

Түйіндеме.  Бҧл мақалада жаңылтпаштың бала тілін ҧстарту мен қатар дҥние тануына 

жасайтын ықпалы сӛз болады. 

 

Қазақ фольклорында ғасырлар бойы халықтың кӛкейінде сақталып, ҧрпақтан-ҧрпаққа 

жал,асып келген «жаңылтпаш» жанры, баланың тілін дамытып, дҧрыс та айқын сӛйлеуге 

ҥйретіп, дҥние танымын кеңейтеді. Бҧл рухани қазынаның мазмҧны терең, кӛркемдігі 

жоғары болғандықтан, бала психологиясы мен танымын және логикасын дамыту да ӛзіндік 

рӛлі зор. Жаңылтпаштарды жаттап, жаттыға айту арқылы баланың тілі ҧстарып, ой-ӛрісі 

дамып, сӛз қадірін білу сезімі қалыптасады. 

Балалар ақыны Ә. Табылдиевтің: «Жаңылтпаштар кӛбіне әрі тіл ширату, әрі дҥние 

таныту, әрі білім беру, тәрбиелеу мақсатында жазылады» деген пікірі бҧл ойымызды 

дәлелдей тҥседі. (Ә. Табылдиев. Халық тағылымы. Алматы: Қазақ университеті, 1992 ж). 

Жаңылтпаштарды негізінен тіл ҧстарту, сӛздің дыбыстылығын дҧрыс, тез айта білуге 

жаттықтыру, сӛздің мағынасын тҥсіне білу мақсатымен пайдаланады. Кӛбіне–кӛп 

жаңылтпаштар баланың дҥние тану қаблетін дамыту, тапқырлыққа баулу мақсатында 

ҥйретіледі. Олай болса, ҧлттық мәдениетті терең сезіну, салт – дәстҥр, әдет – ғҧрып сияқты 

қҧндылықтарды насихаттау ісінде де ойын тҥрлерін кӛбірек пайдалану – тек шеберлікке 

бастайтын жол.  

Америка философы  Джон Дьюи: «Ойын – баланың бойындағы табиғаттың ӛзіндей ең 

қҧнды шығармашылық қасиет», деген пікірді айтады. Ойын тапқырлыққа, батылдыққа, ойға 

жетелеп қана қоймайды, баланың бойында мінез қалыптастырады. Ал жаңылтпаш болса, тіл 

орамдылығы мен ӛрнегі ӛзіне жетерлік кӛркем тіл ыңғайлылығын қажет ететін ойнақы да, 

қиын да, қисынды сӛз маржаны. Яғни жаңылтпаш тек сӛздердің ӛзара ҥндесуіне, ҥйлесуіне, 

ассонанс пен аллитерацияға ғана сҥйенбейді. Соны мен қатар сҥйсініп тҧрып кҥйінудің, 

сипап тҧрып шымшудың  ӛзіндік бет – бейнесін жасайды. Оған мысал ретінде: «Шеше,  

кеше сынды неше кесе» дегенді алуға болады. 

Жаңылтпаш – ойын сӛз. Жаңылтпаш – ойлы сӛз. Баланы кішкене кезден сауатты 

сӛйлеуге, ҧқыптылыққа тәрбиелеу қажет екендігі белгілі. Бала тәрбиесінде жаңылтпаштар 

ҥлкен маңызға ие болады. Жаңылтпаштар әрі тіл ҧстартады, әрі баланың қисынды ойлауы 

мен ой қабілетін дамытады. 

Жаңылтпаш баладан белсенділік пен алғырлықты талап ететін,  қарапайым да ойлы 

сипатымен бала жанын баурап алатын жанр екендігі белгілі. Бала жаңылтпашты тыңдап 

қана қоймай, оны қайталайды, сол арқылы тілі дамиды, жаңа бір сӛздермен танысып, 

дҥниетанымын кеңейтеді, есте сақтау қабілеті мен тілін жаттықтырады. Ӛйткені 

жаңылтпаш қарапайым ҧқсас сӛздердің жиынтығы ғана емес, ол – кӛркем сӛзбен 

кестеленген тәрбиелік, тағылымдық мәні ерекше шағын поэтикалық шығарма. Жалпы, 

жаңылтпаш баланы белсенділікке ҥндеп, дыбыстарды тездете қайталауға, айтылуы қиын 

әріптерді  ҥйренуге шақырады. Бҧл - ӛте ҧтымды қолданылған педагогикалық тәсіл. 

Жаңылтпашта да баланы ойландырар терең философиялық ой жатады. Дыбыстық 

ҧқсастық пен әуезділікке кӛмкерілген сӛздердің астарында терең мағынаның жатқандығын 

аңғарған абзал. Балаға жаңылтпашты айтқызу барысында ӛлең астарындағы жатқан 

мағынаға ҥңілтіп, оны анықта та білу қажет. 

              

 



149  

   Қара бҥркіт томағасын тҥсірді, 

              Оны мен томағаламай, кім томағалайды ? 

              Оны мен томағаламай, кім томағалайды ? 

Бҧл қарапайым жаңылтпаш болумен қатар, ата – бабадан жалғасып келе жатқан 

қҧсбегілік, саятшылық дәстҥрін насихаттап қана қоймай, балаға – бҥркіт, томаға, томағасын 

тҥсіру, томағалау сияқты қҧсбегіліктің қыр-сыры мен  салт-дәстҥрдің ерекшелігін 

тҥсіндіреді, ҧғындырады. 

Кҥрішті егуге кірісті 

Кҥрішші, 

Кҥрішші себуге кірісті 

Кҥрішті. 

Шӛмеленбеген шӛпті 

Мен шӛмелемей 

Кім шӛмелейді? 

Әрбір жаңылтпаш та «К, Ш» әріптері жиі қайталанып, жай ғана айтылып қоймай,  

кҥріш, шӛмеле деген сӛздердің келіп шығуы, ӛмірдегі қолданысы жайлы толық мағҧлмат 

алатыны сӛзсіз.  

Бҧл жаңылтпаштар, біріншіден, баланы еңбек етуге тәрбиелесе, екіншіден, баланың 

зейінін, зердесін, сондай-ақ тілін де жаттықтырады. Кейін мҧның ӛзі баланың кез келген 

материалды ықыласпен кӛңіл қойып тыңдауға, саралауға дағдыландырады.  

Және де балаларға сан ҥйретумен қатар, оларды кӛптеген танымдық мәні бар 

нәрселермен таныстырып, дҥниетанымын кеңейтеді. Бала осы  сияқты ӛзін қоршаған 

ортадан кӛптеген қҧбылыстар мен заттарды танып, олар жӛнінде мәліметтер алады, сондай-

ақ, ҧлттық танымға қатысты ҧғымдардан сауаттанады. 

Бҧл жанр ӛз бастауын  фольклордан алатындығы баршаға аян. 

Жанр жайында, ф.ғ.д, акедемик Сейіт Қасқабасов: «Жанр – ӛнердің, әдебиетпен 

фольклордың, бір жағынан, жалпы, кӛп қырлы (универсалды) категориясы да, екінші 

жағынан, нақтылы категориясы. Кӛп қырлы болатыны – онда әр тҥрлі әдістермен тәсілдер 

кӛрініс табады, ал нақты болатын – шығарма белгілі жанрдың аясында жазылады. Оларды 

білмейінше, ӛнердің, фольклор мен әдебиеттің жалпы сырын тҥсіну мҥмкҥн емес». –деп 

атап тҧрып кӛрсетеді. (Қасқабасов С. Таңдамалы. Т.1. Қазақтың халық прозасы. 

зерттеулер.2014. – 320 бет.). 

 Ежелгі дәстҥрге сай, бҥгінде балаларға арнап жаңылтпаш жазатын қазіргі ақындар 

шығармашылығында жалғасын тапқан, орныққан жанр екендігі анық. Бала тәрбиесіндегі 

жаңылтпаштың рӛлі мен маңызы осыдан-ақ белгілі болады. Жаңылтпаш арқылы баланың 

логикалық ойлау қабілетін дамытуға, сол арқылы ойлау операцияларын жҥйелі жҥргізуге 

болады. 

Халық даналығы баланың тілін, ақыл-ойын, танымын, ой ҧшқырлығын дамыту 

мақсатында жаңылтпаштарды қолданады. Жаңылтпаш – бейнелігімен, ойнақылығымен 

ерекшеленетін белгілі бір поэтикалық пішінге негізделген кӛркем дҥние. Жалпы 

жаңылтпашты – тіл ҧстарту мен ширатудың кілті деп білуге болады. Яғни, жаңылтпаш 

баланың ізденімпаздық пен ой ҧшқырлығын талап ететін шағын кӛлемді жанр. 

Халқымыздың балаларды ойланту, олардың қиял ҧшқырлығымен шапшаңдығын, тілін 

ширату мен эрудициясын,  дҥние танымын бақылап-байыптау, дамыту мақсатында  

жаңылтпаштар жаттатқызған. Жаңылтпаш тәрізді шағын әрі ойлы, шапшаңдықты талап 

ететін мағыналы әрі кӛркем поэтикалық пішіннің бала логикасының, қиялының, зейінінің 

жаттығуына айрықша ҥлес қосатындығы белгілі. 

Жаңылтпаштар, жоғарыда атап ӛткеніміздей, тақырып жағынан алуан тҥрлі. Атап 

айтсақ, тҧрмысқа қажетті кҥнделікті қолданылатын заттар, табиғат және табиғи 

қҧбылыстары, шаруашылық тҥрлері, жан-жануарлар мен ӛсімдіктер әлемі т.б. Фольклорлық 

жаңылтпаштар кӛркемдігімен де, тартымдылығымен де кейінгі кәсіби жаңылтпаштарға ҥлгі 
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болғандығы анық. Жаңылтпаш – кӛркем поэтикалық туынды болғандықтан, ол баланың 

ойы мен қиялын ҧштаумен қатар, оған  эстетикалық тәрбие беріп, кӛркем сӛз табиғатына 

ҥйретеді әрі баулиды, тілін дамытады. 

Шығарма астарында жатқан ойды аңғарып, ой қорытындысын жасау алғашқы кезде 

балаларға қиынырақ тҥсуі мҥмкін. Бірақ, ҥлкендердің кӛмегімен бала астарлы мағынаны 

табуға дағдылана бастайды. Соның нәтижесінде кейін бала әрбір сӛздің, ӛлеңнің, әрбір 

жҧмбақтың, әрбір жаңылтпаш пен ӛзге де шығармалардың байыбына барып, мазмҧнына 

терең ҥңіліп, қорытынды шығара білуге ҥйренеді. Бҧл бір жағынан баланың ақыл-ойын, 

санасын, тілін, логикасын дамытса, екінші жағынан оған рухани, этикалық және 

эстетикалық тәрбие береді. Жаңылтпаштар әр жастағы балалар аудиториясында 

айтылатындықтан, оның мазмҧны қарапайым, тартымды, кӛлемінің шағын болуы және 

нақтылығы балаларға дыбыстарды дҧрыс айтып, мәтінін есте сақтауына кӛмектеседі. 

Әрине, жаңылтпаштардың бәрі бірдей екі ғана тармақтан тҧрмайды, кӛлемдері 

ҥлкеніректері де, ҧйқастары ӛзгермелілері де, буын сандарының ауытқуы да кездесіп 

отырады. Мҧның бәрі айналып келгенде, балаларды жаңылтпаш айтудан жалықтырмай, 

қайта осы интеллектуалды ойынға тартуды мақсат етеді. 

Бала танымын кеңейту мен қатар, тілін ҧстартып дҧрыс сӛйлеуге ҥйретуде 

жаңылтпаштың орны ерекше. «Жаңылтпаш -  ауыз әдебиетінің балалардың тілін 

жаттықтыру мақсатындағы жанры. Бала тілінің жетілуіне, оралымды, анық сӛйлеуіне, ана 

тілінің ҥн сҧлулығын мінсіз меңгеруіне, шебер сӛз саптауына баулиды», - деген анықтама 

берген. (әдебиеттану терминдер сӛздігі. Алматы, 1998-жыл, 150-бет).  

А. Байтҧрсынов «Әдебиет танытқыш» атты еңбегінде жаңылтпашқа мынадай 

тҥсініктеме береді «Жаңылтпаш деген аты жаңылтудан шыққан. Қатарынан қайта-қайта 

шапшаң айтқанда, иә тіл келмейтін, иә тіл басқа сӛз қылып бҧзып кететін сӛздердің басын 

қҧрап, келістірген шығарма – жаңылтпаш деп аталады» (А. Байтҧрсынов. Шығармалар 

жинағы. 1- том, 201-бет. Алматы 2002-ж). 

Ал, Н. Тӛреқҧлов дидактикалық шағын жанрларға мақал-мәтел, жҧмбақ пен 

жаңылтпашты жатқызады. «Жаңылтпаш халықтық поэтикалық шығармалардағы 

фольклордың шағын жанрына жататын, дыбыс ҥйлесімділігіне негізделген, тез және айқын 

айтылуы қиын сӛздер тізбегі» –  деген анықтама береді. (Тӛреқҧлов Н. Современное 

казахское устно-наордное и индивидуальное творчество (Жанровый состав и структурно-

функциональное особенности). Автореф. Дисс. На соис. у. с. докт. 

Қазақ балалар әдебиетін зерттеуші Ш. Ахметов: «Бҧл жанр тек қана балалар әдебиетіне 

арналған, кӛбіне мектеп жасына дейінгі балалар мен бастауыш мектеп оқушыларына 

лайықты. Олай дейтініміз жеке дыбыстар мен айтылуы қиын кейбір сӛздерді дҧрыс 

сӛйлеуге ҥйрету – кӛбіне балаға ғана тән нәрсе. Мҧнда міндетті тҥрде оқыту арқылы ғана 

емес, баланы талғамы кҥшті қызық та кӛркем сӛздерге әуестендіру, соған еліктіру арқылы 

жаттығу жҥргізу ҥшін қолданылған шеберлік бар»,  – дейді. (Ахметов Ш. Қазақ балалар 

әдебиеті тарихының очерктері. Алматы. 1965-ж. 31-бет). 

Жоғарыдағы айтылған ой-пікірлерге қарағанда жаңылтпаштардың негізінен балаларға 

ғана  тән мҧра екендігін дәлелдейді. 

 «Балалар ойынының қызықты да пайдалы тҥрлерінің бірі – жаңылтпаш. Жаңылтпаш 

балаларға жастайынан ана тілінің бай қорын игеруге, таза, майда, анық әуенді, кӛркем 

сӛйлеуге кӛмектеседі, сӛзді қастерлеуге тәрбиелейді». (Ҧзақбаева С. Қазақ халық 

шығармашылығының балалар мен жастарға эстетикалық тәрбие берудегі мҥмкіндіктері. 

Алматы 1994-ж. 98-бет).  

Баланың тілін дамыту ҥшін, оған сӛз ҥйретіп, дҥниетанымын кеңейту мақсатында 

жаңылтпаштарды пайдаланып келеді. Мектеп жасына дейінгі балалар сӛздің мәнінің қандай 

екендігіне қарамастан сӛздің дыбыстық тҥріне ҥлкен ынта қоятыны аңғарылады. Балалар 

сӛздің тҥрін әдейі ӛзгертеді, жаңа сӛздер ойлап табады, сӛз ырғағын қҧрастыруға беріле 

жаттығады.  
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 «Жаңылтпаштың сӛздері айтуға қиын, кӛбінесе, ҧяң және қатаң дауыссыз дыбыстардан 

қҧралады. Жаңылтпаштың әрбір сӛзі шапшаңдата, тездете айтылуға тиіс ... Ол әрбір сӛзді 

жылдамдата айтумен қатар нақышына келтіре, мҥлт кетпей оралымын таба айтуға тиіс», – 

деген ғалым М. Ғабдуллиннің пікірінде жаңылтпаштардың тәрбиелік мәнінің жоғары 

екендігін дәлелдей тҥседі. (Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті. Алматы: 1958-ж, 

344-бет).  

Халық фольклорында кең қанат жайған жаңылтпаш жанры жазба әдебиетте де ӛз орнын 

тауып, жекелеген авторлар шығармашылығында кең ӛркенін жайған. Балаларға арнап ӛлең 

жазатын ақындардың кӛпшілігі жаңылтпаш жанрында қалам тербеді. Фольклордағы 

жаңылтпаштар жазба әдебиетке трансформациялана отырып, кӛп ӛзгеріске ҧшырамаған. 

Оның жазылу мақсаты, ӛзіне тән белгілері сақталған. Жаңылтпаштың ӛзіндік бір ерекшелігі 

– оның баланы ойната отырып, дҧрыс сӛйлеуге ҥйрететіндігінде. 

Сондықтан жаңылтпаш балаға тәрбие, тағылым беру мен қатар, дҥние танымы мен ой 

ӛрісін кеңейтетін бірден-бір қҧрал. 
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Сыпайылық формалары бейтаныс адамдар ер адамға сӛйлегенде фамилиясының  

алдынан mister – мырза сӛзін, қыз балаға – miss «қыз бала»,әйел адамға - «mistress» 

«ханым»  сӛздерін қосуды талап етеді (жазғанда — Mr., Miss және Mrs.). Бҧл терминдерді 

фамилиясысыз қолдану қаратпа сӛзге дӛрекі бояу дарытады. Жақсы таныс адамдар, мысалы 

бірге жҧмыс істейтіндер, бір біріне сӛйлегенде тек фамилиясын немесе есімін қолдана 

алады. Біріншісі, алайда, біраз ресми тҥрде болса, екіншісі достық қарым-қатынасқа тән. 

Отбасында ата-анаға қатысты туыстық терминдерін қолданады,балаларды есімдерімен 

атайды, туысқандарға есімдерін атайды немесе туыстық терминдері мен есімдерін 

қолданады: aunt Agatha, uncle James. Есімін білмейтін адамға қатысты ер адам болса sir 

"сэр" сӛзі, әйел адам болса madam "мэдэм"сӛзі қолданылады. Бірақ мҧнда шаштаразда, 

салонда т.б. тҧтынушыларға сӛйлегенде қолданылатын екінші «а» әрпі созылыңқы келетін 

madame сӛзімен салыстырғанда, екпін бірінші буынға тҥседі.   

Бейтаныс адресатпен қарым-қатынас жағдайында адресант сӛйлесіп тҧрған адамының 

кей кезде оның отбасылық жағдайына және жағдаяттық немесе әлеуметтік рӛліне қатысты 

білімімен толығатын ең ортақ деген ерекшеліктеріне: жынысына, жасына қарай 

ыңғайлануына мәжбҥр болады. Бейтаныстық факторы қарым-қатынастың ары қарайғы 

ресми сипатын анықтайды және қарым-қатынас жасаушыларды аталғандай жағдайда 

берілген ортада сӛйлеудің жалпы нормаларын ҧстануға бастайды.  

Ағылшын тілінде бейтаныс адресатпен қарым-қатынас жағдайында қазақ тіліне 

қарағанда регламенттік және этикеттік сӛздер кӛбірек әрі жиі қолданылады. Гонорифиялық 

формалар адресатты атай отырып, тікелей коммуниканттар арасында қажетті әлеуметтік ара 

қашықтықты орнатуға мҥмкіндік береді. Ағылшын тілінде олардың қолданылуы, ең 

біріншіден, дәстҥрлі болып табылады да, қандай да бір нақты әлеуметтік-саяси ҥдерістерге 

қатысы жоқ. Бҧл формалар ӛзінің ҧзақ тарихы барысында ресмиленіп кеткен тек адресатқа 

деген сыпайылықты, қҧрметті кӛрсету қҧралына айналған. 

Бейтаныс адресатқа қарата айтылатын анағҧрлым жиі қолданылатын сыпайылық 

формалары sir, madam(e), miss, mister, сонымен қатар кӛпше түр қаратпа сӛздері 

gentlemen, ladies and gentlemen. Берілген қаратпа сӛздердің қолданылу ерекшелігін 

нақтырақ қарастырайық. Sir қаратпа сӛзі коммуниканттар арасындағы асимметриялық 

қатынастарға тән: жасы жағынан үлкен адресатқа айтылғанда ("Sir" is used towards 

unknown, but not too young man" , немесе адресаттың әлеуметтік дәрежесі, атағы, лауазымы 

жоғарырақ болғанда [1,145]. Бҧл жағдайда қаратпа сӛзді таңдағанда жеке тҧлғалық-

ҧстанымдық және гендер-жас ӛлшемдері басты болады.   

Бейтаныс адресатпен сӛйлесу жағдайында sir қаратпасы әңгімелесушілер арасындағы   

салыстырмалы тҥрдегі симметриялық қарым-қатынас болғанда да қолданыла алады. Ал 

егер коммуниканттар таныс емес болса, әрі олардың әлеуметтік дәрежелері белгісіз болса,  

sir қаратпасы кез келген ҥлкен адамға, әсіресе жасы жағынан ҥлкеніне айтыла береді. 

Сонымен бірге бҧл форма қызмет кӛрсету саласында сатушының алушыға, даяшының 

демалыс орындарына келушілерге қатысты қолданатын стереотиптік сыпайылық формасы 

болып табылады. Mr формасы жасы ҥлкен ер адамға қатысты қолданылады. "Mr" is a 

common address combined with last name, but seems somewhat disputed when used on its own "; 

"it is more likely to be used towards elders and with last name ". 
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Ағылшын тілінде бейтаныс әйел адамға қатысты madam, miss, Ms сияқты гонорифиялық 

формалар қолданылады. miss / madam формаларының қажеттісін таңдау адресаттың 

отбасылық дәрежесіне байланысты жҥзеге асырылады. Егер адресаттың отбасылық 

дәрежесі белгілі болса, онда тҧрмыстағы әйелге қатысты қолданылатын қаратпаның сыпайы 

формасы madam болады. Бҧл ретте жас ӛлшемінің ықпалы әлсірейді немесе 

бейтараптанады. Отбасылық дәрежесі белгісіз болған жағдайда madam жасы ҥлкен әйел 

адамға немесе отбасылық дәрежесі белгілі әрі сол жағынан, салыстырмалы тҥрде, 

адресанттан жоғарырақ болса қолданылады. Дәл осы ереже madam формасынан 

туындайтын, жастардың ҥлкен әйелдерге, немесе әлеуметтік дәрежесі жоғары әйелдерге  

айтатын та'am формасына да қатысты [2, 96]. Mа'am формасын "apparently the best choice to 

address an unknown female (a little less common, but ok towards young women) "  санайды. 

та'am sir қаратпа сӛзінің стереотиптік сыпайылық формасы сияқты дҥкендерде сатып 

алушы әйелдерге сӛйлегенде қолданылады.  

Miss – адресаттың отбасылық дәрежесі белгісіз болған жағдайдағы қызға, жас 

келіншекке қарата айтылатын форма. Дәстҥр бойынша бҧл форма тҧрмысқа шықпаған 

қыздардың барлығына айтылады. Ӛте жас қызға қарата айтылатын жағдай болмаса {"a 

young female about 20, but not a married woman"), miss формасының қазірде уақыты ӛткен 

болып есептеледі, әсіресе АҚШ-та. Британдық ағылшын тілінде аталған форманың жекелей 

қолданылуы мысқылды немесе намысқа тиетін, сыйламаушылық деп есептеледі [2].  

Кейбір британдықтар және американдықтар "use it towards women of advanced age in 

order to politely imply youth" екендігін атап кӛрсетті.  Miss формасы сатып алушылар 

тарапынан сатушыларға, мейрамхана, дәмханадағы демалушылардың даяшыға сӛйлегенінде 

қолданылады. Қызмет кӛрсету саласы қызметкерлеріне қатысты айтылатын қаратпа сӛздің 

бҧл формасы кейінгі кезде кемсітушілік сипатқа ие болған. Бірақ соған қарамастан miss 

ауызекі сӛйлеу тілінде кең қолданысқа ие.       

Қаратпаның сыпайы формасы Ms [miz, mez] 1970 жылдан бері қолданылып келеді. Әйел 

адамдардың кӛпшілігі мҧнда олардың отбасылық дәрежесіне ерекше назар 

аударылмайтындықтан осы форманы жӛн кӛреді. Сонымен бірге берілген форма әйел 

адамның тҧрмыста, тҧрмыста еместігін нақтылау қажет болмаған жағдайда қолданылады. 

Бҧл форманың қолданылуы "for addressing a (not too young) woman of unknown marital 

status" (63 %), сонымен қатар "for addressing a woman holding an academic tit le"  (30 

%) екендігін атап кӛрсетеді. Сауалнама нәтижесі бойынша Ms формасы ағылшын тілінің 

американдық нҧсқасында кең тараған.   

Бейтаныс әйелге айтылатын қаратпаның гонорифиялық формасы болып тағы lady 

формасы болып табылады. «Ағылшын тілі және мәдениетінің сӛздігі» бҧл форманы 

ағылшын тілінің американдық нҧсқасына тән сленгке жатқызады. [2] 

Алайда американдықтар "madam" and "lady" seem to play little or no role in the everyday 

usage of terms of address in the United States " екендігін атап кӛрсетеді.  

Қаратпаның гонорифиялық формасы comrade социалистік және коммунистік партиялар 

мҥшелерінің арасында қолданылады. Мысалы, Ҧлыбританияның лейбористік партиясының 

мҥшелері бір біріне сӛйлегенде дәл осылай айтады. Бҧл қаратпада ӛзіндік әлеуметтік-саяси 

бояу, бірлік, теңдік идеясы, бір иеяға берілгендік кӛрінеді. Берілген форманың 

сыпайылықты білдіруде қолданылмайтындығын, тек белгілі бір әлеуметтік-саяси 

бірлестіктер топтарына жататындығын айқындаушы ғана екендегін айта кету керек. 

Ағылшын тіліндегі, кӛрсетілгендей, қаратпаның гонорифиялық формаларының алуан 

тҥрлілігіне қарамастан, бейтаныс адресатқа қарай сӛйлегендегі ең жиі қолданыстағы 

формалар деп, sir және Mrs формаларын атауға болады. Кӛпшілік осы формаларды таныс 

емес адамдармен қарым-қатынас ортануда ең дҧрысы деп кӛрсетеді ("My husband and I 

teach our children to call all non-family adults by "sir" and "Mrs.", because we know many adults 

want to be addressed this way"; "I like the custom of using sir/mrs to unknown person as it is still 

a formaility without being too formal" (Monica and Mick Morton)). 
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Ағылшын тілінде бейтаныс адресатқа қаратпа ретінде туыстық терминдерін қолдану 

бар. Мысалы, son, sonny сӛздерін ҥлкендер бейтаныс ер балаларға қатысты қолданады. 

Mother туыстық термині егде әйелге қолданылады, sister, brother формалары қандай да бір 

идеяны насихаттайтын діни топтар, ағымдар мен ҧйымдар мҥшелерінің арасында кеңінен 

кездеседі, сонымен қатар жас жағынан шамалас адамдар арасындағы қарым-қатынаста 

немесе адресат жасырақ болған жағдайда қолданылады. Соңғысындағы формалар ағылшын 

тілінің американдық нҧсқасында жиірек кездеседі, әрі олар сленгке жатады [39].  

Ағылшын тілінде бейтаныс адамға туыстық терминдердің қолданылуымен айтылатын 

қаратпалар кӛп тарамаған және қазақ тіліндегі аналогтарымен салыстырғанда алуан 

тҥрлілігімен ерекшеленбейді. Солай болғанның ӛзінде олар ресми емес жағдайдағы қарым-

қатынаста қолданылады да, қарапайым сӛздердің белгісі болып табылады. Британдықтар да, 

американдықтар да туыстық терминдерін таныс емес адамдарға қатысты қолдану 

ҧстанымына қарсы екендіктерін атап кӛрсетті. ("/ think that calling unknown adults Sister or 

Aunt is really too familiar. As for me I really dislike being called Auntie" ; "Sometimes children 

call me 'auntie' but it rather bugs me (I like being called 'Mrs')". 

Қарым-қатынастың ресми тҥрінде де, бейресми тҥрінде де ағылшын және қазақ 

тілдерінде, қаратпа рӛлінде белгілі болған ретте, адресаттың лауазымын, атағын немесе 

әлеуметтік дәрежесін кӛрсететін апеллятивтер қолданылады. Медицинадағы адамдарға 

деген сыпайылық формасы әдетте олардың кәсіби атақтарын қолдану арқылы жасалады. 

Мысалы, ағылшын тілінде дәрігерге айтылатын қаратпа doctor, doc болса, қазақ тілінде - 

дәрігер, профессор.   

Тікелей адамның кәсібімен байланысты кейбір қаратпаларды сыйпайылық белгісі деп 

айтуға келмейді. Олар ешқандай эмоциясыз бейтарап болып келеді және қызмет кӛрсету 

саласында жиі қолданылады. Ағылшын тілінде waiter, driver, porter қаратпалары қазақ 

тіліндегіге қарағанда анағҧрлым жиі қолданылады. Бҥгінде ағылшын сҧхбаткерлері 

әлеуметтік рӛлді беретін қаратпаларға қарағанда, sir/ma'am/madam әмбебап гонорифиялық 

қаратпаларына береді екен.Қазақ тілінде бҧл ретте әлеуметтік дәрежеден хабар беретін 

рӛлді ӛзіне ханым гонорифиялық формалары немесе таңдауы гендер-жас ӛлшемі бойынша 

жҥзеге асырылатын туыстық терминдер алады. Одан бӛлек, сҧхбаткерлер қызмет кӛрсетуші 

адамдарға, олар таныс емес болған жағдайдың ӛзінде, қаратпа ретінде есімін қолдану 

мҥмкіндігі бар екендегін атап айтты. Мҧны сізге қызмет кӛрсетуші адамның есімі жазылған 

бэйдждың кӛмегімен істеуге болады. Адамдардың кӛпшілігі назар аударуда ғафу етіңіз, 

Қарагӛз , Hello, How are you?, Excuse me, Could you help me, I wander if you could help me 

және т.б. деген сияқты сӛздермен алмастырып, қаратпаларды қолданбауға тырысады. В. 

Spolski пікірінше "sometimes the zero form (i.e. not using a term of address, but e.g. just "Hi" or 

"Excuse me ") is a safe choice in a variety of situations" [3, 187-б]  

Бала адресатқа келгенде екі тілде де таңдау еркіндігі бар: бҧл ретте эмоцияға толы 

honey, sweetie, sweetheart, dear, ботам, тәттім, алтыным сынды сӛздер мҥмкін болады, 

әсіресе қыз балаларға қарата айтқанда. Осы сынды жағдайларда комуниканттар арасындағы 

эмоциялық бояуы бар қаратпаларды қолдануға кедергі болатын арақашықтықтар 

жойылады. Берілген жағдайда қаратпа формасын таңдауда басты болып жас және 

эмоциялық ӛлшемдер табылады.         Бозбалаларға, жігіттерге қазақ  тілінде гендер-жас 

формасы жігіт қолданылады. Мҧнда коммуниканттардың жасы бірдей не болмаса адресат 

жасырақ. Ағылшын тілінде young/little boy (girl/lady), (ту) lad, kid қаратпалары таныс емес 

балаларға бағытталуы мҥмкін және ӛзінен жасы кіші адамдардың назарын аудару 

мақсатында орынды болып табылады. Жиі кездесетін нҧсқалар болып, берілген жағдайда, 

young man, young lady формалары табылады. Қарапайым тілде кҥнделікті –дӛрекі формалар 

man адресантпен салыстырғанда әлеуметтік дәрежесі тӛмен тҧлғаға қатысты қолданылады. 

Солай бола тҧра аталған формалар "seem ок towards young maies only". ресми емес жағдайда 

бейтаныс адамның назарын аудару ҥшін friend, mate, chum, chap, және т.б. сынды дӛрекі, 

эмоционалды-бағалаушы қаратпалар. Соңғысы американдық сленгке жақын. Кӛпшілік 
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жағдайда келтірілген қаратпалар ер адамдарға бағытталатынын айта кеткіміз келеді. 

Қарапайым тілде кӛпше тҥрдегі gentlemen гонорифиялық қаратпасының орнына оның 

эллиптикалық формасы gents қолданылады. 

Салыстырмалы тҥрде тең рӛлге ие жағдайда қаратпаның жоғарыда кӛрсетілген 

бейресми формаларын қолдану адресанттың әлеуметтік немесе жас айырмашылықтарын 

бейтараптандыруға, формалды қарым-қатынасқа  тырысатындығын кӛрсетеді. Қарапайым 

тілді қаратпалар қарым-қатынастың ресми деңгейін тӛмендетеді және коммуниканттар 

арасындағы субъектілік арақашықтықты азайтады.  

Қазақ тіліндегі тіпті танымайтын адамнан жақынын кӛруге тырысушылық қарапайым 

тілде туган(ым), құрдас  сыпайылық қаратпаларын қолданудан кӛрініс табады. Қазақ 

тілінде қарапайым тілде бейтаныс қыздарға қарата айтылатын кыз сияқты форманы 

кездестіруге болады. Тәрбиелі, мәдениетті адамның таныс емес қызға қатысты осындай 

формаларды қолдана қоюы екіталай. Дәл осылай ағылшын тіліндегі boy/girl қаратпалары 

танымайтын адамға тек кемсітушілік ретінде қолданылады және ҥлкен адамға, қҧл-кҥңге, 

жануарға бағытталады. [3] 

Тағы бір ерекше жағдайды айта кету керек: Қазақ тілінде де, ағылшын тілінде де таныс 

емес ҥлкен адамдарға ата/апа, grandfather/grandmother туыстық терминдерін қолдана 

сӛйлеу кей кезде сыйламаушылық, тәрбиесіздік деп танылуы мҥмкін. Бҧл егер адресант 

оларды адресаттың ҥлкен жасын меңзеу мақсатында қолданған жағдайда орын алады. 

Алайда екі тілде де қарапайым тілде мҧндай формалар аз кездеспейді. Қарым-қатынастың 

бейресми жағдайында таныс емес адамға сӛйлегенде Hey (you) / Эй (сен/сіз) қаратпа 

формалары да кездеседі. Бҧл формалардың қолданылуы екі тілде де адресат тарапынан 

жылы қабылданбайды (іс жҥзінде қазақ және ағылшын сҧхбаткерлерінің барлығы ӛздеріне 

келтірілгендей сӛйлегенін қаламайтынын білдірді), және танымайтын адамға бағыттай 

айтуда орынсыз, қисынсыз форма деп есептеледі. Ӛзіміз кӛріп отырғандай, типологиялық 

тҧрғыдан әр тҥрлі ағылшын және қазақ тілдерінде таныс емес адамдарға қатысты 

қаратпаларда ҧқсастықтар мен айырмашылықтар бар.Екі тілде де қарым-қатынастың 

қарастырылған жағдайындағы қаратпа формалды да формалды емес те бола алады. 

Формалды қаратпада екі тілде қаратпаның гонорифиялық формалары қолданылады. Таныс 

емес адресатқа формалды емес ретте сӛйлегенде екі тілде де кҥнделікті дӛрекі формалар 

қолданыла алады. қазақ тілі этикетінің ерекшелігі болып танымайтын адамға сӛйлегенде 

туыстық терминдерін қолдану табылады.  

Ал ағылшын тілінде туыстық терминдерін қолдану қарапайым тілдің белгісі болып 

табылады. Бейтаныс адресатқа қатысты қолданылатын қаратпа формаларын білу және 

оларды орынды пайдалана алу дағдысы ӛте маңызды. Себебі соған қарап адресат оның 

адами сипатын анықтайды және оның ниетін, мәдени деңгейін алдын ала біле алады. 

Сәйкесінше, сӛйлесудің нәтижесі қаратпа формасына тікелей тәуелді. Қазақ тілінде де, 

ағылшын тілінде де қаратпа, әдетте, атау септігіндегі зат есімнен жасалады. Бҧл сӛздерді ӛз 

ішінде екі топқа бӛледі: зат есімдер немесе антропонимдер, және туыстық гонорифиялық, 

гендер-жас қаратпалары, және адресаттың әлеуметтік және жағдаяттық рӛлін кӛрсететін, 

жалқы есімдер немесе апеллятивтер. Ӛзінің функционалдық мазмҧны бойынша қаратпа 

рӛліндегі жалқы есімдер адресатты атайтын – баға беретін, және адресаттың назарын 

аударып қана қоймай, оған белгілі бір мінездеме, сипаттама беретін – баға бермейтін болып 

бӛлінеді. Бір емес бірнеше адресатқа қарата айтылатын жағдайда зат есімнің ағылшын 

тілінде де, қазақ тілінде де кӛпше тҥр категориясы бар. Ағылшын тілінде кӛпше тҥр 

категориясы -s және-es морфемаларымен: girls, boys, lads және біраз зат есімдерде дауысты 

дыбыстың ауысуымен беріледі: man - men, gentlemen.қазақ тілінде кӛпше тҥр -лар және–

лер аффикстерінің кӛмегімен жасалады: апалар, балалар.  

Екі тілде де кӛп тараған қаратпаларда компоненттердің әрқайсысы ӛзінің «қатып 

қалған» формасында тҧрады. Мҧнда тек зат есім ғана адамдар немесе заттардың санына 

қарай ӛзгере алады. Мысалы, beautiful girl / әдемі кыз немесе beautiful girls /әдемі кыздар 
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қаратпаларында -s / дар морфемалары жалғануы арқылы тек біз сӛйлеп тҧрған қыздардың 

саны ғана ӛзгерді, ал beautiful / әдемі сын есімдері сол кҥйінде қалды.  

Қаратпа рӛліндегі антропонимдер қазақ тілінде де, ағылшын тілінде де ӛте жиі 

кездеседі. Біз сараптап шыққан әдеби материалдардағы қаратпалардың 47%-ын 

антропонимдер қҧрайды (толық және қысқартылған).  

Антропонимдердің коммуникативтік-прагматикалық рӛлі орасан. Себебі олар арқылы 

байланыс орнатылады немесе ҧсталып тҧрады және олардың қызметі сӛйлеушінің еркі мен 

әрекетіне әсер ету. Нақты бір сӛйлесу жағдайында антропонимдер сӛйлеушінің шындыққа 

да, хабарламаның мазмҧнына да, адресатқа да қарым-қатынасын білдіреді. Сол арқылы 

ӛзінің прагматикалық рӛлін жҥзеге асырады. Антропонимдер – сӛйлесу кезінде 

арақашықтықты ӛзгерте алатын ең маңызды қҧралдар. Яғни олар ресми, қызмет бабындағы 

әңгімеден бейтарап, одан кейін достық, жақын және т.б. әңгімеге ауысуға кӛмектеседі. Дәл 

осы антропонимдер тҥрлі стратегияны қамтамасыз ететін тілдік бірліктер ретінде жҥреді: 

кемсіту, асқақтату, дӛрекі, бӛтендеу және т.б. Антропонимдер адамды ӛзі сияқтылардың 

қатарынан бӛліп кӛрсетуге қызмет етеді. Әр тілдің адамды идентификациялайтын ӛз тілдік 

қҧралдары бар. Антропонимдер – халық тарихы мен мәдениетінің бір бӛлігі.  

Егер қазақ тілінде ерте уақыттарда есім, этикет нормалары бойынша, тек жасы жағынан 

жастау туыстарға, немесе туыс еместерге қатысты қолданылған болса, соңғы жылдары 

жасы ҥлкендеу туысқандарға қолдану жиілеп келеді. Мҥмкін бҧл аты-жӛнімен шақырғанды 

қҧп кӛретін, туыстық терминдерін қолдану дамымаған немесе мҥлде іс жҥзінде жоқ орыс 

немесе Еуропа мәдениетінің ықпалының әсерімен тҥсіндірілетін болар.  

Қазақ тілінде есім тҥріндегі қаратпа сен немесе Сіз формаларымен бірге қолданыла 

алады. Бҧл формалардың таңдалуы коммуниканттардың таныстық деңгейіне, олардың ӛзара 

қарым-қатынастарына, жас факторына, сӛйлесу ситуациясына тәуелді. Танитын адресатпен 

сӛйлесу ситуациясында сен формалары таныстық деңгейіне байланысты таңдалады. Егер 

таныстық деңгейі кішкентай болса, онда Сіз формасы қолданылады. Егер коммуниканттар 

жақсы таныс болса, достық қарым-қатынаста, шамамен жасы жағынан қҧралпылас болса, 

онда сен формасы қолданылады.  

Сен қаратпасы формасының таңдалуы сонымен бірге адресаттың ӛзінің сҧранысына 

байланысты да бола алады. Сол арқылы адресат жас, коммуникативтік немесе әлеуметтік 

арақашықтықты қысқартуға немесе сақтауға деген ниетін білдіреді.Ресми сӛйлесу 

ситуациясында тіпті жақын достар қаратпада Сіз формасын қолдануға тиіс [7,65-б].Егер 

қазақ тілінде есімді қолданған кезде сен/Сіз формаларынан біреуін таңдау керек болса, 

ағылшын тілінде ондай қҧбылыс жоқ.  

Ағылшын тілінде жекеше мен кӛпше тҥрде you сӛзінің бір ғана формасының болуы 

қаратпа рӛліндегі есімді таңдағанда жҧмысты біршама жеңілдетеді. Сәйкесінше, ағылшын 

тілінде, қазақ тілімен салыстырғанда, таныстық деңгейі мен жас ӛлшемі қаратпаның есімдік 

формасын таңдауға айтарлықтай ықпал етпейді.Екі тілде де қаратпа рӛлінде есімнің 

қысқарған формасы қолданыла алады. Негізінде есім дериваттары ауызекі тілде, бейресми 

жағдайда, таныстар, достар, туыстар арасында таралады. Олар солайша кӛркем әдебиетте те 

де қолданылады.Қарым-қатынастың ресми жағдайында жасы ҥлкенірек адресатпен, әдетте, 

қаратпада толық еісімі қолданылады. Бірақ қарым-қатынастың формалды емес жағдайында, 

сонымен бірге адресаттың ӛз сҧранысы бойынша оның қысқартылған формасы қолданылуы 

мҥмкін. Қазақ тіліндегі қысқартылған есімдерді қарастыра отырып, олардың сирек және 

әдетте адресаттың ӛзінің рҧқсатымен қолданылатынын айта кету қажет.  

Дін тҧрғысынан алғанда молда қойған есімді қысқарту немесе ӛзгерту ҥлкен кҥнә болып 

табылады. Бірақ, біз айтып ӛткендей, кҥнделікті қарым-қатынаста ӛте ҧзын есімдер 

қысқартыла береді. Қысқартылған есімдердің қолданылуы жастар арасында кӛбірек 

тараған.  
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Толық адам есімдерінің ағылшын тілінде қазақ тіліндегідей, негізінде, ресми емес 

жағдайда достар, таныстар, жақындардың арасында қолданылатын туынды (деривативтік) 

формалары бар. Дериваттарды қолдану кӛп тарамаған қазақ тіліндегімен салыстырғанда, 

ағылшын тілінде олар кеңінен қолданылады әрі олардың санына жету мҥмкін емес. 
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магистр, аға-оқытушы, 

практикалық шетел тілі кафедрасы, 

Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық университеті 

Алматы қ., е-mail: bahitzhamal1979@gmail.com 

 

Қазақ және ағылшын тіліндегі ең кӛне антропонимикалық бірлік болып лақап 

ат/тағылған ат (nickname) табылады. Лақап аттардың пайда болуының себебі «айқын әрі 

әлеуметтік негізді. Лақап ат алғашқы қауым қоғамында бір тҧлғаны екіншісінен ажырату 

қажет болған кезде пайда болды» Лақап ат – бҧл халықтың тілдік шығармашылығының 

нәтижесі. Н.В.Подольскаяның берген анықтамасы бойынша, лақап ат – бҧл «адамға оның 

ерекше қасиеті, ӛміріндегі жағдайға немесе қандай да бір басқа баламасына байланысты 

қоршаған адамдар берген қосымша есім» [4,36-б]. Лақап аттың пайда болуының себептері 

мен мотивтері алуан тҥрлі болуы мҥмкін: адамның сырт келбеті, мінезінің ерекшеліктері, 

ӛзін-ӛзі ҧстау ерекшеліктері, қызметінің тҥрі, тҧратын орны, қандай да бір ӛмірлік 

жағдайлар және басқалар. Лақап аттардың 3 семантикалық тҥрін бӛлуге болады: 1) аталып 

отырған адамның бір ерекшелейтін белгісіне байланысты (мінезінің, сырт келбетінің, дене 

бітімінің ерекшелігіне және т.б. байланысты лақап аттар); 2) басқа адамға, тіршілік иесіне 

немесе затқа ҧқсастығына байланысты қойылған лақап аттар; 3) адамның ӛмірінде сирек 

кездесетін есте қаларлық жағдайға байланысты қойылған лақап аттар (П.Т. Поротников, 

Н.В. Подольская). Басқаша айтқанда, лақап аттардың шығу тегі нақты ӛмірмен байланысты. 

Мҧның дәлелі ретінде кӛркем әдебиеттен мысалдар келтіруге болады:They call me Moose, on 

account of I'm large.– неге ӛзін Moose (бҧлан) деп айтатынын сӛйлеуші ӛзі нақтылап тҧр – 

себебі, ол ірі адам. Қазақ тілінде лақап ат кҥнделікті ӛмірде ресми емес аяда ғана 

қолданылады.  Қазақ тілінде лақап аттың кӛп таралғанына қарамастан, қаратпа ретінде олар 

сирек қолданылады. Бҧл қазіргі кҥні лақап атпен атауды кӛп адамдар кемсітушілік, 

тӛмендетушілік деп есептейтіндігімен тҥсіндіріледі. Қаратпа лақап аттар адамның 

жағымды, жағымсыз қасиеттерінен хабар беретіндіктен, жағымды және жағымсыз 

коннотацияға ие болуы мҥмкін. Адресант оларды адресатты тҥйрегісі, ренжіткісі, намысына 

тигісі келгенде қолдана алады. Бірақ отбасында, жақын достардың арасында лақап аттар 

кӛбінесе еркелететін немесе қалжың ретінде болады.  Солайша қарым-қатынастағы аса 

жақындықты, жеңілдікті, ойынды кӛрсетеді.  

Қандай да бір ҧятты оқиғаға қатысты немесе дене бітіміндегі кемістікке байланысты 

тағылған қаратпадағы лақап ат адресанттың адресатты кемсіткісі келгенінен хабар береді. 

Сонымен бірге мҧндай қаратпа адресанттың адресат қылықтарына, қисық әрекеттеріне 

деген ашу, ыза, жек кӛрінішін білдіреді.  

Бір бірін келеке ете отырып, лақап аттарды балалар ӛте кӛп қолданады. Келесі мысалда 

бір ҧл балада тӛрт лақап ат бар. Достары оны, кӛңілдеріне ҧнағанын таңдай отырып,  тек 

лақап атымен шақырады.  

Кҥнделікті ӛмірде лақап аттарды жақын достар, әріптестер, сыныптастар бір біріне 

сӛйлегенде қолданады. Қазақ тілінде, бҥгінгі кҥні, лақап аттар есімдері бірдей бірнеше 

адамы бар ауылдарда жиі кездеседі. Егер балаларды алмайтын болсақ, ҥлкендер лақап 

аттарды қаратпа ретінде емес, оларды нақтылау қҧралы ретінде қолданады: біреу туралы 

сӛйлеп тҧрып, оның лақап атын айтар болса, бірден әңгіменің кім жайлы екендігі 

анықталады.    

Есімдердің осы топологиясы америкалықтар мәдениетінің ерекшелігін кӛрсетеді.  

Ағылшын саксондық есімдер алғашқы тҥрғындардың антропонимиялық мирасы болып 

табылады. АҚШ антропонимиконында інжілдік есімдердің ҥлкен қабаты тҧрғындардың кӛп 

бӛлігінің иудей-христиандық діни дәстҥрлерді ҧстанғанын аңғартады. Есімдер жинағында 
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мҧсылмандық есімдердің болуы араб мемлекеттерінен кӛшіп келушілердің діни дәстҥрін 

кӛрсетеді. Этникалық есімдер америкалық антропонимиконның басқа лингвомәдениет 

кірмелеріне ашық екенін кӛрсетеді.  

Ағылшындардың ҧлттық сипаты ат коюға шығармашылық ығаймен қарауында, 

балаларына ерекше, ӛте сирек кездесетін есім қоюға ҧмтылысында кӛрінеді. Жаңа жеке 

есімдерді қҧрудың кӛзі сӛздердің әртҥрлі топтары (нақты немесе ауыспалы мағыналы зат 

есімдер, сын есімдер), сонымен қатар жеке есімдердің басқа топтары (топонимдер) болып 

табылады.  

Заманауи ағылшын жеке есімдері номенклатурасын толтыруда ататектерден қҧралған 

жеке есімдер маңызды роль ойнайды. 

Ататектен жасалған есімдер америкалық есімдер жинағына ағылшын жеке есімдерімен 

бірге келді. ХІХ ғасырдың соңында ата-аналар ӛздерінің балаларына атақты және бай 

адамдардың, ҧлттық қайраткерлердің, ақындардың, діни және саяси қайраткерлердің 

қҧрметіне солардың есімдерін қойған. АҚШ антропонимиконында атақты тарихи 

тҧлғалардың ататегінен жеке есімдердің пайда болуы ӛз кезегінде ҧлттық мақтаныштың 

кӛрінісі болып табылады. 

Қазіргі кезде Америкада белгілі бір іс-әрекетті білдіретін ататектен алынған есімдер 

(Tanner – тері илеуші, Cooper – бӛшке жасаушы, Hunter - аңшы) және ҧлттық тәніділікті 

айқын кӛрсететін есімдер (ирл. Riley; шотл. Scott, Douglas) атақты. 

Ататектік есімдердің жҧмыс жасауының қызықты ерекшелігі олардың әмбебептығында 

болып табылады: мҧндай есімдер ҧлдарға да, қыздарға да беріледі. Атетектен қҧралған 

Shirley, Leslie, Hilary, Stacy, Tracy сынды есімдер алғашында ер адаам есімдері болған. 

Олардың ер адам есімінен әйел адам есіміне ауысу қасиеті олардың морфологиялық 

қҧрылымының әмбебаптығына байланысты: -еу, -іе, -у соңғы жалғаулары әйел адамдардың 

есімдеріне тән болып табылады.  

Заманауи ағылшын антропонимиконында аттекті есімдер ӛздеріне алдын тән болған 

мәдени коннотацияларды жоғалтады, мысалы,тарихи тҧлға мен ата-бабаларына қҧрмет 

кӛрсету. ХХІ ғасырда аттектерден жасалған есімдерде «сәнді есім» коннотациясы алдыңғы 

қатарға шығады. Ағылшын есімдер жинағының жарқын ерекшелігі дербес есімдер ретінде 

жҧмыс жасайтын жеке есімдер дериваттарының болуы болып табылады.  

Заманауи ағылшын тілінде жеке есімдердің дериваттары морфологиялық жолмен, ең 

алдымен, қысқарту және аффикстеу жолымен жасалады. Қысқарту жолымен есімдердің 

гипокористік (қысқа) формалары (Ben < Benjamin, Dan < Daniel), ал аффикстік жолмен 

гипокористіктен диминуттық (кішірейту-еркелету) формалары (Danny < Dan < Daniel, 

Jimmy < Jim < James и др.) және бірбуынды толық есімдерден диминуттық формалар (Annie 

< Ann, Evie < Eve, Johnny < John и др.) жасалады. 

Гипокористік есімдер бір есімнің туындысы болуы мҥмкін: Chris < Christian, 

Christopher, Christiana. Дериваттардың ең кӛп  бӛлігін кӛп таралған жекес есімдер иеленеді 

(Elizabeth әйел есімінің 44 дериваты бар).  

Ағылшын антропонимиконының қызықты сипаттамасы басқа тілдік жҥйелерден жеке 

есімдер дериватының кіруі болып табылады. Кішірейту-еркелету нҧсқалары ағылшын 

тілінің орфографиялық нормаларына сай келеді және жеке есімдер ретінде жҧмыс жасай 

алады. Осылайша, америкалық есімдер жинағында орыс антропонимиконының әйел 

есімдерінде диминуттық формаларды (Anya, Nadia, Natasha, Lena, Sonia, Aleña, Tania)  және 

де ер адам есімдерінде қысқартылған формаларды (     Кӛбіне диминуттық және 

гипокористік формалар ӛздері қҧралған толық есімдерден атақты болып кетеді. Мҧның 

себебі олардың қысқалығында (максимум 2 буын), жағымды естілуінде (диминуттар ашық 

буындар тҧрады, гипокористиктердің бір буыны жабық болады), әмбебаптығында (мҧндай 

есімдер ҧлдарға да, қыздарға да қойылады)  болуы мҥмкін. Гипокористік және диминуттық 

жасалымдар кҥнделікті қолданылатын формада (сырластық және достық әңгімелерде, 

балаларды шақырғанда) қолдануы мҥмкін. 
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Мҧндай жағдайда есімнің жаңа формасы арқылы атушының есім иесіне қатынасы 

кӛрінеді: атттекті, әзілдік, достық, келекелік, еркелету және одан басқалары. Егер есім 

дериваты адамдың ресми есімі болса, онда ол қандай да бір эмоциялық-баға беруші 

коннотацияны білдірмейді.  

Ресми толық есімдердің орнын басушы дәстҥрлі дериваттарды таңдау ҥрдісі 

америкалық саяси қайраткерлердің арасында кӛп қолданысқа ие болды (Jimmy Carter < 

James Earl Carter Jr., Bill Clinton < William Jefferson Clinton). Бҧл жағдайда есім дериваты-

ның алдыңғы қатарға шығарылуы әйгілі және «декмократиялық» бейнені жасауға 

кӛмектеседі, яғни есімнің кӛмегімен әлеуметтік қабылдаудың белгілі бір стереотипі 

қалыптасады.  

Осындай мақсатты ӛзінің толық есімінің дериватын сахналық есім ретінде таңдайтын 

актерлар мен музыканттар қолдануға тырысады: : Johnny Depp (John Christopher Depp II— 

америкалық актер).Америкалық антропонимиконда кез келген жеке есім әртҥрлі 

орфографиялық тҥрде ӛзінің дамуын жалғастыру мҥмкін. 

Орфографиялық нҧсқаларды қҧратын негізгі әдістерге есім қҧрылымына әріптерді қосу, 

екі еселеу және орнын ауыстыру жатады (Sara - Sahra, Olivia -Allivheiya, Michael —Micheal). 

Жаңа форма есімді ӛзгеше және тартымды етеді және де дәстҥрден ажырамауға мҥмкіндік 

туғызады – есімдердің орфографиялық нҧсқаларының негізі осы ономастикалық кеңістікте 

жақсы танылуға септігін тигізеді.  

Бір есім есімдердің жҧмыс жасауына қатыссыз, жаңа топ есімдерінің «тегі» болуы 

мҥмкін. Сол немесе басқа есімдердің әйгілілік рейтингін ресми санағанда, оның 

орфографиялық нҧсқалары бӛлек қаралады, яғни Katelyn, Caitlin, Caitlyn, Kaitlin, Katelynn, 

Katlyn, Kaitlynn, Katelin, Caitlynn, Katlin, Katlynn және Kaytlyn есімдері әртҥрлі есім ретінде 

тіркеледі, бірақ та бір есімнің фонетикалық дыбысталуы бірдей, орфографиялық нҧсқалары 

баламалы болып келеді. Статикстика бойынша, орфографиялық нҧсқалар ӛздері қҧралған 

есімдер әйгілілігінен кем тҥспейді.  

Жеке есімдердің орфографиялық нҧсқаларын зерттеу келесі ҥрдісті анықтады: әйел 

есімдерінде ер адам есімдерімен салыстырғанда кӛптеген нҧқсалар бар және олар әртҥрлі 

формаға ие. Бҧл, ең алдымен, ат қою дәстҥрлеріне байланысты: әйел есімдері сәнді және 

кӛбіне сәнге еліктейді, ал ер адам есімдері шартты (конвенциялы) болып келеді. Әйел 

есімдерінің орфографичлық нҧсқаларының әртҥрлілігі әйел адам антропонимиконын 

кеңейтудің кӛзі болып табылады. Ер адам есімдерінің орфографиялық нҧсқаларына келетін 

болсақ, қҧрылымдық модификацияның бас бӛлігі Jaylin немесе Aidan сынды ойдан 

шығарылған есімдер болып табылады. Дәстҥрлі ер есімдері бҧрмаланған тҥрде сирек 

қолданылады, ӛйткені ат қоюшының мәдениеті мен білімі деңгейінің тӛмендігімен 

байланысты жағымсыз коннотацияларға ие болуы тәуекелі туындайды.  

Жеке есімдердің орфографиялық нҧсқалары ӛзгешелікке ҧмтылыс, дәстҥр мен 

есімдердің сәне арасында келісіммен кӛрінеді. Орфографиялық нҧсқаны біз жеке есім 

дамуының шегі деп есептейміз.  

Америкалық антропонимияның тағы бір ерекшелігі ойдан шығарлған есімдердің 

болуымен кӛрінеді. 

Ат қою ортасында қызықты кӛрініс акроним-есімдердің пайда болуымен байқалады. 

Жеке есімдер ата-анасының инициалынан (Jennifer + Edward + Thomas + Sherman = Jets), 

сӛйлем немесе сӛз тіркестерінің элементтерінен (І + love + you = Ily, Oh + really = Orly) 

қҧралуы мҥмкін. АҚШ-та 2007 жылы спорттық спутниктік телеарнаның 

аббревиатурасының – ESPN жеке есім ретінде қойылғаны тіркелген, нәтижесінде Espn 

['espen] есімі пайда болды. Бҧл жағдайда баспасӛздерде хабарланды, содан кейін жаңа 

есімнің орфографиялық нҧсқалары Espen және Espin пайда болды.  

АҚШ-та жеке есімдер таңдауға әсер ететін лингвистикалық және экстралингвистикалық 

факторлар. 

http://www.sotmarket.ru/product/love-you-7777b-8gb.html
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1. Ата-аналардың білімі мен әлеуметтік жағдайы. Демографиялық статистиканың 

лингвистикалық сараптамасы мынаны кӛрсетті: білім тӛмен ата-аналар дериваттар мен 

есімдердің орфографиялық нҧсқаларын пайдаланады, ал жоғары білімді ата-аналар дәстҥрлі 

жазылған толық есімдерді қолданады. Демек, жеке есімдердің қҧрылымдық ерекшеліктері 

белгілі бір әлеуметтік стереотипті қҧруға қызмет етеді.  

2. Есімдердің «жетістігі». АҚШ-та есімдердің әйгіленуінде тҧрғындардың жақсы 

қамтамасыз етілген тобының ӛкілдері маңызды роль ойнайды. АҚШ антропониялық 

жҥйесінде есімдердің әйгіленуі жоғарыдан тӛмен қарай жҥреді, яғни қамтамасыз етілген 

және ӛте іскер ортада әйгілі есімдер біршама уақыт ӛткен соң аз қамтамасыз етілген ата-

аналар арасында қабылданданады. Ақыр аяғында, есімдер кең қолданыс тауып, тіпті 

жағдайы нашар ата-аналар ол есімдерді қабылдамай қояды. Уақыт ӛте келе ол ӛзінің 

атағынан айрылып, толық ротациядан шығып кетеді, ал әл-ауқаты тӛмен отбасылар 

айналымға басқа есімдерді алады.   

3. Дін Америкалық антропонимикондар дамуының тарихында інжілдік есімдердің кең 

таралуы АҚШ-та христиандық және иудаизмнің таралуына байланысты. Pew (―Rew 

Research Center‖) америкалық зерттеу орталығымен жҥргізілген зерттеу нәтижелері 

бойынша, АҚШ-тың 78,4 % халқы ӛзін христиан санайды. Бҧл басқа дамыған 

мемлекеттерде христиандықтың таралу кӛрсеткішінен біршама асады.Сол немесе басқа 

дінді ҧстанатын америкалық отбасыларда дәстҥрлі ат қоюларға ҥлкен мән беріледі. 

Католиктер әулиелердің аттарын дҧрыс кӛреді. Бір есім Mary есімі бір отбасында барлық 

қыздарға қойылған жағдай кездескен, оларды орта есімдері ажыратып тҧрған, мысалы Mary 

Catherine, Mary Margaret т.б.  

4. Есімнің жаңа коннотациялар иеленуге мҥмкіндігі.  

Сӛйлесуде жҧмыс жасай отырып, жеке есімдер оларда коннотациялық мағыналар пайда 

болуына әкелетін  әртҥрлі экстралингвисттік факторлардың әсерін алады. Америкалық ата-

аналар балаларына есім таңдағанда оның коннотациялық потенциалын ескерулері қажет.  

Ойдан шығарлылған «суффикстік» есімдердің нәсілдік коннотацияясы кҥшті, ӛйкені 

бҧл афро-америкалықтардың ат ойлап табудағы ӛзіндік ерекшеліктері болы табылады. 

Алайда аффикстеуді, жаңа есімдерді қҧраудың ӛнімі әдісі ретінде, Юта штатында тҧратын 

Иса пайғамбар шіркеуіне келушілер (мормондар) де белсенді тҥрде қолданады.     

Афро-америкалықтар сияқты, мормондар да сӛз ортасында ҥлкен әріп және дефис 

қолдатын нҧсқаны (HiDee < Heidi, M'Lisa < Melissa, ср. афроамерик. Mo 'Nique < Monica), 

«суффикстеумен» қҧралған есімдерді (Lajuan, Shamaya, ср. афроамерик. Deshawn, Lat-isha) 

кеңінен қолданады. Бірақ та біршама айырмашылықтар бар. Бастапқы формант La- ны 

афро-америкалықтар әйел адам есімдеріне қолданады (Lakeisha, Latoya), ал мормондар оны 

ер адамдарға қолданады  (LaGene, LaJuan, LaMar). Мормондар отбасында ер адам 

есімдерінің соңына  -ette, -atte соңғы форманттарын қолданып, әйел адам есімдерін қҧрау 

(Milfordetta, Earleíte) тәжірибеде жиі кездеседі. «Қара антропонимиконға » -ette, -atte 

форманттарын қолдану тән емес.  

Афро-америкалықтар мен мормондар есімдерінің қҧрылымдық ҥлгісі біршама 

ҧқастыққа ие, бірақ бҧл есімдердің коннотациялық толтырылуы әртҥрлі. Бірінші жағдайда 

суффикстік есімдер ӛзінің иесінің нәсілін, есім қоюшының мҥмкін болған мәдениеті мен 

білімі тӛмендігі, ал екіншісі – діни кӛзқарастар мен туған жерін хабарлайды.  

Жеке есімдердің орфографиялық нҧсқалары ат қоюшыныі мәдениеті мен білімі 

тӛмендігімен байланысты кері коннотацияларға ие болуы мҥмкін. Бҧл бірінші кезекте 

дәтҥрлі есімдердің қате орфографиясымен байланысты (Mathew орнына Malhue, Irvin 

орнына Urvin). Ер адам есімдерінің дериваттары ата-анасының әлеуметтік жағдайы 

тӛмендігін кӛрсетеді.  

Заманауи америкалық қоғамда інжілдік есімдердің діни коннотациясы «сәнді, есімнің 

керемет дыбысталуы» коннотациясымен орын ауысады. Байырғы мҧсылмандық есімдер 
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дінге қатыссыз,нәсілдік коннотациямен байланысты қосымша коннотацияларға ие болады. 

Мҧның себебі, олардың афро-америкалықтар арасында кеңінен тарауы.  

      Бірақ діни коннотациядан басқа коннотациялар қолданылмайтын екі есім бар. Бҧл 

Mohammed пайғамбардың есімі, араб мемлекеттерінен келгендер арасында әйгілі ер есімі, 

және де Jesus есімі. Jesus есімі бірнші жеке есім ретінде қолданылады, бірақ орта есім 

ретінде жиі қолданылады. 2010 жылда америкалық жеке есімдер әйгілілігі арасында ол 92-

позицияға ие болды. Mohammed (Mohamed/Muhammad)  есімі (2010 жылға рейтингте 

600/442/506 позиция) АҚШ-тың христиандарының арасында аз қолданылады.   

5. Есімнің акустикалық бейнесі.Есімді фонетакилық іске асыру тіл иеленушілері 

арасында белгілі бір эмоциялық байланыс шақыруы мҥмкін. Есімді атағанда ыңғайлы етіп 

алу жақсы байланыс шақырады, ал сӛйлеу аппаратының қиындауымен шығатын есімдер 

кері бвйланыс шақыруы мҥмкін. Осылайша, 2010 жылда әйгілі фонетикалық 

ерекшеліктерге ашық буын қҧрайтын есімдерді  (Olivia, Riley, Sophia, Alyssa, Joshua), 

дифтонг [ei] және [ai] (Taylor, Haily, Tyler, Elijah, Michael), қосарланған ҥнді (Hannah, 

Lillian, Allison, Emma) жатқызамыз. Есімдер рейтингінде соңғы позицияға ие болған әйгілі 

емес есімдер қҧрылымында сҥзілмелі шулы дауыссыздар [s, z] (Denzel, Azariah, Zavion, 

Zack, Leonidas, Amos, Cassius) және шулы дыбыстар [f, v, t, d] сонанттармен [r,w,l] бірге 

келуі (Trevin, Frida, Gretchen, Darwin, Matilda) бар. Жағымды дыбысталу немесе эвфония 

есім таңдағанда маңызды фаткорлардың бірі болып табылады, ӛйткені тілдік деңгейде есім 

тіл иеленушінің эстетикалық қабылдауына байланысты қосымша коннотацияларға 

ҧшырайды.  

6. Есімнің әйел, ер адам есімдері немесе әмбебап есім ретіни жҧмыс жасау 

қабілеті.Басқа тілдерден кірген форманттардың, кӛп ғасырлық дәстҥрлердің арқасында 

інжілдік есімдердің белгілі бір қаңқасын қолданғанда америкалық жеке есімдерде қазіргі 

кҥнге дейін ер есімдері мен әйел есімдерін анық бӛлу сақталған. Әйел есімдерінің ең кең 

тараған форманты соңында латынша форманттар –а және –іа, сонымен қатар 

орфографиялық нҧсқалар ah, -iah және-yah (Isabella, Sophia, Savannah, Mariah, Aaliyah) 

болып табылады. Ер адам есімдері кӛп жағдайда ҥнді немесе дауыссыз дыбыстарға 

аяқталады (Colton, Dylan, David, Jacob, Christopher).Бірақ та мҧндай «ресми» айтылу ер және 

әйел есімдерінде тҧрақсыз сипата ие. Заманауи америкалық ер адам есімдерінде -а, -ah, 

және –iah пен бітетін (Joshua, Luca, Noah, Isaiah), әйелдер есімдерінде ҥнді және дауыссыз 

дыбыспен бітетін есімдер (Lilian, Grace, Madelyn, Jennifer)  кең тараған.  
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Аңдатпа. Ғылыми мақаланың ӛзектілігі лингвомәдениеттану тіл біліміндегі маңызды 

салалардың бірі болып табылады. Бҧл арқылы біз тілдегі концептілердің мағынасын ашып, 

сол тілдің мәдениетімен таныс бола аламыз. Бҧл мақалада қазақ және қытай тілдеріндегі 

лингвомәдени ерекшеліктері «достық» концептісі негізінде қарастырылады. Мақаладағы 

қазақ тілі мен мәденитіне қатысты ―достық‖ концептісін қытай тілімен салғастыру  ӛзекті 

болып табылады.   

Тҥйін сӛздер: тіл білімі, когнитивті лингвистика, лингвомәдениеттану, концепт , 

лингвомәдени ерекшелік. 

Аннотация: Актуальность научной статьи лингвокультурология - одно из важнейших 

направлений языкознания. Таким образом мы можем раскрыть значение понятий в языке и 

познакомиться с культурой этого языка. В статье рассматриваются лингвокультурные 

особенности казахского и китайского языков на основе концепции «дружба». В статье 

важно сравнить понятие «дружба» с китайским языком применительно к казахскому языку 

и культуре. 

Ключевые слова: лингвистика, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, 

концепт, лингвокультурологические особенности. 

Annotation: Relevance of the scientific article linguocultural studies is one of the most 

important areas of linguistics. In this way we can discover the meaning of concepts in a language 

and get acquainted with the culture of that language. This article discusses the linguistic and 

cultural features of the Kazakh and Chinese languages on the basis of the concept of "friendship". 

It is important to compare the concept of "friendship" with the Chinese language in relation to the 

Kazakh language and culture in the article. 

Keywords: linguistics, cognitive linguistics, linguocultural studies, concept, linguocultural 

features. 

 

Қазіргі кезде тіл білімінің кӛптеген салалары антропоцентристік парадигма аясында 

дамып келеді. Солардың ішінен  когнитивтік лингвистика және лингвомәдениеттану 

мәселелеріне жалпы шолу жасасақ, когнитивті лингвистика қазіргі таңда тіл білімінің 

ҥздіксіз дамып келе жатқан жаңа бағыттарының бірі. Когнитивті лингвистика – тілдің 

танымдық табиғи болмысын зерттейтін ғылым болып табылады. Когнитивті 

лингвистиканың  мақсатына – тіл біліміндегі танымдық теорияның ғылыми негіздерін, 

оның басты тҧжырымдары мен негізгі қағидаларын меңгеру жатады.  

Когнитивтік лингвистикаға алғашқы қадамдар 1970 жылдардың басында жасалды. Тіл 

біліміндегі когнитивтік бағыттың негізі Н.Хомский, Дж.Миллер, Дж.Лакофф, Р.Шенк, 

М.Джонсон, Т.А. ван Дейк және  т.б. зерттеулердің нәтижесінде дҥниеге келді. Қазіргі кезде 

орыс тіл біліміндегі бҧл ғылым саласы Н.Д.Арутюнова, Е.Г.Беляевская, Е.С.Кубрякова, 

В.З.Демьянков, Ю.С.Степанов, И.А.Стернин, В.Н.Телия, В.А.Маслова  сынды ӛзге де 

ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты қолдау тауып, зерттелу ҥстінде. 

Когнитивті лингвистика мәселесін кӛтеріп, зерттеген ғалымдар еңбектеріне тоқталсақ, 

Дж.Лакофф пен Г.Томпсонның «Когнитивтік грамматиканы ҧсынамыз» атты мақалалары, 

mailto:aibalak01@mail.ru
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Ж.Фоконьенің «Ментальді кеңістік» атты еңбегі, Р.Лангакердің «Когнитивтік грамматика 

негіздері» атты зерттеулері бар екенін біле аламыз. 

Аталған  ғылыми зерттеулердің әрқайсысы когнитивтік лингвистиканың теориялық 

қағидалары мен бірліктерін анықтауға, когнитивті элементтердің адам санасында жҥзеге 

асуы мен қызмет ету қасиеттерін зерттеуге және тілдің когнитивтік қасиеттерін әртҥрлі 

тҧрғыдан сипаттауға едәуір ҥлес қосты. 

Қазіргі қазақ қоғамындағы ерекше маңызға ие ҧлттық мақсаттардың бірі - ӛзегі 

мәдениет болып табылатын халықтың рухын жаңғырту. Жетекші мәдениеттанушылардың 

пікірінше, мәдениет -  адамның ақыл ойы мен еңбегі жемісінің тізбектері, дәлірек айтқанда, 

материалдық және рухани қҧндылықтар жҥйесі (Э.Тэйлор); мәдениет- дҥниенің бӛлшектері 

болып саналатын рухани кӛріністерді бейнелейтін тіл, миф, ӛнер, дін және т.б. негізде 

қҧрылатын семиотикалық жҥйе (Ю.Лотман)[1]. 

ХХ ғасырдың 90 жылдарында ӛз алдына жеке жаңа бағыт пайда болды, бҧл бағыт Э. 

Бенвенист, В. Н. Шаклеин, В. А. Маслова және т. б. ғалымдардың еңбектеріне байланысты 

лингвомәдениеттану деген атқа ие болды. Лингвомәдениеттану (лат. linqua – тіл, cultura – 

мәдениет, logos – ілім) лингвистика мен мәдениеттанудың тоғысында пайда болған 

халықтық мәдениеттің тілге әсерін зерттейтін сала болып табылады. 

Тіл мәселесін мәдениет, әдет-ғҧрып, салт-санамен байланыстыра зерттеу, мәдениетті тіл 

білімінің кҥрделі проблемасы ретінде қарау ХХ ғасырдың 20-30 жылдарда белең ала 

бастады. 

Линвомәдениеттануды терең зерттеген ғалым В.А.Масловa линвомәдениеттануды 

халық мәдениетін танытушы ғылым деп санап, былайша анықтама береді: 

Лингвомәдениеттану - лингвистика мен мәдениеттанудың тоғысында пайда болған және 

халық мәдениетінің тілде кӛрініп, қалыптасқан кӛріністерін зерттейтін ғылым[2.315-б]. 

Қазақ тіл біліміндегі лингвомәдениеттану ғылымы туралы Ш. Уәлиханова, М.Әуезов, 

Ә.Марғҧлан, І.Кеңесбаев, Ә.Қайдар, Р.Сыздық, Е.Жҧбанов, Е.Жанпейісов, Т.Жанҧзақов, 

Н.Уәлиев, Ж.Манкеева, А.Жылқыбаева, Қ.Рысбергенова, Р.Шойбеков және т.б. 

ғалымдардың еңбектерінде кӛрсетіледі [3,20-б]. 

Тіл мен мәдениетті сабақтас зерттейтін ғалымдар, оның ішінде қазақстандық ғалымдар 

Е.Жанпейісов, Ж. Манкеева, Г.Смағҧлова және т.б. мәдениетті тілден бӛліп қарастырмай, 

тіл мәдениеттің кӛріністерінің бірі болып табылады және олардың арасындағы байланыс 

ерекше маңызды деп сипаттап кеткен[4,337-б]. Себебі, кез-келген мәдениеттің тҥрлері мен 

атаулары тіл арқылы  кӛрініс тауып, ҧрпақтан-ҧрпаққа мҧра болып қалатыны белгілі. 

Лингвомәдениеттану ғылымында «концепт» термині ерекше орынға ие. 

Лингвомәдениеттанудағы концепт ҧғынысы –концепт мәдениеттің базалық бірлігі 

концентраты болып келеді. Концепт тілді, сана мен мәдениетті комплексті зерттеуге 

бағытталған шартты менталді бірлігі [5].      Лингвомәдени концепт ҥш қҧрылымнан – 

ҧғымдық, бейнелілік, қҧндылықпен сипаттау арқылы кӛрсетуге болады [6, 63-б].                                                             

Әлемдегі ең ҧлы сезімдердің бірі - достық. Әр адам дҥниеге келгеннен кейін, ес 

білгеннен-ақ жан дҥниесіндегі сырын, мҧң-шерін тарқатып, қуанышы мен қайғысын 

бӛлісетін дос іздейді. Қандай да бір қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бӛлісіп, 

досыңның  ақылын тыңдап, шешім таба аласың.  

Достық дегеніміз – адамдардың бір-біріне адал, бір-біріне сенетін, мҥдделері мен 

пікірлері ортақ болатын қасиеті. Достық - бҧл ӛзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, 

рухани жақындықтың белгісі. Шынайы достық шабыт кӛзі бола алады және ӛмірдегі 

қиындықтар мен мәселелерді жеңуге кӛмектеседі. Достық қалай, кімдер арасында немесе 

қай уақытта болмасын бағаланады, алайда бҧл қҧндылық әр елде әр тҥрлі   қабылданады. 

Және бҥгінде әр елдің тҥсінігіндегі «достық» концептісін тану достық ҧғымын жаңа 

тҧрғыдан ҧғынуға кӛмектеседі. 

Қазақтың дәстҥрлі әдеп жҥйесінде «достыққа» ҥлкен кӛңіл бӛлінеді. Қазақ халқының 

атақты тҧлғаларының ҧлағатты сӛздерінен қазақ халқы тҥсінігіндегі «достық» концептісін 
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байқай аламыз. Бауыржан Момышҧлының «Шын дос сыртыңнан мақтайды», Ғабит 

Мҥсіреповтің «Махаббат, достық, бауырмалдық - адамның ең бір асыл қасиеттері», 

Махамбет Ӛтемісҧлының  

«Жақсымен дос болсаң, 

Алдыңнан шығар елпектеп... 

Жаманмен дос болсаң, 

Сыртыңнан жҥрер ӛсектеп» және т.б. ақындарымыздың достық жайлы айтқан бір-екі 

ауыз сӛзінен-ақ қазақ халқының достықты қалай бағалайтынын, қандай ой 

қалыптастырғанын байқай аламыз. Халық арасында достық туралы мақал-мәтелдер де  

жеткілікті: «Дос жылатып айтады, дҧшпан кҥлдіріп айтады», «Досы жақсының, ӛзі де 

жақсы», «Жҥз теңгең болғанша жҥз досың болсын», «Дос сыртыңнан мақтар, дҧшпан кӛзіңе 

мақтар», «Жақсымен жолдас болсаң – жетерсің мҧратқа. Жаманмен жолдас болсаң - 

қаларсың ҧятқа», «Досқа адалдық - рухқа адалдықпен бірдей», «Заттың жаңасы жақсы, 

достың ескісі жақсы» және т.б[7]. 

Қазақ халқы арасында «достық» концептісіне байланысты қолданылатын сӛздерді 

талдасақ:  

Дос-сырлас, жора-жолдас, жақын адам, жанашыр, қамқоршы.  

Дос-жар. Жора-жолдас, тату дос, ниеттес адамдар.  

Дос-жаран. Дос-жар, жора-жолдастар.  

Дос-жора – тілегі бір жора-жолдас.  

Достас – дос ету, дос қылу, дос кӛру.  

Достық – жақындастық, тілеулестік, ниеттестік, жора-жолдастық.  

Достым – жақын-жуық адамдарды ӛзіне жақындату ретінде айтылатын шартты сӛз. 

Қазақ халқында мақалдардан, ақындардың ҧлағатты сӛздерімен қоса, достыққа арналған 

ӛлең шығармалары да кӛп. Мҧқағали Мақатаевтің «дос болам десең» атты шығармасында: 

Жауыздың барып, жанына уәзір болғаннан, 

Достардың барып, ауласында ӛлген мың артық. 

Досым, саған сенемін. Сеніп ӛтем! 

Жолы бӛтен демеймін, жӛні бӛтен. 

Достық деген - адамның кӛрігі екен, 

Достық деген ақылдың серігі екен. – дейді. Бҧл шығармадан достықты ақын қандай баға 

жетпес қазына ретінде кӛрсеткенін байқай аламыз. 

Қазақ халқының ҧлы ақыны Абай Қҧнанбаев достық жайлы ӛзінің отыз жетінші қара 

сӛзінде айтып кеткен болатын: 

«Жаман дос - кӛлеңке: 

Басыңды кҥн шалса, 

Қашып қҧтыла алмайсың; 

Басыңды бҧлт алса, 

Іздеп таба алмайсың.» 

«Досы жоқпен сырлас, 

Досы кӛппен сыйлас; 

Қайғысыздан сақ бол, 

Қайғылыға жақ бол»[8]. Бҧл қара сӛзінде ақын жаман дос пен жақсы досты ажыратып 

кӛрсетіп, досы жоққа дос бола білу керектігін, досы кӛппен  сыйласа білу керектігін 

жеткізеді. 

Достық жайлы Шәміл Мҧхамеджанов пен Мҧқағали Мақатаевтің бір – біріне арнаған 

ӛлең жолдарынан да біле аламыз: 

 Шәмілдің Мҧқағалиға: 

«Болса-дағы қанша жегжат, туысқан, 

Туысқаннан досың жақын ҧғысқан. 

Жан-тәнімен шын берілген дос тапсаң, 
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Сҥріндіре алмас сені бір дҧшпан», – деп ӛзінің ойындағы достық сезімінің қандай 

екендігін сездіреді.  

Шәміл Мҧхамеджанов ӛз поэзиясында достық мәселесіне ерекше кӛңіл бӛлген. Оның 

«Дос туралы екі ӛлең», «Досыма», «Қҧрдастарым, достарым», «Сыйластық», «Ол ӛзі саған 

адал боп», «Жан достарым», «Қҧрбымен талай тел ӛстік» ӛлеңдерінің мазмҧны осы 

тақырып аясында ӛрбіген. Бҧл ӛлеңдерінің біразы ӛзінің бала кезінен бірге ӛскен 

қҧрдастары, достарына арналған [9]. 

Достыққа қарама-қарсы ҧғым — қастық пен кҥншілдік. Мҧндай сезімге ерік 

алдырғандар басқаның қуаныш-қызығын, ырыс-бағын кӛтере алмайды, дос дегеннің не 

екендігін білмейді. Дҧрыс дос таңдай білу — ӛмірлік мақсаттардың бірі болып табылады.  

Қытай тілінде «достық» концептісі ең маңыздылардың, ерекше кӛңіл бӛлінетін ҧғым 

болып табылады. Қазіргі қытай тілінде «достық» мағынасы бірнеше сӛздермен беріледі: 交 

(jiāo) - 10 мағынасының ішінен 6-мағынасы «достық»; 友 (yǒu) – 4 мағынасының 1-

мағынасы «достық». 

Қытай тілінде  дос тҥсінігінде 朊友 (péngyǒu) сӛзі қолданылады.友 (yǒu) иероглифі екі 

бӛліктен тҧрады: ナ сол қол және 又оң қол, олар бір-бірімен байланысып, қол алысу деген 

мағынаны, яғни достықты бейнелейді.  

Қазіргі қытай тілінде, басқа тілдердегідей, достық тақырыбында кӛптеген 

фразеологиялық бірліктер кездеседі. Мысалы, 总角之交 (zǒngjuézhījiāo) - бала кезден 

басталған достық; 患难 之交 (huàn nàn zhījiāo) - қиын кездерде дос болу (кедейлік 

кезеңінде), қиыншылықта танылатын шын дос;莫逆之交 (mò nì zhī jiāo) - достар, 刎 颈 之交 

(wěn jǐng zhi jiāo) - ӛмірдегі және ӛлімдегі достық, жанқиярлық достық, 杵臼 之交 (chǔ jiù 

zhī jiāo) – қауымдық айырмашылықтарды, материалдық әл-ауқаттағы айырмашылықтарды 

ескермей, дос болып қалу.   

Қытай қоғамы иерархиялық және дәстҥрлі мінез-қҧлық нормаларына негізделген 

жағдайда, қытай моралы мойындаған қатынастардың арасында Достық соңғы орында 

болды, алайда тек достық отбасылық-кландық иерархия шеңберінен шығуға мҥмкіндік 

берді. 

Қытайдағы достық екі жақтың теңдігін білдірмейді. Кем дегенде, екі достың біреуі 

ҥлкені болуы керек еді, және бҧл оған кіші досына қамқорлық кӛрсетуге және барлық 

мәселелерде, қалыңдық таңдауына дейін кеңес беруге себеп болды. Ҥлкен досының 

ҧсыныстарын орындаудан бас тарту қарым-қатынасты тоқтату қаупін туғызды. 

Бҥгінгі кҥні қытай тіліндегі «гуанси» (қытайша 关系) термині «пайдалы байланыстар» 

дегенді білдіреді. Гуанси достығы мҧқият, кейде тіпті жылдар бойы қҧрылады. Сыртқы 

жағынан мҧндай қарым-қатынас достық қызметтерге, назар аудару белгілеріне, кешке 

кафеде бас қосуға, пікір алмасу мен ақпарат алмасуға ҧқсайды, сонымен бірге әр тарап бҧл 

ынтымақтастықтың бір тҥрі екенін тҥсінеді. Достық- (朊友 - дос,) - бҧл терең тҥсінуді қажет 

етпейтін қарапайым қарым-қатынас тҥрі.   

Қытай халқы тҥсінігінде  достық:  шынайылық, қолдау, сенім, қҧрмет, дос, мәңгілікке, 

жақын, бақытпен тығыз байланысты болып келеді.  

物以类聚, 人 以 群 分 (wù yǐ lèi jù, rén yǐ qún fēn)- ӛнімдер сорттары бойынша, достары 

талғамы бойынша сҧрыпталады. Бҧл дегеніміз,  ойлары мен қызығушылықтары ҧқсас 

адамдар дос бола алады. 

患难 识 知己(huàn nán shí zhī jǐ) - нағыз дос қиын ӛмірлік жағдайларда сыналады. 

情 比 金 坚 (qíng bǐ jīn jiān)- достық бҧзылмайды, алтын мен тас сияқты. Шынайы 

достықты бҧзу мҥмкін емес. 

益者三友，损者三友:友直、友谅、友多闻，益矣；友善柔、友便佞、损矣. (yì zhě sān 

yǒu， sǔn zhě sān yǒu: yǒu zhí、 yǒu liàng、 yǒu duō wén， yì yǐ； yǒu shàn róu、 yǒu biàn 
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nìng、 sǔn yǐ.) Ҥш пайдалы дос және ҥш зиянды дос бар. Әділ дос, ашық дос және кӛп 

нәрсені білетін дос пайдалы. Ал, жағымпаз дос, екі жҥзді дос пен шешен дос зиянды[10]. 

Қытай поэзиясында және кескіндемеде кӛпір достармен кездесудің символы болып 

табылады. Қазіргі мәдениетте кездесулер кӛбінесе саябақтардағы кӛпірлерде ӛткізіледі. 

Кӛпірдің мағынасы ӛзенді әртҥрлі - ӛз және ӛзгелердің әлемі арасындағы шекара ретінде 

тҥсінуден туындайды. Кӛпір - мҧндай шекараны еңсерудің және бір әлемнен екінші әлемге 

ӛтудің символы.  

Достықты символикалық бейнелеудің мысалы: «балық» сӛзі 鱼 (yú). Адамдар балықтың 

ішіне хабарлама қалдырып отырған деген аңыз бар, осыған байланысты балық алыс доспен  

байланысудың символына айналды.  

Қытай халқында «достық» ҧғымына қатысты мақал-мәтелдер де кӛп.  情义无价 [qíng yì 

wú jià] Сӛзбе-сӛз аудармасы: Достықтың бағасы жоқ. Мағынасы: Жҥз теңгең болғанша, жҥз 

досың болсын; 广交友，无深交 [guǎng jiāo yǒu, wú shēn jiāo] Барлығына дос болған -

ешкімге дос емес; 好书如挚友  [hǎo shū rú zhì yǒu] Жақсы кітап – жақсы дос. 

愿得一人心，白首不相离  [yuàn dé yī rén xīn, bái shǒu bù xiāng lí] Ӛзгенің жҥрегінен орын 

алам десең, оны ешқашан сатушы болма; 君子之交淡如水[ jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ] 

Мырзалар арасындағы достық су тәріздес. Мырзалар арасындағы адамгершілік пен 

әділдікке негізделген, таза және судай жеңіл достықты білдіреді; 患难见真情[huàn nàn jiàn 

zhēn qíng] Қиындық шындықты кӛреді (дос қиыншылықта танылады); 知音 难觅[zhī yīn nán 

mì]  Нағыз дос табу қиын [11] . 

Қазақ халқы ҥшін достық – асыл қазына ретінде жҥреді. Шынайы досыңды тапсаң, одан 

айырылып қалмау керек, досыңды бағалауың керек  деген тҧжырымдар да бар. Қазақ 

халқының тҥсінігінде дос деген ҥнемі кемшілігіңді ӛзіңе жеке айтып, ақыл-кеңесін білдіріп, 

сыртыңнан тек жетістіктеріңді айтып, мақтана білу керек. Осыған қатысты «Дос жылатып 

айтады, дҧшпан кҥлдіртіп айтады» деген мақал – мәтел де бар. Қазақ халқы ҥшін достық ҥш 

негізгі адам бойындағы асыл қасиеттердің қатарына жатқызылады. Сонымен қатар 

достықты бауырлардан жоғары бағалаған қазақ ақындары да бар.  

Абай Қҧнанбаев достық мәселесін қозғағанда, басыңа қиын іс тіскенде шынайы, адал  

достарың ғана қасыңнан  табылады. Ал оған дейін ӛзімнің досым, бауырым деп санаған 

достарыңды кӛлеңкеге теңейді. Сонымен қатар, ақын ӛзінің қара сӛздерінде де достық 

мәселесін қозғағанда «досы жоқпен сырлас, досы кӛппен сыйлас» деп досы жоққа дос бола 

білу керектігін насихаттайды.  

Қазақ халқының тҥсінігінде дос деген сенің сырласың,  жора-жолдасың, жақын адамың, 

жанашырың және қамқоршың. Достықты, досын қазақтар қалай бағалайтындығы «Аққуды 

атпа, досыңды сатпа» - деген сӛздерінен де анық байқалады.  

Қытай тілінде иероглифтер ӛзіндік мағыналарымен салынатынын «достық» 友 (yǒu) 

иероглифінің екі бӛліктен тҧрап: ナ сол қол және 又оң қол, бір-бірімен байланысып, қол 

алысу деген мағынаны, яғни достықтың белгісі болып тҧрғанынан-ақ байқай аламыз.  

Қытай халқы достыққа берік болып келеді, сондықтан да «достық» ҧғымымен олар тек 

бала кезден келе жатқан достықты, жанқиярлық достықты, адамның басына қиын іс тҥскен 

кезде жанынан табылатын досын және адамның еқандай кемшіліктеріне қарамастан 

жанынан табылатын достарды ғана байланыстыра алады. Сонымен қатар қытай халқының  

достықты қатты бағалауының себебі, тек достық қытайлықтарды отбасылық-кландық 

иерархия шеңберінен шығуға мҥмкіндік берді. Яғни оған дейін қытай халқы тек отбасылық 

бауырмашылдық деген оймен ғана жҥрген болатын.  

Қытай халқы тҥсінігінде  достық:  шынайылық, қолдау, сенім, қҧрмет, дос, мәңгілікке, 

жақын, бақытпен тығыз байланысты болып келеді.  Ҥлкені кішісіне жол кӛрсетіп, ақыл 

айтып, қамқорлығын білдіреді деген оймен қытайлықтар достықтың екі жас 

айырмашылығы бар адамдар арасында болғаны абзал дейді.  
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Қытай халқында кӛпір мен балық «достықтың» символы болып келеді. Қытайлықтар 

ҥшін кӛпір екі жақтың басын қосып, біріктіріп тҧрады, оңайымен бҧзылмайтын достықтың 

кӛрінісі болып табылады.  

Қазақ халқы және қытай халқында мақал – мәтелдер арқылы қалыптасқан тҥсініктердің 

бір – біріне ҧқсас екендігін: Жҥз тенгең болғанша, жҥз досың болсын; жақсы кітап – жақсы 

дос; дос қиыншылықта танылады және т.б. мақал – мәтелдерден байқай аламыз. Әр елде 

«достық» тҥсінігі ӛзінше қалыптасса да, «достық» ҧғымы ӛзінің қҧндылығын жоғалтпайды. 
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ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ЛИНГВОМӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

(«СОҒЫС» КОНЦЕПТІСІ НЕГІЗІНДЕ) 
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Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті 

(Алматы, Қазақстан) 
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Аңдатпа: Ғылыми мақаланың ӛзектілігі «соғыс» концептін қарастыра отырып,  қазақ 

және қытай тілдік лингвомәдени ерекшеліктерін сипаттау және қазақ және қытай 

халықтарының дҥниетанымдарындағы «соғыс» концептісін қҧрайтын ассоциациялық-

семантикалық ӛрістерді анықтау. Жҧмыс барысында қазақ және қытай тілдеріндегі мақал-

мәтелдер, фразеологиялар, ӛлең-шумақтар мен қанатты сӛздердің талдауы кӛрсетілген.  

Түйін сөздер: концепт, лингвомәдениеттану, ассоциациялық-семантикалық 

компоненттер, когнитивті лингвистика,соғыс. 

Аннотация: Актуальность научной статьи - охарактеризовать лингвокультурные 

особенности казахского и китайского языка, рассматривая концепт «война», выявить 

ассоциационно-семантические поля, составляющие концепт «война» в мировоззрениях 

казахских и китайских народов. В работе представлен анализ пословиц, поговорок, 

фразеологизмов, стихотворений и крылатых выражений на казахском и китайском языке. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, ассоциативно – семантические 

компоненты, когнитивная лингвистика,война. 

Annotation: The aim of  scientific article is to characterize the linguocultural features of the 

kazakh and chinese languages, considering the concept of "war", to identify the association-

semantic fields that make up the concept of "war" in the mindsets of the kazakh and chinese 

people. The article presents an analysis of proverbs, sayings, phraseological units, poems and catch 

phrases in the kazakh and chinese languages. 

Keywords: concept, linguoculturology, associative-semantic components, cognitive 

linguistics,war. 

 

Қазіргі лингвистика саласында тенденция   тілді халық мәдениетінің интерпретациялық 

әдіспен зерттеу  болып табылады. Себебі, тіл – адам ойының, психикалық жҥйесінің, 

ҧлттарды сипаттау кілті. Мәдениет, ҧлт және тілді қарастыра келе, тіл білімі саласында 

жаңа бағыттың , лингвомәдениеттанудың , пайда болуына ықпалын тигізді. 

Лингвомәдениеттану саласының басты мақсаты – тіл мен мәдениет, этнос пен тіл, тіл мен 

ділдің сабақтастығын зерттеу.  Беріліп отырған тақырыптарды қарастыра, 

лингвомәдениеттану бағыты бірнеше әдістер мен ҧғымдарды қолданады. Біздің еңбегіміздің 

тақырыбы, негізгі ҧғымдардың бірі – концепт, белгілі бір халық мәдениеті жайлы ақпарат 

беретін басты дерек кӛз. «Соғыс» концептін қарастыра отырып, біз қазақ және қытай тілдік 

лингвомәдени ерекшеліктерін сипаттаймыз. Сонымен қатар, жҧмыста тӛмендегідей 

міндеттер қойылды: 

- Қазақ және қытай тілдеріндегі «соғыс» концептісінің лексикографиялық 

интерпретацияны сипаттау; 

- Қазақ және қытай тіліндегі фразеологизмдерден, ӛлең-шумақтардан,мақал-

мәтелдерден  «соғыс» концептісіне байланысты мәдени-семантикалық  компоненттерін 

анықтау; 

- Қазақ және қытай тілдеріндегі «соғыс» концептісіне қатысты ассоциацияларды 

сауалнама жҥргізу арқылы  жинақтау. 

  Лингвомәдениеттану – лингвистика мен мәдениеттану тҥйісуінен пайда болып, тілде 

бейнеленген және халық мәдениетінің категорияларын лингвистика тҧрғысынан зерттейтін 

ғылым.Лингвомәдениеттану ҧлттық сипаты бар әлеуметтік, танымдық,этикалық, 
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эстетикалық, саяси,адамгершілік,рухани,тҧрмыстық салалардағы заңдылықтарды тілдік 

қҧралдар арқылы қарастырады. Лингвомәдениеттану ҧлттық болмыстың тілдегі кӛрінісін, 

тіл фактілері мен халықтың танымдық, этикалық, эстетикалық категориялары арқылы 

рухани мәдениетін танып,олардың қызметі мен орнын анықтауды мақсат етеді.  

Тіл – мәдениеттегі, қоғамдағы адам болмысының сыртқы кӛрінісі, сондықтан ХІХ 

ғасырдан бастап (Я.Гримм, Р.Раек, В.Гумбольд, А.А.Потебня) қазіргі уақытта тіл мен 

мәдениет сабақтастығы мәселесі тіл білімінде басты зерттеу нысаны болып табылады. 

Қарастырылып отырған мәселе бойынша В.Гумбольдтың еңбектерінде (1985) тӛмендегідей 

негізгі тҧжырымдамалар берілген: 

 Материалдық және рухани мәдениет тілде ерекше орын алады; 

 Әрбір мәдениет - белгілі бір ҧлттың бейнесі,олардың ҧлттық сипаты айрықша 

дҥниетаным арқылы тілде сипатталады; әрбір тілде ӛзіне тән мәдениеттің, дәстҥрдің ішкі 

қҧрылымы болады; 

 Тілдің ішкі қҧрылымы халықтын рухын, салт-дәстҥрін кӛрсетеді; 

 Тіл  адам мен қоршаған ортаны  байланыстырады. 

В.Гумбольдтың тҧжырымдамаларына А.А.Потебняның «Мысль и язык» атты еңбегінде, 

Ш.Балли, Ж.Вандриеза, И.А.Бодуэна  де Куртэне, Р.О.Якобсон және т.б. ғалымдардың 

жҧмыстарында талдаулар жҥргізілген болатын. 

  Сонымен қатар, «тіл мен ақиқаттың қҧрылымы бірдей» деген ойды Л.Ельмслев, тілдің 

қҧрылымы ақиқаттың қҧрылымымен салыстырғанда бірдей немесе тіл  - ақиқаттың 

деформацияланған бейнесі, деп атап кеткен еді [1] . 

«Концепт» термині ,біріншіден,Д.С.Лихачева мен Ю.С.Степанова еңбектері арқылы  

ХХ ғасырдың  90-жылдары  «лингвистикалық ренессанс» дәуірін бастан кешірген болатын. 

Концептті кҥрделі когнитивтік лингвомәдени қҧрылым ретінде қарастырмас бҧрын, бҧл 

қазақ  тіл біліміндегі ӛзгетілді терминнің қолданысының қажеттілігін қысқаша негіздейік.  

«conceptus» зат есімі латын тіліндегі «consipere» етістігінен – қҧрылу деген сӛзінен бастау 

алады.  

Концепт   ділдік білімдегі жоғары абстрактылық тҥсінік ретінде тікелей сӛзбен 

байланысты. Сондықтан да, концепт заттық ҧғымнан бӛлек, барлық коммуникативті 

маңызды мәліметтерді береді.Біріншіден, ол - лексикалық тіл жҥйесіндегі таңбаның алып 

тҧрған орнының нҧсқауы ,оның парадигмалық,синтагматикалық және сӛзжасамдық 

байланысы. Сонымен қатар, концепттің семантикалық қҧрамына тілдік таңбаның барлық 

прагматикалық мәліметтері кіреді. Тағы бір тілдік концептінің семантикалық компоненті  - 

тілдің когнитивтік «жады», яғни,  тіл иелерінің рухани қазыналары мен шығу тегінен бастап 

тілдік таңбаның мағыналық сипаттамасы. 

С.А.Аскольдова, Е.С.Кубрякова, С.Х.Ляпина,О.П.Скиданның ғылыми зерттеулері 

бойынша , концепт -  дҥниені тану процессін, белгілі бір адам қызметін,оның әлемді зерттеу 

барысында жинақталған білім мен тәжірибесін кӛрсететін кӛпӛлшемді ой  

қҧрылымы.«Концепт» термині ғылымның әрбір саласында кӛптеп кездесетіндіктен, тіл 

біліміндегі зерттеудің бірлігі болып табылатын концептті кей кездері мәдени концепт деп 

қарастырылуы әбден мҥмкін. В.А.Маслованың зерттемелерінде, «мәдени концепттер - 

дерексіз ҧғымдардың атауы»деп айтылған. Сондықтан да, әлемдік бейне бӛлшектерін 

мәдениеттің негізгі концепттері деп атауға да болады.Лингвомәдениеттанудың  негізгі 

дерексіз тҥсініктеріне – ҧят, ерік, тағдыр, тәуелсіздік, отан және т.б. ҧғымдар кіреді.  

Соғыс – мемлекеттер,қоғамдар, әскери кҥштер, ҥкіметтер немесе әртҥрлі әлеуметтік 

топтар арасында қалыптасқан қарсы жағын жоюды кӛздейтін қарулы қақтығыс. «Соғыс» 

концептісі  «бейбітшілік» концептісіне қарама қарсы бірден –бір концепт екені бәрімізге 

мәлім. Ол  апат, қан тӛгіс,алапат,қақтығыс мәніндегі этномәдени менталдық ҧғымды 

білдіреді. 

 Қазақ тілінің тҥсіндірме сӛздігінде «соғыс» ҧғымына тӛмендегідей анықтамалар 

берілген: 
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 Мемлекеттердің және бір-біріне қайшы таптардың арасында болатын қарулы кҥрес, 

ҧрыс. Соғыс қылды (салды) – соғысқа шықты, соғысты; 

 Сонымен қатар, «тҥйісу» , «шекісу» , «ҧрысу» деген мағыналарды береді [2;733]. 

       Қазақ тілінде «соғыс» сӛзі синтагматикалық (Ҧлы Отан соғысы, азаматтық 

соғыс,қанды соғыс,сҧрапыл соғыс және т.б.) және парадигматикалық байланыстарда болып,  

бірнеше синонимдерді кездестіруге болады. Мысалы, зардап, ҧрыс, келіспеушілік, қарулы 

кҥрес,майдан, атыс,шабыс және т.б. 

       Қазақ халқының мәдениетінде, тарихында, тілінде «соғыс» сӛзі ерекше орын алады. 

Сондықтан да, қазақ әлемдік тілдік бейнесінде бҧл тақырыпқа байланысты жинақталған 

ӛлең-шумақтар, әңгімелер, мақал-мәтелдер, шығармалар кӛптеп кездеседі. Қазақ тілінің 

ӛлең-шумақтарын, мақал-мәтелдерін саралай келе, біз келесідегідей «соғыс» концептінің 

мәдени-семантикалық ерекшеліктерін атап кӛрсеттік: 

1.Концепттің негізі, яғни оның ядросы – адам тәжірибесі,оның ӛмір сҥргендегі 

жинақтаған мәліметтерінен туған танымның тілдегі репрезентациясы. Соғыс – 

қатыгездіктің, зҧлымдықтың бейнесі.Мысалы, «қанды соғыс ерге сын,қаптаған жау елге 

сын», «алыстан кӛрсең алдырмайсың, досыңды жауға қалдырмайсың», «қыздың ерлігі 

қырғында білінді, әйел демей алдына жауы жҥгінді» және т.б. 

Тӛменде кӛрсетілген ӛлеңнен, біз автордың «соғыс» сӛзін «селдей жайылу» –тҧрақты 

теңеуімен беріп, қанды, сҧрапыл соғыстың келгені жайлы хабар беріп тҧрғаны бейнеленген.   

Соғыс селдей жайылған қанды тасқын, 

Апат болды басына кәрі-жастың. 

Соғыс қиып ӛмірін жігіттердің, 

Махаббатын ҧрлады қарындастың [3]. 

 (С.Мәуленов) 

2. Ҧлы Отан соғысы уақытында кӛптеген қазақ азаматтары қаза тапты.Сол бір қанды 

уақытта бала әкесінен, ана баласынан, ата-әже немерелерінен айырылды. Сондықта біз, 

«соғыс» сӛзін қаза, ысырап, айырылу тҥсініктерімен де байланыстырамыз. Мысалы, Фариза 

Оңғарсынованың «Әке туралы ой»атты ӛлеңінде  әке сағынышы, жоқтығы, ерекше 

сипатталған:  

Бесікте жаттым уілдеп, 

сол бір сҧрапыл соғыс кҥндерде, 

қан кешіп біздің әкелер 

сонау батыста жырақ жҥргенде. 

―Жан папа‖ деген бір ауыз 

сӛзді айта алмай қалғандар кӛп қой,бір мен бе?.. [4] 

3. Сонымен қатар, соғыс – ерлік, батырлардың  жауынгерлігі, жанқиырлығы, 

қаһармандығы.Мысалы, «жаудыра атсаң жауға жақындайсың», «қыздың ерлігі қырғында 

білінді,әйел демей алдына жауы жҥгінді», «еліңді сҥйсең, ерлік істейсің», «жауынгерге 

жара да жарасады» және т.б. 

4. Ҧлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету – әрбір мемлекеттің басты борышы.Әр 

мемлекетте қарсыластың жоспары,оның әскери қару-жарағы туралы ақпарат жинау – әскери 

іс-қимылдардың мейлінше тиімді жҥргізуге мҥмкіндік береді.Сондықтан да, соғыс – 

адамзаттың кемеңгерлігі,жеңіске жету жолындағы жинақталған білім.  

«Ҧрыс ӛнерінің негізі – дҧшпанға оқпен әсер ету, оның адам кҥшін қырып жою, ӛз 

кҥшіңді аман сақтау. Ҧрыс жҥргізу ӛнерінің мәні де осыған байланысты.Ҧрыс идеалы – бҧл 

ҧрыста шығынсыз жеңіп шығу. Ҧрысты кездейсоқтық жоқ,дҧшпан ҥшін кҥтпеген жағдай 

бар.Жеңіс немесе жеңіліс себептілікті және заңды нәрсе. 

Тек ҧрыста ғана адамның барлық қасиеті сынға тҥседі. Егерде бейбіт уақытта адамның 

кейбір ерекшеліктері байқалынса,онда ол ҧрыс ҥстінде ашылады. Ерлік ҧрыста мҥлдем 

кӛрінбейді немесе барынша толық кӛрінеді» [ 5;20-21]. 
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Қытай тілінде «соғыс» сӛзінің баламасы екі иероглифтен «战争» (zhànzhēng) 

тҧрады,екеуі де бӛлек екі мағына беріп, басқа да иероглифтермен тіркесіп келе алады.  «战» 

(zhàn) графемасы кӛп мағыналы, «соғыс, ҧрыс,айқас» мағыналарынан басқа, тағы «дірілдеу, 

қалтырау» деген мағыналарды береді.[4 ]Бҧл графема келесідегідей тҧрақты сӛз 

тіркестерінде кездеседі: 

 战战兢兢 (zhànzhànjīngjīng)  - қорыққаннан қалтырау; 

 胆战心惊(dǎnzhànxīnjīng) - тҧла бойы мҧздап кету,жаны бақайына кетті,яғни қатты 

қорқу; 

 战竦而却(zhàn sǒng ér què) - жеңілгеннен кейін қашу; 

 无心恋战(wúxīn liànzhàn)  -албырт соғыс 

 舌战群儒 (shézhàn qún rú) - сӛзбен қақтығысу және т.б. [6]. 

«争» (zhēng) иероглифы іс-әрекетті білдіре отырып,  «алысу,кҥресу, тартысу,соғысу» 

деген мағыналарды береді. Бҧл иероглиф  келесідегідей тҧрақты сӛз тіркестерінде кездеседі: 

 据理力争(jù lǐ lìzhēng)- ақыл-парасатқа ҧмтылу; 

 争长论短(zhēng cháng lùn duǎn) - тҥкке тҧрмайтын нәрсеге таласу; 

 无可争辩(wú kě zhēngbiàn)  -талассыз,даусыз; 

 百花齐放百家争鸣(bǎihuāqífàng bǎijiāzhēngmíng ) - барлық гҥлдер қҧлпырсын, 

барлық ғалымдар даулассын; 

 争长竟短(zhēng cháng jìng duǎn) - дауласу, айтысу; 

 面争挺论 (miàn zhēng tǐng lùn)  - бетпе-бет ерегісу 

 争多论少(zhēng duō lùn shǎo)  - қанша ерегіссеңде, оның пайдасы болмайды және 

т.б.[6] 

    Қытай тілінде «战争»  сӛзі  кӛптеген ӛлең-шумақтарда, мақал-мәтелдерде, нақыл 

сӛздерде кездеседі. Мысалы:  谁想要和平，就必须准备战争(Shéi xiǎng yào hépíng, jiù bìxū 

zhǔnbèi zhànzhēng) (бейбітшілікті қаласаң,соғысқа дайындал)； 

战争使多数人流血，却养肥了少数人(Zhànzhēng shǐ duōshù rén liúxuè, què yǎng féile shǎoshù 

rén) (соғыстың берерінен, алары кӛп)； 不战而屈人之兵 ( жерді ҧрыссыз алу)； 得道多助 

，失道寡助(Dédàoduōzhù, shī dào guǎ zhù) (әділеттік ҥшін шайқасқан қолдау табады,ал 

әділдікке қарсы шыққан жақтаушыларынан айырылады)；成为下，攻心为上(Chéngwéi xià, 

gōngxīn wéi shàng) ( ең сәтті стратегия –қаланы басып алу емес, керісінше халықтың 

қолдауы) және т.б. [6] 

Қытай халқының қанатты сӛздерін, поэмаларын, қытай тілі сӛздіктерін  қарастыра келе, 

біз, «соғыс» концептін қҧрайтын бірнеше мәдени-семантикалық қҧрылымдарды анықтадық.  

Біріншіден, соғыс – жауыздық пен қатыгездікдің сипаты. Танымал қытай ақыны Ду Фу 

(712-770) Қытай елін кӛп аралап, қытай халқының ӛмірімен жете таныс болған,оның халық 

жайында жазған поэмалары ӛте кӛп. «春望»  (кӛктемде қиырға кӛз салдым) атты ӛлеңі 

генерал Ан Лушанның кӛтерілісімен байлынысты. Тарих бойынша ол астананы екі жылға 

басып алып,  билікті ӛз қолына алғаннан кейін кӛптеген шенеуніктерді, ғалымдарды 

(олардың қатарында Ду Фу да болды)тҧтқында ҧзақ уақыт бойы ҧстаған. Ӛлеңде соғыстың 

әкелген зардаптары мен ақынның дәрменсіздігі кӛркем бейнеленген. 

      春望 

国破山河在，(Елорда қирасада, тау мен ӛзен сол қалпы)  

城春草木深。(Кӛктем келіп, қалада шӛп пен ағаш кӛктейді) 

感时花溅泪， (Назарым гүлде,тек ойыммен алыстап,зар еңіреп жылаймын) 

恨别鸟惊心。 (Жалғыздықта қиналып, кӛктегі құстар кӛңілімді тыншытпайды) 

烽火连三月，( Үш ай міне зымырап, соғыстың соңы келер емес) 

家书抵万金。(Отбасымның жіберген хатына, ешқандай алтын жетпес) 
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白头搔更短，(Қайғыдан шаш ағарып, ақ самайым кӛрінді) 

浑欲不胜簪。[7](Жақында басыма түйрегіштің пайдасы да болмайды) 

 

Екіншіден, соғыс  әлемге қарсы шығу әрекетін  білдіреді. Мысалы, 

从来没有和平时期(Cónglái méiyǒu hépíng shíqí) (Ол жерде ешқашан бейбітшілік уақыты 

болған емес,тек соғыс және соғысқа дайындық заманы)，只有战争准备; 

只要有战争，我们就不能享受和平(Zhǐyǒu zhànzhēng zhǔnbèi; zhǐyào yǒu zhànzhēng, wǒmen 

jiù bùnéng xiǎngshòu hépíng)(Соғыс орын алған жағдайда, біз ӛмірден рахат алуды 

тоқтатамыз)； 我们已经为战争储备了大量的食物(Wǒmen yǐjīng wéi zhànzhēng chúbèile 

dàliàng de shíwù) (Соғыс бола қойған жағдайда, біздің дайындап қойған азық-тҥлік қоры 

бар) және т.б. 

Ҥшіншіден, соғыс –  мҧқияты тҥрде  ҧрысты жоспарлау,мықты стратегия тағайындау 

және жеңіске жету. Б.з.б V ғ. екінші жартысында  әйгілі ойшыл, әскери стратег Сунь 

Цзының  «孙子兵法» (Sūnzi bīngfǎ) (Соғыс ӛнері) атты белгілі трактаты қытайдың әскери 

стратегиясына және саясатына арналған. Он ҥш тараудан тҧратын еңбек кӛптеген жылдар 

бойы «әскери философия мектебі» болып табылды. Сунь Цзы шығармасының ҥзіндісінен: 

«用兵打仗是一种诡诈之术。所以，明明能征善战，却向敌人装作软弱无能的样子;本来

准备用兵，却伪装成不准备打仗的假象；要攻打近处的目标，却给敌人造成准备攻击远处

的假象；要攻打远处的目标，相反却要装作准备要在近处攻击。敌人贪心就用小利来引透

他上当；敌人混乱就乘机攻取他；敌人实力雄厚就要谨慎防备他；敌人强大就暂时避开其

锋芒；敌人容易激动发怒，要设法挑逗他，使其失去理智；对于小心谨慎的敌人，要千方

百计让他骄纵，丧失警惕；敌人安逸就设法骚扰他，搞得他疲惫不堪；对内部团结的敌人

，要设法离间他，让他分裂。在敌人没有准备时突然发起进攻；在敌人预想不到的情况下

采取行动» [8] 

(Соғыс – жадыгӛйліктің нағыз жолы. Сондықтан, егер де сенің қолыңнан бірнәрсе 

келсе, жауыңа оны керісінше кӛрсет; егер де  бірнәрсені қолдансаң,жауыңа оны 

қолданбайтыныңды кӛрсет; егер де қарсыласыңа жақын болсаң, ӛзіңнің алыс екеніңді, ал 

алыс болсаң,оған  онымен қатар жҥретіндей сезім беріп,олжамен алдап, ісіне зиян келтір; 

егер де ол дайын болса, сен де дайын тҧр; жау  тым мықты болса, бас тарт; момын, кӛнгіш 

сыңай тартып, жауыңа шҥбә тудыр;ол кҥшіне толы болса, керісінше жауды қажытудың 

жолын ізде; онымен дос бола тҧра, жаумен байланысты ажырат; қарсылас дайын болмаған 

жағдайда шабуыл жаса; кҥтпеген жерден соққы беруге дайын тҧр.) 

Тӛртіншіден,қытай тіліндегі кейбір қанатты сӛздерде ӛзге жерді бейбітшіл жолмен 

басып алу жайында айтылған болатын.  

Мысалы, «打一场人民战争，让来犯之敌消失在人民战争的汪洋大海之中»( Dǎ yī chǎng 

rénmín zhànzhēng, ràng lái fàn zhī dí xiāoshī zài rénmín zhànzhēng de wāngyáng dàhǎi zhī zhōng) 

(халық соғысын жҥргіз, басқыншылардың жаулары халық соғысының теңізінде ғарық 

болсын); «得道多助，失道寡助» (Dédàoduōzhù, shī dào guǎ zhù) (әділеттік ҥшін шайқасқан 

қолдау табады,ал әділдікке қарсы шыққан жақтаушыларынан айырылады); 

«兵民是胜利之本 (毛泽东)» (Bīng mín shì shènglì zhī běn (Máo Zé Dōng)) (халық пен соғыс – 

жеңістің негізі (Мао Цзэдун)) және т.б. 

 

Қазақ және қытай халықтарының дҥниетанымдарындағы «соғыс» концептісін 

қҧрайтын ассоциациялық-семантикалық ӛрістер 

 

     Хабаровкс қаласының Тынық мҧхиттық мемлекеттік университеттің филология 

ғылымының кандидаты Фоменко Ирина Борисовна  2020 жылдың ақпан айының соңында 

«соғыс» концептісін қҧрайтын ассоциациялық-семантикалық ӛрістерді анықтау мақсатында 

қытай студенттері арасынан еркін жазбаша тәжірибе ӛткізген болатын. Бҧл ғылыми 
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тәжірибеге 100 адам қатыстып, «соғыс» сӛзіне 189 ассоциаттар табылды. [3] Мысалы, 

«соғыс» сӛзіне - [战争与和平] (zhànzhēng yǔ hépíng ) соғыс және бейбітшілік  -12; 

[第二次世界大战] (dì èr cì shìjiè dàzhàn) Екінші дҥниежҥзілік соғыс – 15; [死亡] (sǐwáng) 

ӛлім – 13; [和平] (hépíng) бейбітшілік – 10; [世界大战] (shìjiè dàzhàn) дҥниежҥзілік соғыс – 

9; [流血]( liúxuè) қантӛгіс – 8; [第一次世界大战] (dì yī cì shìjiè dàzhàn) Бірінші дҥниежҥзілік 

соғыс – 6; [牺牲]( xīshēng) қҧрбан, [步器] (wǔqì )қарулану – 5; [伤亡] (shāngwáng) 

жарақаттанғандар, қайтыс болу, [世界(shìjiè) әлем – 4; [士兵] (shìbīng) сарбаз , [孤儿] (gū'ér) 

жетім, [南京大屠杀] (nánjīng dà túshā) Нанкиндегі қанды-қырғын шайқас, [惊恐]( jīngkǒng) 

қорқыныш және т.б. [6] 

 Жалпы, кӛптеген қытайлық студенттер «соғыс» сӛзіне асссоциациялары:  

  ХІХ-ХХІ ғасырлар арасындағы әскери қимылдар мен оқиғаларымен байланысты ( 

кӛбінесе – Екінші дҥниежҥзілік соғыс, Отандық соғыс,Бірінші дҥниежҥзілік соғыс, 1937 

жылдары болған Нанкиндегі қанды-қырғын шайқас, 1894 жылдағы қытай-жопан соғысы 

және т.б.); 

  Соғыс зардаптары мен нәтижелерімен байланысты; 

 Әскери шығармашылық туындыларымен,ондағы кейіпкерлер,шығарма авторлары, 

кӛркем фильмдермен байланысты; 

 Адамдардың жақсы және жаман қасиеттерімен байланысты; 

 Халықаралық байланыстар мен қызметтермен байланысты және т.б. 

 «Соғыс» концептісін қҧрайтын ассоциациялық-семантикалық ӛрістерді анықтау 

мақсатында  2021 жылдың сәуір айының соңында  Абылай хан атындағы қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем тілдер университетінің шет тілдер филологиясы 

факультетінің екінші курс студенттері арасынан ,біз, еркін жазбаша тәжірибе ӛткіздік. Бҧл 

тәжірибеге жиырма алты студент ӛз ойларын білдіріп,  «соғыс» сӛзіне 50 ассоциаттар 

табылды. Мысалы, шайқас, қантӛгіс, Бірінші дҥниежҥзілік соғыс, Екінші дҥниежҥзілік 

соғыс, қару-жарақ, оқ, әскер, сарбаз, жарақаттанғандар, ауыр танк, ӛлім, жеңіс, аштық, 

қайғы,мҧң, қасірет, кҥту, ашаршылық, қиналу, қорқыныш, алаң, ӛмір,бейбітшілік, қырылған 

халық, қан тӛгіліс, қираған қалалар, суық қару, Мәншҥк, Әлия, Бауыржан Момышҧлы, 

Тахауи Ахтанов, Эрих Мария Ремарк,азаматтық соғыс, «Қанмен жазылған кітап» және т.б.   

    Ассоциацияларды қарастыра келе, студенттердің ой-тҧжырымдары: 

 ХХ ғасырда болған әскери іс-қимылдар мен тарихи оқиғалармен байланысты ( 

Бірінші дҥниежҥзілік соғыс, Ҧлы Отан соғысы, азаматтық соғыс, 1921-1922 жылдары, 1930-

1932 жылдары Қазақстанда қалыптасқан ашаршылық); 

 Соғыс уақытындағы адам ойлары мен сезімдерімен байланысты ( қорқыныш, қайғы, 

мҧң және т.б.) 

 Соғыс уақытындағы қалалар бейнесімен байланысты; 

 Ҧлы Отан соғысындағы әйгілі сарбаздар мен қазақ тіліндегі туындылар мен қазақ 

жазушыларымен байланысты.  

 

 Қорытынды 
Қазақ және қытай мәдениеттері мен әлемдік тіл бейнелері қҧрылымы жағынан ӛте 

кҥрделі. Олар -уақыт ӛте келе туындаған ӛзгерістер мен ежелгі әдет-ғҧрыптардың  айқын 

бейнесі. Тақырыпты қарастыра келе, біз тӛмендегідей бірнеше тҧжырымдамаларға келдік: 

1.Қазақ  тілінде «соғыс» концептісі бір сӛзбен берілсе, қытай тілінде екі иероглифтердің 

«战争»  тіркесуінен тҧрады. Олар бірге тіркесе келе,  «екі мемлекеттер, таптар, ҧжымдар 

арасындағы қақтығыс» деген семантикалық қомпоненттерден тҧратын  зат есімді білдіреді.  

2.Қазақ және қытай тілінің тілдік бейнелерінде «соғыс» концептісі -мәдени маңызды 

концепт. Екі тілде де ҧқсас мәдени-семантикалық қҧрамдас бӛліктерден тҧрады. Мысалы, 

зҧлымдық, қатыгездік, қантӛгіс, ӛлім, кӛздің жасы және т.б.Екі мәдениет ӛкілдерінде де 

соғыс жақындардың, қымбат адамдардан айырылу, жоғалту тҥсініктерімен байланысты. 
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3. Сонымен қатар, екі тілде де «соғыс» концептінің мәдени-семантикалық ерекшелігі: 

қазақ және қытай халықтары Отаны ҥшін,жақын адамдары ҥшін ерлік,батырлық  кӛрсетіп, 

ӛз жандарын қиюға дайын екенін білдіреді.Екі халықтыңда бейбітшілікке жету ҥшін 

ержҥректілік, жанқиярлық секілдік  ҧлттық сипаттары ашылды.  

4.Қазіргі қазақ және қытай тілдерінің иелерінің сана-сезімдерінде «соғыс» тҥсінігіне 

қатысты ассоциативты сӛздер  кӛбінесе негатив мағынасындағы лексикалық бірліктер. Олар 

ӛз еліндегі немесе бҥкіл әлемде болған оқиғалармен байланысты. Мысалы, қазақ халқы 

ҥшін  «Ҧлы Отан соғысы» болса (қырылған халық, қан тӛгіліс, қираған қалалар, суық қару, 

Мәншҥк, Әлия, Бауыржан Момышҧлы, Тахауи Ахтанов, Эрих Мария Ремарк,азаматтық 

соғыс, «Қанмен жазылған кітап»), қытай халқы «ҥшін кӛбінесе жапон басқыншыларына 

қарсы тҧру, Нанкиндегі қанды-қырғын және т.б.) 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ТУРЕЦКОЙ РЕАЛИЙ  

В РОМАНЕ ЯШАРА КЕМАЛЯ «ТОЩИЙ МЕМЕД» 

 

Әкімханқызы Д. 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжәнеӘТУ 

(Алматы қ., Қазақстан) akimkhan_diana29@mail.ru 

 
Аңдатпа: Мақала Яшар Кемалдың «Тощий Мемед» романы негізінде кӛркем әдебиеттегі 

мәдени сӛздер реалиялардың қолданылу ерекшеліктерін зерттеуге арналған. Талдау барысында 

шығармадан іріктеу әдісімен ол жерде қолданылатын реалиялар анықталды. Талдау барысында 

реалиялар С.Влахов пен С. Флорин ҧсынған классификацияға сәйкес жіктелді. 

Түйін сөздер: реалиялар, кӛркем әдебиет, роман, материалдық мәдени элементтер, рухани 

мәдени элементтер  

Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей употребления культурно-

маркированных слов-реалий в художественной литературе на материале романа Яшара Кемаля  

«Тощий Мемед». В ходе анализа методом выборки из произведения были выделены 

употребляемые в нем реалии. В ходе анализа были выявлены реалии и классифицированы в 

соответствии с классификацией, предложенной С. Влаховым и С. Флориным. 

 Ключевые слова: реалии, художественная литература, роман, материальные культурные 

элементы, духовные культурные элементы.  

Annotation: The article is devoted to the study of the features of the use of culturally marked 

words-realities in fiction based on the material of the novel «Skinny Memed» by Yashar Kemal. In the 

course of the analysis by the method of sampling from the work, the realities used in it were identified. 

During the analysis, the realities were identified and classified in accordance with the classification 

proposed by S. Vlakhov and S. Florin. 

Keywords: reality, fiction, novel, material cultural elements, spiritual cultural elements. 

 

Культура любого народа и его страны непременно находят отражение в языке этого 

народа. Поэтому можно утверждать, что язык является отражением культуры какой-либо 

нации. В нем встречаются слова, отражающая связь языка и культуры, и которая называется 

культурным компонентом. К таким словам относятся слова-реалии. В художественных 

текстах часто встречаются слова и выражения, которые относятся к какой-нибудь культуре. 

Вопросы культуры в самом широком понимании этого слова издавна привлекали не только 

лингвистов, но и представителей других наук Реалии– это слова или словосочетания, 

которые отражают жизнь, культуру, традиции одного народа, отсутствующие в языке и 

культуре другого народа. На сегодняшний день реалий, являющихся составной частью 

текста художественного произведения представляет особый интерес. Особого внимания 

заслуживает изучение функций реалий в художественном тексте. Так как, текст выступает 

как важнейший источник сведений о мире, о культуре людей, живущих в определѐнном 

месте, в определенной среде. Реалии, в рамках художественного текста выполняют 

различные функции. 

Реалии имеют тесную связь с народом той или иной страны. Реалии в турецком тексте 

романа Яшара Кемаля «Ġnce Memed» дает читателю возможность путешествовать вместе с 

героями, видеть мир их глазами. Реалии в произведении Яшара Кемаля «Ġnce Memed» 

выполняют различные функции в тексте, общая цель реалии это ознакомить читателя с 

культурой чужого народа и погрузить в нее. Поэтому для понимания всего романа изучение 

функций реалий очень важно. 

Художественная литература занимает особое место в современном мире и отражает 

культурные особенности, формирует национальный облик. Можно сказать, что менталитет 

определенного этноса, культурные традиции и обычаи отражаются в художественном 

тексте. Художественный текст–это зеркало, которое отражается духовное развитие социума 

и его жизненно-бытовые реальности. Писатели описывают в нем традиции, обычаи, 
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бытовые особенности народа, его национальный характер и мировозрение. Как известно, 

тексты служат для передачи информации между людьми и выполняют коммуникативную 

функцию. Другими словами, текст создается и используется в конкретных речевых 

ситуациях. Художественный текст является носителем культуры этноса. Реалии являются 

важной частью текста художественного произведения. Характер их предметного 

содержания имеет тесную связь с народом той или иной страны и определенным 

историческим отрезком времени. Реалии в тексте жанра роман представляют собой 

обширную тему для изучения, так как в произведении они помогают воспроизвести 

культурно-исторический фон. 

В словарных определениях, реалии – это «предметы материальной культуры. В 

лингвистике реалиями называют слова и выражения, обозначающие эти предметы, а также 

устойчивые выраженият (Ярцева, 1990: 76). Реалия -«всякая вещь материального мира; то, 

что существует в действительности, в реальности, история и культура данного народа, 

языковые контакты носителей данного языка с точки зрения и их отражения в данном 

языке, всякий предмет материальной культуры» (Вайсбурд, 1972: 993). 

В культуре определенной страны существует реалия. По словарным определениям, 

реалия это «всякий предмет материальной культуры» (Вежбицкая, 1996: 87). 

Классификация реалий С. Влахова и С. Флорина: 

І. Предметное деление  

ІІ. Местное деление 

ІІІ. Временное деление 

Реалии обычно используются для обозначения всех слов, маркированных в 

национальном плане. На сегодняшний день существует многочисленные классификаций 

реалий по различным признакам. Отличительными чертами реалии являются характер ее 

содержания, то есть связь обозначаемого предмета с определенной страной, народностью. 

На основе этих признаков исследователями были предложены предметная 

классификация, временная и местная классификация реалий. В.С. Виноградов выделяет 

следующие виды реалий:  

Бытовые реалии (жилища, пища, виды труда, праздники, музыкальные инструменты); 

Этнографические и мифологические реалии (Дед Мороз, мечеть); 

Реалии природного мира (животые и растения); 

Реалии государственного строя и общественной жизни (исторические и актуальные); 

Аномастические реалии-антропонимы (имена, фамилии, топонимы); 

Ассоциативные реалии (символы, цветовая символика) (Влахов, Флорин, 1986:18). 

Некоторые исследователи относят реалии к разряду безэквивалентной лексики, 

утверждая, что они не подлежат переводу.  

Реалии в последние годы привлекают все большее внимание ученых. Изучение функции 

реалий занимает особого внимания в художественном тексте.  Реалии как элементы 

национальной окраски (национального колорита) художественного текста выполняют 

различные функции. Национальные реалии в художественном тексте используются с целью 

воссоздания этнографичских особенностей быта. В данной работе было проанализировано 

произведение Яшара Кемаля «Тощий Мемед».  

Роман Яшара Кемаля "Тощий Мемед" (1955), посвящен легендарному курдскому 

национальному герою Индже Мемед, возглавившему антифеодальное восстание. "Тощий 

Мемед" написанная Яшаром Кемалем между 1955 и 1987 годами состоит из четырех томов. 

Событие происходит в Чукурове в первые годы республики. Это история восстания против 

отсталости анатолийского народа, нищеты деревенской жизни и полного господства ага над 

всем регионом. Знаменитый представитель турецкой литературы Яшар Кемаль в своем 

романе «Тощий Мемед» рассказывает историю мальчика из деревни по имени Мемед, 

который противостоит большой жестокости местного землевладельца. 
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В ходе анализа были выявлены реалии и классифицированы в соответствии с 

классификацией, предложенной С. Влаховым и С. Флориным. С помощью метода выборки 

все найденные реалии, в романе Я. Кемаля были поделены на такие группы: 

Материальные культурные 

элементы 

Духовные культурные элементы 

одежды и аксессуары легенды 

сельское хозяйство и животноводство фразеологизмы 

пища и напитки обычаи и традиции 

ручные изделия гостеприимство 

денежные знаки  местный диалект и разговорный язык 

 

Каждый язык отражает особенности истории,национальной культуры, менталитета того 

народа, который на нем говорит. Каждое художественное произведение создается в рамках 

определенный культуры, для создания культурного фона произведения используются слова-

реалии. Реалии в тексте художественного произведения позволяет подчеркнуть 

самобытность жизни и сознания этого народа. В число реалий входят также слова и 

словосочетания, обозначающие подобные предметы, понятия, явления, а также пословицы, 

поговорки, афоризмы, отраженную в литературе. 

В романе встречаются такие устойчивые выражения, как: 
Kan ter içinde kalmak (усердно работать) (Кемаль, 2012: 51), Kaşla göz arası (очень 

быстро) (Кемаль, 2012: 193), Eteklerini ateş almak (сильно волноваться) (Кемаль, 2012: 236), 

İçine ateş düşmek (страдать) (Кемаль, 2012: 236), Can kulağıyla dinlemek (слушать 

внимательно (Кемаль, 2012: 237). 

местный диалект и разговорный язык 

KardaĢ (kardeş)  

Memed (Mehmet) 

Hatçe (Hatice)  

ІnĢallah 

Allah aĢkına, Allah billah aĢkına 

Allahaısmarladık, çok Ģükür, vallahi (влияние религии)  

Babayın düĢmanı (babamın düşmanı-враг отца) 

Azık (yemek-еда) 

"Kız gitmiĢ, niĢleyelim?" (ne yapaacağız-что будем делать? ) (Кемаль, 2012: 102) 

 Buluyum oğlanı (найду), (Кемаль, 2012: 107) 

Acep (интересно) (Кемаль, 2012: 108) 

Giyit (одежда) (Кемаль, 2012: 117) 

Kocalık (Yaşlılık-старость) (Кемаль, 2012: 124)  

Ko gitsin (Bırak gitsin-пусть уходит), (Кемаль, 2012: 142) 

сельское хозяйство и животноводство 

Çoban olmak–быть пастухом (Кемаль, 2012: 15) 

Keçileri otlatmak–пасти коз (Кемаль, 2012: 26) 

Geyik avlamak– охота на оленей (Кемаль, 2012: 65) 

Гостеприимство 

―Bir çayımızı içmeden göndermem seni‖ (Не отпущу тебя пока не попьешь чай) 

Гостепримства в турецкой культуре является одним из нравственных правил поведения 

этноса. Турки гостя, пришедшего в дом не отпускают без угощения. Предлагают чай, это 

является проявлением уважения гостю. Так в речи ―Bir çayımızı içmeden göndermem seni‖ 

(Не отпущу тебя пока не попьешь чай) отражается гостеприимство турецкого народа. 

Реалии турецкого народа «kebap», «Ģerbet», «ayran», «pekmez» передает особый 

национальный колорит. 
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Одежды и аксессуары 

Tespih (Кемаль, 2012: 58) 

ġalvar (Кемаль, 2012: 115) 

Kırmızı fes, (Кемаль, 2012: 127) 

Ökçe (ayakkabı) (Кемаль, 2012: 199) 

Mintan (Кемаль, 2012: 199) 

Çorap (Кемаль, 2012: 1990) 

Минтан — верхняя рубашка 

Чарык — крестьянская самодельная обувь 

Феска — головной убор в Османской империи. После кемалистской революции 

ношение фески было запрещено, так как она являлась символом приверженности старому 

режиму. Такке-это аксессуар, который мусульманские мужчины носят на голове во время 

молитвы и покрывают волосяную часть головы, оставляя лоб открытым.  Фес – головной 

убор цилиндрической формы. Фистан-цельная женская одежда. 

Например, «Çoraplar giydi, çoraplar çıkardı. Bu kadar çok çorap! Çorabı çoktu» (Он носил 

носки, снимал носки.Так много носков! У него было много носков). 

Обычаи и традиции 

Kız kaçırma, (Кемаль, 2012: 89) 

Dünür gönderme, (Кемаль, 2012: 90) 

NiĢan takma, (Кемаль, 2012: 90) 

Çeyiz, (Кемаль, 2012: 42) 

Пища и напитки 

Soğan, tuz, ayran, (Кемаль, 2012: 51) 

Hamur yoğurmak, ekmek açmak, (Кемаль, 2012:59) 

Tarhana çorbası, (Кемаль, 2012: 200) 

Kebap, (Кемаль, 2012: 370) 

ġerbetçi/ġerbet, (Кемаль, 2012:  366) 

Айран — напиток из кислого молока и воды. 

Бекнѐс — вываренный до густоты меда виноградный сок 

Taрхана чорбасы–Суп из Тарханы 

Шербет — сладкий прохладительный напиток 

Ракы — род виноградной водки. 

Национально-культурная специфика произведения зависит от автора. Яшар Кемаль 

широко применил реалии в своем романе, которая яркоо отражает своеобразия турецкого 

народа. Можно сделать вывод, что реалии –это слова и словосочетания, которые отражают 

жизнь, быт и традиции одного народа, отсутствующие в языке и культуре других народов. 

А также можно заключить, что до сих пор нет единого мнения среди исследователей о 

толкованиях самого понятия «реалия» и их классификации, в частности, на основе каких 

признаков следует их подразделять на группы. Анализ примеров из художественного 

произведения показал, что среди широко используемых были выделены материальные 

культурные элементы и духовные культурные элементы. 
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EFFICIENCY OF PRONOUNCED SENTENCES IN ADVERTISEMENT   

 

Молдакулова Толганай 

2 курс магистранты 

Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, 

(Шымкент, Казахстан) 

 

Nominative sentences are of particular interest to researchers of advertising messages. There 

are several points of view related to the problem of defining nominative sentences. For example, 

N.S. Valgin, D.E. Rosenthal, M.I. Fomin do not consider a construction to be nominative if it 

―does not contain the meaning of being, that is, does not assert the presence, existence of the 

named object or phenomenon‖ (Aisenberg М., 1993:97-102). With regard to advertising from this 

point of view, the captions to the advertising text, the names of the goods and the addresses of the 

sites are not refer to one-part nominal sentences. But V.V. Babaytseva (Babaytseva V.V., 

1999:389-436) believes that such sentences are independent communicative units and have the 

characteristics of nominative sentences.  

The syntactic functioning of the noun phrase, consisting of the main member, also causes a 

number of controversies. Some scientists rank it as a subject (Volodina M.N.,1996:55-62). Others 

believe that the nominal sentence consists of the main member, which acts as the main part and is 

neither subject nor predicate (Gak V.G., 1992:77-83). 

The nominative sentence takes a special place: they belong to the nominal type and have a 

clearly expressed, definite form - this is the nominative case of a noun (less often - a personal 

pronoun or numeral). 

Nominative sentences as a fact of speech reality have long no longer raised any doubts, 

however, the essence of nominative sentences, their grammatical features and, finally, the 

delimitation of nominative sentences from similar in form, but functionally different syntactic 

phenomena are still considered problematic. Even the question of the availability of special 

constructive schemes for nominative proposals cannot be considered completely resolved (I.P. 

Raspopov. 1989:70-71): ―So, for example, the nominative sentence Zima in a constructive sense 

can be summed up under the usual sentence scheme of the verb structure and, therefore, can be 

interpreted as one of the varieties (or one of the options) of such sentences with a zero predicate 

(compare: Winter. - It was winter; It was winter; Winter came, etc.). However, it turns out that this 

kind of operation is not always feasible.  

The nominative case is a formal sign of a nominative sentence, but this is by no means a 

decisive factor for the formation of a nominative sentence, since not every name is capable of 

forming a nominative sentence. For example, nouns such as student, minority, deviation, type, gap, 

etc., cannot acquire a sentence function. In the formation of nominative sentences, the main role is 

played by the semantic nature of the name. These should be words that name phenomena and 

objects that are amenable to visual and sensory perception. These include the names of 

phenomena, actions and states that are conceivable over time: rain, cold, snow, heat, silence, chase 

(It rained; It will be cold, etc.), among such names, words stand out, directly indicating the time: 

summer, winter, morning, night; moreover, in those cases when these names name the time 

vaguely (for example: month, year), they are concretized when the nominative proposal is drawn 

up: Twentieth year; New Year; March. The second group of words capable of forming nominative 

sentences consists of the names of objects located in space or directly containing spatial meaning: 

a table, books, a mill; square, station, circus, club, etc. The assertion of the existence of the named 

objects of reality, therefore, is conditioned by the concrete-objective meaning of such nouns. For 

example: We lived there alone. Three cows, two horses, inventory.  

Thus, when identifying nominative sentences, the inadequacy of taking into account only 

grammatical indicators when characterizing a syntactic phenomenon is especially acute. 
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Nominative sentences are lexically limited to words capable of conveying the meaning of 

beingness.  

To the nominative case, due to the grammatical nature of the main member, the nominative 

sentence has other obligatory grammatical features: 1) these sentences are only affirmative 

(negation contradicts the very essence of the nominative sentence - the meaning of beingness); 2) 

nominative sentences do not have modal modifications (for example, the meaning of the future and 

the past tense translates them into the category of two-part ones; 3) the meaning of predicativeness 

is expressed by ascertaining intonation. 

Despite the strict certainty of the formal grammatical feature (nominative case of the name), 

nominative sentences are functionally extremely differentiated and diverse. It is this duality that is 

the reason for the different understanding and interpretation of the essence of the nominative 

sentence and the function of its main member. 

Some linguists consider the main member of the nominative sentence to be a predicate 

(Potebnya A.A., Fortunatov F.F., Peshkovsky A.M., 2019:97), others - the subject (Ovsyaniko-

Kulikovsky D.N., Bogoroditsky V.A. 2018:78). 

Some authors argue that the main member of the nominative sentence represents a certain the 

unity of the subject and the predicate (I.P. Raspopov, 1989:70-71). Taking into account the above 

opinions of various researchers, within the framework of this work, the position of N.A. Kobrina 

and others, according to which a one-part nominal sentence consists of the main  member of the 

sentence that  is not subject or predicate, for example: 

1. SISLEY (Harper‘s Bazaar. 201:199) – a nominal non-widespread personal offer, in which 

the main member of the offer designates the manufacturer of the goods. This example is an echo 

phrase for an ad copy. 

2. www.specialopswatch.com (Men‘s Journal. 2011:49) –site of the company advertising 

watches for men Black Cobra. This offer is a code in the advertising text and encourages the 

reader to take action. 

The examples show that both sentences are nominative. Sentence 1. gravitates towards the 

subject, while the case of sentence 2. gravitates toward the predicate. Therefore, it can be argued 

that nominative sentences consist of a main member, which combines the features of the subject 

and the predicate. However, it is impossible to call it subject or predicate with certainty. 

Nominative sentences represent a great syntactic potential for advertising texts. Let's present 

the author's classification of offers of this type separately for women's and men's glossy 

magazines: 

 I. Nominative uncirculated sentences, in which the main member of the sentence is expressed 

in one word 

(simple) noun singular denoting company or product series: 

1. CLINIQUE (Harper‘s Bazaar. 2011:35) – a nominal non-circulated personal offer, in which 

the main member of the offer designates the name of the company. This sentence serves as an echo 

phrase to the advertising text. 

2. SUBLIMAGE (Harper‘s Bazaar. 2011:35) – a nominal non-circulated personal offer, in 

which the main member of the offer designates the name of a series of advertised products of the 

Chanel brand. This sentence acts as a headline for the ad copy. 

 

II. Nominative sentences in which the main member is sentences are expressed by an 

indivisible nominal phrase, denoting company - manufacturer or name of the product: 

1. PHYTO-SVELT GLOBAL (Harper‘s Bazaar. 2011:35) – a nominal non-widespread offer, 

in which the main member of the offer designates the name of the product - body cream. 

2. Silhouette Perfector (Harper‘s Bazaar. 2011:35) – a nominal non-widespread offer, in 

which the main member of the offer designates the advertised product - an anti-cellulite cream. 

III. Nominative common proposals, in which, in addition to the main member of the proposal, 

there are definitions denoting additional characteristics of the advertised product: 
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1. Bright Future (Harper‘s Bazaar. 2011:35) – A personalized common offer that is a headline 

to an ad copy promising readers that they will certainly have a beautiful future if they purchase the 

advertised face cream. The main member of the sentence in this example is future, to which there 

is a definition of bright, expressed by an adjective in a positive degree. 

2. A more uniformly radiant complexion (Harper‘s Bazaar. 2011:35) – a nominal common 

sentence that characterizes the advertised cream for women by Clinique Laboratories, where 

complexion is the main member of the sentence, and radiant acts in relation to it as a non-separate 

adjective definition. More uniformly acts as a circumstance of the course of action. 

 There is the concept of intermediate codes and codes. The intermediate code is a hint of an 

action within a paragraph, and the code is at the end of the advertising action and contains a 

request in the form of a subtle hint or direct command. ―The code should help the reader to 

determine what to do next, ie. suggest a way to order a product, request information, visit a 

website or a dealership. It may contain an order form or a free telephone hotline number‖.  

IV. Suggestions containing a website address where you can receive additional information 

about a product or production children acting as code: 

1. www.annoushka.com (Harper‘s Bazaar. 2011:35) – website of a company that advertises 

jewelry for women. 

2. www.uggaustralia.co.uk (Elle. 2012:24) – website of a company that advertises winter ugg 

boots. 

 As it seen, site addresses are given in the form of nominative sentences. Often they are 

included in two-part incomplete elliptic sentences and perform the function intermediate code, 

representing a hint of action within a paragraph: 

 So, nominal sentences are integral parts of setting the syntactic structure of the advertising 

text: they "have a great expressive potential, since the nouns, which are their main member, 

combine the image of an object and the idea of its existence". Due to the presence of nominative 

sentences, the brevity, conciseness of the message and the highlighting of the essential 

characteristics of the advertised product are achieved, which is important for the structural 

components of the advertising text, such as the title, echo phrase, intermediate code and code. 

 The studied material can be divided: first, into widespread and non-widespread nominative 

sentences and, secondly, four main groups by which nominal sentences are classified in the texts 

of advertising messages. 
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Аңдатпа: Әлем әдебиетінде Ескендір туралы поэмалар ерекше орын алады. Бҧл 

мақалада Абай мен Фирдоуси еңбектеріндегі Ескендір образы қарастырылған. Зерттеу 

барысында Ескендір образының мифологиялық және шынайы тарихи образының сәйкестік 

деңгейі анықталған. 

Түйін сөздер: «Шахнаме», Фирдоуси, Ескендір, Александр Македонский, мінсіз әмірші, 

жаулап алушы. 

Аннотация: Особое место в мировой литературе занимает поэмы об Искандере. В этой 

статье рассматриваются произведения Абая и Фирдоуси, в которых присутствует образ 

Искандера. В исследовании определены степень соотношения мифологического и реально 

исторического образа Искандера. 

Ключевые слова: «Шахнаме», Фирдоуси, Искандер, Александр Македонский, 

идеальный правитель, завоеватель. 

Annotation: Рoems about Iskander occupy a special place in the world literature. This article 

examines the works of Abai and Firdousi, which present the image of Iskander. The study 

determines the degree of correlation between the mythological and the real historical image of 

Iskander. 

Keywords: «Shahnameh», Firdowsi, Iskander, Alexander the Great, the ideal ruler, the 

conqueror. 

 

Кез келген кӛркем туындыны зерттеп қарағанда алдымен назарға алынатын басты 

мәселе кейіпкер бейнесінің шынайылығы екендігі даусыз. Ал енді тарихи тҧлғалардың 

ӛміріне қатысты жазылған туындыларда, яғни сипаты жағынан тарихи романға жуық 

келетін жанрда бҧл ӛте маңызды. Бҧл дегеніміз тарихи тҧлғаның кӛркем бейнесін сомдау 

ӛмірбаяндық деректерді дәл солай кӛшіру деген сӛз емес, сол деректерді сҧрыптай келе, 

адамның бірегей болмысын ашуға тырысу деген сӛз.  

Ескендір турaлы жыр-aңыздaрдың әлем әдебиетінде aлaтын орны ерекше. Тіпті оның 

бейнесі мҧсылмaн жҧртшылығынa діни кітaптaр aрқылы да тaнылғaн. Ескендір оқиғaсы 

Фирдоуси, Низaми, Нaуaи, сынды бaсқa да шығыс клaссиктерінің бaсты тaқырыбынa 

aйнaлған. Осылайша кҥллі шығыс әлеміне «Ескендірнaме» aтымен мәлім болғaн 

шығaрмaлaр жиынтығы  пaйдa болған. Бҧл шығармалардың тaқырыптaры ортaқ 

болғaнымен, оқиғaлaр желісі, aйтaр ойы және кӛтерген мәселесі бір-біріне мҥлде 

ҧқсaмaйды. Cебебі, олaрдың әрқaйсысы ӛз зaмaнының, ӛз қоғамының ӛзекті мәселелерін 

қозғaғaн болaтын. 

Австриялық ғалым Ф.Шахермайрдың ӛз зерттеуінде: ―Благодаря заботам Александра 

количество писателей – участников похода было значительно большим, чем обычно во 

время войн. Таким образом, были созданы все условия для выполнения желания 

Александра достойно освещать его подвиги. Никакой другой поход не получал еще столь 

полного отражения в литературе ни по количеству написанного, ни по разнообразию 

сочинений‖  деп жазуы Александр Македонский бейнесінің  ертеден біздің кҥнімізге дейін 

жетуінде оның ӛзінің де ҥлесі бар екендігін кӛрсетеді (Ф.Шахермайр, 1984: 93). Ол жорыққа 

шыққан сайын қасына сол кҥнгі шайқасты, ӛзініңі шайқаста кӛрсеткен ерлігін хатқа тҥсіріп 

жҥретін жазушыларды бірге ертіп жҥрген. Ф.Шахермайр еңбегіне сҥйенсек, сондай 

жазушылардың бірі Каллиссфен болған. Александр бейнесін сомдамақ болған кейінгі 

жазушылар Каллисфеннің жазбаларына сҥйенетін болғандықтан, кейініректе Александрдың 
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ӛмірбаянының бҧрмалануына себепкер болған сияқты. Кейінірек жазылған шығармалар 

қатарына әлемдік әдебиет деңгейіне кӛтерілген парсы ақындары Әбілқасым Фирдаусидің 

«Шахнама» еңбегіндегі Ескендір жайлы тарауын, Низамидің «Ескендірнамесін», 

Әбдірахман Жәмидің  «Ескендірдің даналық кітабы» атты поэмаларын ерекше атап ӛту 

керек. Бҧл аталған шығармалардың басты кейіпкері бір, бірақ, әрқайсының идеясы мен 

сюжеті әртҥрлі болып келеді. 

Ескендір тақырыбына қалам тартқан алғашқы парсы ақыны Фирдоуси болды.  

Фирдоуси, Ескендірді кӛптеген жорықтарымен кҥллі әлемге әйгілі болған Иранның заңды 

патшасы ретінде сипаттайды. Фирдоуси кӛне дҥниенің қызықты оқирғaлaрын ӛзгеріссіз, сол 

қaлпындa бaяндaмайды. Ақын  Ескендір обрaзын бейнелеу бaрысында кейде ӛз кейіпкерінің 

ішкі әлеміне бойлaуғa тырысады. Ол бейнелеген Ескендір ӛте сезімтaл, жaны жaйсaң aдaм, 

яғни қaһaрлы билеуші болмысынa келмейді. Мысaлы, шығaрмaдaғы брaхмaндaр «әлемнің 

қҧпия сырын білуге қҧштaр» Ескендірдің aбыз сӛзін жaнын сaлa тыңдaуын былай 

суреттейді: 

Ескендір түсі ӛзгеріп, құлaқ сaлды, 

Сaрғaйып, aлaң күйге ене қaлды. 

Бет-жүзін сол мезетте әжім бaсып, 

Еріксіз кӛзден жaсы сорғaлaды (Фирдоуси, 1964: 292). 

 

Осы жолдардан ақынның Ескендірдің ішкі әлемін жaрқын әрі әсерлі бергенін байқауға 

болады. Фирдоуси сияқты адaмның ішкі әлемін сaн қырлы етіп суреттеу ортaғaсырлық 

пaрсы әдебиетінде болған жоқ. Қaһaрмaнның aйнaлaдa болып жaтқaн ӛзгерістерге қaлaй 

қарайтынын да aқын ӛз шығармасында назарынан тыс қалдырмаған. 

«Ескендір» поэмасында Абай ҧлы жаулап алушыны жағымды етіп кӛрсетуден бас 

тартады және ӛршіл, ашкӛз, қатыгез адамның бейнесін жасайды. «Ескендір» поэмасы 

шығыста кеңінен таралған Александр Македонскийдің ӛмірбаянына арналған сюжеттік 

шығарма болып табылады. Ескендір образын беру Абай заманында да ескі тақырып болған. 

Себебі, Батыс Еуропа мен Шығыс әдебиетінде кейіпкері Александр Македонский болған 

кӛптеген шығармалар болды. Сонда Абайға бҧл ескі тақырыпты қозғауға не тҥрткі болды?  

Ескендір бейнесі қазақтарға кӛркем әдебиет арқылы белгілі. Ескендір туралы 

жырлайтын Шығыстың классиктері бір-бірін сирек қайталайды, ӛйткені дәстҥрлер мен 

аңыздар кӛп болды. Ҧлы жаулап алушы жаулап алған жерлер, кездесулер мен әңгімелер кӛп 

болды және осы аңыздардың әрқайсысы сюжеттің туындау негізіне айналды. Соның бірі 

бҥгінгі біздің зерттеу тақырыбымызға айналып отырған қазақтың сҥйікті «Шахнама» 

поэмасының авторы Фирдоусидің және ҧлы ақынымыз Абайдың жырлаған Ескендірі.  

Шығыс әдебиетінде Ескендір бейнесі тарихтағы шын Ескендірдің бейнесі емес, 

халықтың «әділ патшасы» ретіндегі арманынан туған Ескендірдің бейнесі еді. Әрине, әр 

ақын Ескендірдің бейнесін әртҥрлі берді, бірақ біз ҥшін маңызды болып отырған мәселе 

олардың оған қайта-қайта оралуына не тҥрткі болды? Мҥмкін, әйгілі ақындардың оған 

деген қызығушылығының артуы, Ескендірдің бейнесін мифтік кейіпкерге айналдырудың 

себебі, оның ӛте ерте қайтыс болуы болар. Ақындардың шығармаларында Ескендірдің 

бейнесі арқылы табиғаттағы қайшылықтарды кӛрсеткісі келді. Шығыс жҧлдыздарының 

шығармасынан Абай туындысының артықшылығы неде болуы мҥмкін деген сҧрақ ойға 

келеді. 

 Ҧлы жаулап алушы тарихи тҧрғыдан ӛте кҥрделі тҧлға. Таққа әкесінің орнына келген 

Ескендір ӛзінің қатыгездігімен, опасыздығымен белгілі болды. Балалық шағында алған 

адамгершілік тәрбиесінің кейде оның бойынан кӛрініс табуы жағымды образ жасауға 

кӛмектесті. Шығыс ақындарын Ескендір ӛмірінің шынайы фактілері қызықтырмады. Кӛп 

жағдайда олар ӛз шығармаларында аңыздар мен аңыздардың сюжеттерін қолданған. Абай 

ӛзінің тәлімгерлері-Шығыс ақындарына тағзым ете отырып, олар жасаған Ескендір 
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бейнесіне ӛзгерістер енгізеді. Ақын-реалист Абай Ескендір бейнесін тарихи шындыққа 

толық сәйкес ашады. 

Зерттеуші Ф.Бойназаров: «В некоторых источниках подчеркиваются жестокость и 

властность Искандера. И тогда он предстает перед нами уже не в виде царя-мудреца, а как 

завоеватель»  деп тҧжырымдай отырып, Александр Македонскийді, яғни Ескендірді дана 

патша бейнесінде бейнелейтін шығармалармен қатар тарихи оқиғаларға негізделініп 

жазылған шығармалардың да бар екендігін жеткізген (Бойназаров, 1990:8). Қазақ 

әдебиетіндегі Абайдың «Ескендір» поэмасы осыған дәлел бола алады. Абай «Ескендір» 

поэмасында екі тҧлға – Македонияның әйгілі жауынгері және кӛрнекті философ-ғалым 

Аристотель бейнеленген. Осы екі тарихи тҧлғаның бейнелеу кезінде Абай Аристотельге 

артықшылық беріп, оны ой-ӛрісі кең, ақыл-ойы терең адам ретінде кӛрсетеді. Егер 

Фирдоуси бас кейіпкерін әділетті патша етіп бейнелесе, Абай Ескендірді жағымсыз бейне 

етіп кӛрсетеді. Ол оның «басқа елдерге жасаған шапқыншылығын, ӛзінің ҥстемдігін 

жҥргізбек болғанын адамгершілік тҧрғыдан қарап, оны мансапқор,  кӛрсеқызар, даңққҧмар 

етіп суреттейді». Басқа Шығыс шығармаларына қарағанда қазақ әдебиетіндегі нҧсқасында 

Ескендір  ашкӛз басқыншы, жауыз ретінде бейнеленген. Абай Ескендір бейнесін еш 

боямасыз, шынайы тҥрде жасады. Абай жырлаған Ескендір, тарихи тҧлға –Александр 

Македонский. Ең алдымен Абай оқырманынан Ескендірді біле ме екен деп сҧрап алып, 

содан кейін ӛзі баяндайды. Ол Ескендірдің тарихи шындыққа сай Филипп патшаның 

перзенті екенін, оның Македонияны мекен еткен қызғаншақ адам болғанын тӛмендегідей 

берген: 

Осы жұрт Ескендірді біле ме екен? 

Македония шаһары оған мекен. 

Филипп патша баласы, ер кӛңілді, 

Мақтан сүйгіш, қызғаншақ адам екен (Абай Қҧнанбайҧлы, 2004: 64). 

 

Ақын алдымен Ескендір патшаның кім екендігін, ӛз заманында қандай билік 

жҥргізгендігін және қандай әрекеттерге барғандығын шолып айтуды мақсат етеді. Абай 

ізгілік пен қатыгездікті, жақсылық пен жамандықты бірден ажыратып, Ескендір патшаға, 

оның тҧлғасына, тарихи орнына деген ӛз кӛзқарасын бірден ажыратып алады. Осыдан 

ақынның адамгершілік қасиеттерді алдыңғы қатарға шығарғысы келгендігін бірден 

аңғаруға болады. Сондықтан поэманың басталуындағы алғашқы шумақтардың ӛзімен-ақ 

Абай оқырманға анық тҥсінікті етіп, ақ пен қараны ашық жеткізеді. Сонымен қатар, Абай ӛз 

поэмасында Ескендір жайлы тарихи мәліметтерден деректер келтіре отырып, оның қандай 

адам болғанын нақты мәліметтермен жеткізген: 

Филипп ӛлді, Ескендір патша болды, 

Жасы әрең жиырма бірге толды (Абай Қҧнанбайҧлы, 2004: 64). 

 

Шығыс ақындарының Ескендір тақырыбына арналған шығармаларымен салыстырар 

болсақ, Абайдың осы поэмасынан Ескендірдің шынайы болмысы бергенін байқауға болады. 

Ол Ескендірді нағыз ӛмірдегідей даңққҧмар, қатігез, қанағатсыз жан ретінде суреттейді. 

Оған мына жолдар дәлел бола алады: 

Ӛз жұрты аз кӛрініп, кӛршілерге 

Кӛз алартып қарады оңды-солды 

Сұмдықпен әскер жиып қаруланды, 

Жақын жерге жау болды, тұра аттанды. 

Кӛп елді күтінбеген қырды, жойды, 

Ханды ӛлтіріп, қаласын тартып алды (Абай Қҧнанбайҧлы, 2004: 64). 

 

Бҧл жолдар Александр Македонскийдің әділетсіздігі мен қатігездігі жайлы жазған 

Абайды басқа шығыс ақындарынан бӛлек тың бағытты ҧстанғанының тағы бір дәлелі. 
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Ал, Фирдоуси Ескендірді халқы ҥшін қызмет еткен данышпан философ ретінде 

сомдайды. Ескендір толықтай Иран елінің жағдайы ҥшін барын салатын жағымды кейіпкер. 

Егер Фирдоуси жырлаған жолдарға сҥйенер болсақ, Александр Македонский ішінде мҧнай 

қайнаған танктің кӛмегімен ҥнді патшасының пілдерімен соғысқандығы баяндалады. 

Фирдоуси Ескендірдің батырлық қасиеттерін кӛркем тҥрде жеткізе білген (Кадирова, 2010: 

48 ). 

          Жаудың пілдерімен соғысқанда 

                                  Кез келгеніне күші жетеді 

                 Жолдағының бәрін қиратып қозғалтқанда, 

                                        Атқыштарға да қауіп тӛнбейді. 

 

Фирдоусидың шығармасының жазылу мақсаты айналасындағы шетелдік 

шапқыншылыққа қарсы патшалар және олардың ішкі және сыртқы әлеуметтік, 

экономикалық, саяси мәселелерді шеше алуын білдіру болды. Жоғарыда атап ӛткеніміздей 

Ескендір образын жасауда Александр Македонский аты аңызға айналған Зҧлқарнайн 

ретінде суреттеледі.  Қҧранда Зҧлқарнайн қалай ҥлгілі билеуші болса, Ескендірдің бейнесі 

де билік мәселелерін шешуде «Шахнамада» сондай басты орынға ие болды. Бҧл дегеніміз ӛз 

кезегінде билік пен адам, билік пен қоғам арасындағы қарым-қатынас мәселелерін шешуде 

маңызды болды (Кадирова, 2010: 25 ). 

Ескендірдің  жорықтағы табыстары арта тҥскен сайын, аранының ашылып, бҥкіл әлемді 

жаулап, ӛзі  билемек болған ниетін ақын былай баяндайды: 

                                             Ескендір елде алмаған хан қоймайды, 

                                            Алған сайын кӛңілі бір тоймайды. 

                                            Араны барған сайын қатты ашылып, 

                                            Жердің жүзін алуға ой ойлады. 

 

Парсы әдебиетінде Ескендір кемелді билеуші ретінде суреттеледі. «Шaхнaмaның» 

Ескендір турaлы тaрaуы хaлық эпосынa тән белгілерімен ерекшеленеді (Адамова, 1995:14). 

Осы аталған шығарманың нәтижесінде Иран тарихи тҧлғалардың әрекетімен толыға 

бастайды. Осы кезде Ескендір патшалық қҧрған кезең де шығармалардан тыс қалған жоқ. 

Бҧл бейнені жасаудағы парсы халық аңыздарынан, роман материалдарынан, Александр 

туралы әр тҥрлі жинақталған тарихшылар еңбектерінен кемелді билеуші ретінде ҧсынылған 

тҧжырымдамасы  Фирдоусиге тиесілі. 

Ескендір «Шахнамада» опасыз жаулап алушы ретінде емес, Иранның заңды патшасы 

ретінде берілген. Фирдоусидің әдепсіз және қатал патшаларды айыптайтын ӛлеңдерін еш 

бір кітаптан таба алмайсыз. Фирдоуси Ескендірдің шыққан тегін парсылық етіп, 

нәтижесінде Дарабаның ҧлы, Дарийдің ағасы ретінде береді. «Шахнамадағы» Ескендір 

жорықтары жаңа қҧрылымдық ӛрнектерімен кӛрінеді және ол жерде Иран халқының ҧлттық 

болмысы мен мәңгілік тҧрақтылығын, барлық зҧлымдықтарға қарсы қорғаудағы әрекеттері 

сипатталады.  

«Шахнамадағы» мінсіз билеуші Ескендірдің образы Қҧрандағы Зҧлқарнайынның 

образына сәйкес келеді.  Ескендірдің Меккеге баруы, Ибрахим салған ҥйге баруы тегін 

емес. Қҧрандағы Зҧлқарнайын образы арқылы дҧрыс жолда жҥрген, адасқандарға мейірім 

кӛрсететін және байлықты, атақ-даңқты емес халықтың жағдайын ойлайтын билеуші 

берілген.  Зҧлқарнайын мінсіз билеушінің бір ҥлгісі болса, «Шахнамадағы» Ескендір образы 

да адам мен билік арақатынасын және қоғам мен билік арасындағы мәселелерді, 

«әділеттілік» және «жақсылық» мәселелерін шешу ҥшін маңызды болып табылады 

(Адамова, 1995: 123).   

Қорытындылай келе, Фирдоусидің Ескендір образы Қҧранда суреттелген Ескендір 

Зҧлқарныйынмен сәйкес келеді деп тҧжырымдауға болады. Ал, Фирдоусидан кейінгі 

Ескендір турaлы туындылaрдa жaңa идея пaйдa болған, мәселен Абай ӛзінің тәлімгерлері 
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шығыс ақындарына тағзым ете отырып, олардың жасаған Ескендір бейнесіне ӛзгерістер 

енгізеді. Абай Ескендір бейнесін тарихи шындыққа сай етіп бейнелейді. 
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Аңдатпа: Мақалада Яшар Кемалдың «AĞRI DAĞI EFSANESI» шығармасындағы 

фразеологиялық бірліктер қарастырылып, талданды. Қазақ және тҥрік тілдерінің 

фразеологиясын зерттейтін ғалымдардың теориялық пікірлері қарастырылған. Сондай-ақ, 

авторлық стильді зерттеу ҥшін фразеологиялық бірліктердің қҧрылымы және олардың 

мәтіндегі функциялары анықталған. 

Түйін сөздер: фразеология, фразеологиялық бірліктер, кӛркем мәтін, образ. 

 Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются фразеологические единицы из 

произведения Яшара Кемаля «AĞRI DAĞI EFSANESI». Рассмотрены теории ученых, 

занимающихся изучением фразеологии казахского и турецкого языков. А также для 

изучения авторского стиля были определены структуры фразеологизмов и их функции в 

тексте. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологические единицы, художественный текст, 

образ. 

Annotation: The article examines and analyzes phraseological units from the work of Yashar 

Kemal "AĞRI DAĞI EFSANESI". The theories of scientists engaged in the study of the 

phraseology of the Kazakh and Turkish languages are considered. Also, to study the author's style, 

the structures of phraseological units and their functions in the text were determined. 

Keywords: phraseology, phraseological units, artistic text, image. 

Кез келген тілдің фразеологиясы маңызды ғылыми сала болып табылады, ӛйткені ол 

белгілі бір тіл мен халықтың бірегейлігін кӛрсетеді, осы халықтың әлемінің бейнесін 

кӛрсетеді. Соңғы бірнеше жыл ішінде ғылыми қызығушылық пен белсенділіктің артуымен 

фразеология лингвистер ҥшін зерттеудің негізгі бағыттарының бірі болды.  

Фразеологизмдер – кӛркем шығарманың тілін жандандыратын, бейнелеп суреттеу 

қҧралы болып табылады. Сондықтан фразеологизмдер бейнелі ойлаудың жемісі деуге 

болады. Халық тілінің осы бір байлығын жазушылар шығармаларында кӛптеп пайдаланады. 

Н.Уәлидің: «Халықтың тілінде байырғыдан келе жатқан тҧрақты сӛз оралымдарының сан 

алуан сыры бар. Олай болатыны халық ӛзінің ӛткен дәуірлеріндегі наным-сенімін, тыныс-

тіршілігін, ой-қиялын аз сӛздің аясына сыйдырып, әрі нәрлі әрі әрлі етіп ӛрнектей білген» 

деген сӛздерінен тҧрақты тіркестердің әлемнің бейнесін берудегі рӛлін байқауға болады 

(Нҧргелді, 2007: 44). Кӛркем шығармаларда жазушылар халықтың тіл байлығы 

фразеологизмдерді ӛзіне тән шеберлікпен қолдана білген.   

Кез келген халықтың фразеологиясы ғаламның бейнесін және сол халықтың ҧлттық 

мәдениетін, дәстҥрлері мен сенімдерін бейнелейтін баға жетпес байлығы болып табылады. 

Тілдерде сақталған фразеологизмдер-бҧл тілдің ӛткенін ғана емес, сонымен бірге халықтың 

тарихы мен мәдениетін де куәландыратын Қазына. Сондықтан бҥгінгі таңда тіл білімі тіл 

қҧбылыстарын, олардың жҥйелік байланысын кҥн сайын зерттейді, ӛйткені фразеологиялық 

бірліктерді зерттеу қызықты, бір сӛзбен айтқанда ол қысқа және айқын, әдемі салынған, 

олардың мәні мен мазмҧны терең тілдік бірліктерге ие. Фразеологизмдер қҧрылымдық және 

маңызды тҧрақтылықтың, әдемі бейненің және тиісті эпитеттердің кӛмегімен адамның 

идеясын дәл жеткізуге кӛмектеседі, сонымен қатар адамдардың тарихын байытады және 

тілдік бірліктерді басқа тілдік бірліктерден оқшаулайды. Егер фразеология саласының 

зерттеушісі ғалымдарының ойына қосылатын болсақ, «мәдени бірліктердің пайда болуы тек 
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тілдік бірліктер негізінде ғана емес, керісінше, мәдени бірліктер арқылы тілдік бірліктердің 

табиғатын ашуға болады» (Смағҧлова, 1997: 149). 

Тҧрақты тіркестер — бҧл біздің тілдің ажырамас бӛлігі. Сонымен бірге, жазушы, қажет 

болған жағдайда, фразеологиялық тіркестерді тілдің фразеологиялық қорымен қолданған 

кезде әдеби тілдің дамуына белгілі бір ҥлес қосады. Бҧл бағытта поэзия, проза сияқты халық 

тілінің басқа салаларымен тығыз байланысты фразеологизмдер сӛйлеудің байлығын, 

шығарманың тілдік ерекшеліктерін толық тҥсінуге мҥмкіндік береді. Мағынасы, мазмҧны, 

ауызша кҥші, тҧрақты комбинациялардың ауызша кҥші оқырманның ойын жетілдіруге, 

ҧлттық шындық ҧғымдарын қалыптастыруға, әр тілдің байлығын кӛркем бейнелеуге 

кӛмектеседі. Осыған байланысты дҧрыс қолданылған тҧрақты тіркестер ҧлттық 

психологияны, халықтың ҧлттық ерекшелігін айқынырақ кӛрсетеді. Фразеологизмдер-

тарихи категория. Олар ҧзақ тілдік қолданудан кейін ғана тҧрақтылыққа ие болды. 

Тҥрік тіл білімінде фразеология жеке пән ретінде тек 1980-90 жылдары Д. Аксан, О. А. 

Аксой, А. Дагпынар және басқа ғалымдардың еңбектерімен байланысты қалыптасты. Олар 

С. Эмир, Т. Доганай, К. Эйюбоглу сынды ғалымдардың кӛпжылдық еңбектерін жинап, 

сипаттады (Koç, 1996: 64). Тҥрік лингвистикалық дәстҥрінде фразеологизмдер «deyimler» 

деп аталатын терминмен белгіленеді. 

Тҥрік сӛздігінде «тҧрақты тіркес», әдетте, шынайы мағынадан аз ғана айырмашылығы 

болатын, қызықты мағынасы бар ӛрнектелген сӛз ретінде сипатталған (Koç, 1996: 71). Бірақ 

бҧл анықтама тҧрақты тіркесті, мақалды немесе басқа қалыптасқан сӛздердерді бір-бірінен 

дәл сызықтармен бӛлмей, «тҧрақты тіркесті» лингвистикалық термин ретінде толық ашып 

тҥсіндірмеген. 

«Қазіргі уақытта қазіргі тҥрік тілінің кӛптеген диалектілерінде фразеологиялық 

бірліктер қолданылады, олар бірдей мағынаға ие, бірақ мағыналық формаларында 

ерекшеленеді. Мысалы, «tepesi atmak» және «beyni atmak» фразеологиялық бірліктері 

«ашулану» мағынасында қолданылады. 

Фразеологиялық тіркестерді зерттеу белгілі бір адамдардың менталитетін тҥсіну, тіл 

дамуының тарихи ерекшеліктерімен танысу ҥшін маңызды. Қай халықтың болмасын 

ҧлттық ерекшеліктерін, рухани болмысын таза кҥйінде кӛрсету ҥшін сол тілдің бай 

қазыналарын пайдаланып, ӛз туындыларында  әдемі кӛрсете білген ақын-жазушылардың 

еңбектерін зерттеп, тілдік қҧралдарды қолдану шеберлігін айқындау ӛте маңызды. Яшар 

Кемалдың «Ağrı dağı efsanesi» (Арарат тауы туралы аңыз) романындағы фразеологиялық 

тіркестердің стилистикалық ерекшеліктерін айқындап, тілде қолданылу ерекшеліктерін 

кӛрсетуді мақсат етіп отырмыз. 

Жиырмаға жуық романның авторы, тҥрік жазушысы Яшар Кемаль кӛпшілігімізге 

кеңінен таныс. Тҥрік әдебиеті мамандарының айтуына қарағанда Яшар Кемаль әлеуметтік 

романның негізін қалаушылардың бірі. Яшар Кемаль (YaĢar Kemal) – оның лақап аты, шын 

аты Кемаль Садык Гӛкчели 1922 жылы Аданада дҥниеге келген. Яшар Кемаль жастайынан 

жетім қалып, жоқшылықтың талай зардабын басынан ӛткерген. Ӛмір жолында кҥнкӛріс 

ҥшін арпалысқан жазушы болашақ кейіпкерлерінің ортасында болды.  Оның қаламға қолы 

жеткенше малшы да, егінші де, жер айдаушы да болуы реалист жазушының қалыптасу 

мектебі болды.  

Республика кезеңіндегі жазушылардың бірі Яшар Кемаль бастауыш білімін алған 

Аданада кішкентайынан бастап халық әдебиетіне қызыға бастайды, халық ақындарымен 

айтысып, халық әндерін орындап, дастандар айтқан. Яшар Кемальдың халық әдебиеті 

шығармаларына деген қызығушылығы романдарында да кӛрініс тапқан (Yüceol, 2011:600). 

Яшар Кемальдың ӛміріндегі басты ҧстанымы аадмгершілік қасиет пен әділеттілік 

болды. Ол әрдайым халықтар арасындағыы достық пен бауырмалдылықты насихаттап, 

мәдени қҧндылықтарды алдыңғы қатарға қойды.  

 «Cumhuriyet» («Республика») газетіне жҧмысын бастаған уақытта ӛзіне YaĢar Kemal 

«Яшар» тҥрік тіліндегі мағынасы «ӛмір сҥретін» лақап атын алды. Жазушы ӛзіне «Яшар» 
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лақап атын алып, қаламы арқылы кҥрттердің тірі екендігін және оларды оңайлықмен ӛлтіре 

алмайтындарын кӛрсеткісі келді. 

Яшар Кемаль «Ağrı Dağı Efsanesi» романында тҧрақты тіркестерді белгілі бір кӛркемдік 

нақыш беру мақсатында жҧмсаған. Атаулы шығарма Гҥлбахар мен Ахметтің арасындағы 

махаббат хикаясын тақырып еткен. Романның қысқаша мазмҧнына тоқталатын болсақ, 

Ахмет ҥйінің алдынан бір аппақ атты тауып алып, оны ӛзі иемденеді. Аттың иесі Махмуд 

хан атының Ахметте екенін біліп, Ахметтен атын қайтаруын сҧрайды. Алайда Ахмет аттың 

Жаратқанның сыйлығы екенін айтып, атты бермейді. Махмуд хан Ахметті табу ҥшін 

адамдарымен жолға шығады, бірақ Софиден басқа ешкімді таба алмайды. Ашуланған 

Махмуд хан оны зынданға тастатады. Софи сыбызғыны әдемі тартатын, ал Гҥлбахар оны 

тыңдау ҥшін зынданға барып тҧратын. Соңында Махмуд хан Ахметті тауып, атын кері 

қайтаруын сҧрайды, ол қайтармаған соң зынданға тастайды. Зынданда ол Гҥлбахармен 

кездесіп, бір-біріне ғашық болады. Оны білген Махмуд хан ашуланып, Мемодан оны 

босатпауын ӛтінеді. Гҥлбаһарға ғашық Мемо оның бір тал шашының қарсылығында оны 

босататынын айтады. Махмуд хан Мемоның істегенін білген кезде оны ӛлтіруге адамдарын 

жҧмсайды. Оны білген Мемо ӛзіне қол жҧмсайды. Махмуд халықтың қарсылығына 

шыдамай, Ахметті кешіреді. Ахмет Гҥлбаһарды алып, Кҥп кӛлінің жақын маңайында 

ҥңгірде от жағады. Ахмет Гҥлбаһардың оны қҧтқаруы ҥшін не берген сҧрап, соңында бір 

тал шашын бергенін біліп намыстанып, ӛзін кӛлге тастайды. Гҥлбаһарға қауышпастан 

қоштасады.  

«Ağrı dağı efsanesi» тҥрік әдебиетінде ерекше орын алатын жазушының романдарының 

бірі. Жазушы шығарманы жазу барысында сӛздерді, оларды кӛркем тҥрде беруді қалай 

қолданған?  

 «Ağrı dağı efsanesi» роман мен дастанның араласқан тҥрі. Ӛркениеттер мен 

мәдениеттердің тоғысқан жері Анадолыда  кӛшпенді әдебиет пен жергілікті әдебиеттің 

бірігуінен фольклор, халық әдебиеті, дастан, әпсана тілі дамыған. Кӛшпенді халықтың ауыз 

әдебиеті ӛте бай. Жазушы «Ağrı dağı efsanesi» романын жазу барысында тҧрақты 

тіркестерді кеңінен қолданған.  

Кез келген кӛркем шығармада фразеологизмдердің қолданысы оның жандандырады 

және шығарманың тіліне ҧлттық ерекшелік береді. Жазушылардың фразеологизмдерді ӛз 

орнында жҧмсай білуі олардың сӛз шеберлігін кӛрсетеді. Ӛз шығармасында Яшар Кемаль 

фразеологизмдердің қолданысын тҥрлі амал-тәсілдермен жҧмсаған. Фразеологизмдер 

арқылы шығармадағы образды шеберлікпен пайдалануға әбден болады. Жазушыларымыз 

да фразеологизмдерді кӛркем шығармада шынайы образ жасау ҥшін әртҥрлі қолданып, 

ойларын нақты әрі жан-жақты жеткізуге тырысады.  

Фразеологизмдердің орнын тауып жҧмсау шеберлікті танытады. Фразеологизмдердегі 

экспрессивті мәннің кҥштілігіне қарай ақын-жазушылар ӛз шығармаларында тҥрлі 

стилистикалық реңктер беру ҥшін қолданады.  

Романның атауында «махаббат тақырыбында әпсана мен тау бар».  ―Ağrıdağı Efsanesi‖ 

романында қолданылған тіл мен стиль шынайы оқиғаларға қҧрылған романдардан ерекше. 

Мысалы, “Aradan altı ay geçti… At benim kısmetimdir…”(Ат менің бағым) (YaĢar, 2012:73). 

“Gün doğuyordu ki uzaktan bir top atlı göründü (Таң атып келе жатқанда алыстан бір топ 

аттылар кӛрінді) деген жерлерінде халық әңгімелерінің тілі мен стилі кӛрініс тапқан 

(YaĢar, 2012: 92). Романда орын алған  ―at (ат), kaval (сыбызғы), göl «кӛл), dağ (тау), 

kılıç(қылыш)…‖ деген сӛздер халық әңгімелеріне тән.  

Sofi atın yanına biraz daha yanaştı. Damgayı daha yakından gözden geçirdi. (Софи атқа 

тағы біраз жақындады. Таңбаны жақыннан зер салып қарады) (YaĢar, 2012:13). 

  Ahmet çok eski bir Ağrıdağı türküsünü çalıyordu. Ağrıdağı iflah etmez öfkesini. (Ахмет ӛте 

ескі Ағрыдағы сазын шалды. Ағрыдағының ӛкпесі қара қазандай) (YaĢar, 2012:13). 
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  Sofi böyle tuhaf, şaşkın şeyler düşünürken, şu insanoğluna akıl ermez, diyordu. (Софи 

сондай қызық, түсініксіз нәрселерді ойлап, мына адамзаттың миы жетпейді деді) (YaĢar, 

2012:13). 

«Ağrıdağı Efsanesi» романында мәтіннің әр бӛлігінде, тіпті бір сӛйлемде бірнеше 

тҧрақты тіркес қолданылатын кездер болады. Бҧл эпикалық жанрдағы шығармада халық 

әдебиетіне тән барлық ерекшеліктер кӛрініс тапқан. Осыған байланысты шығармада 

қолданылған тҧрақты тіркестердің саны кӛп: 

Ağrıdağı başını almış da dünyamızda çekip gitmiş, kurdunu kuşunu, insanını almış götürmüş... 

kavalın sesinde ıssızlık, boşluk donup kalmıştı  (YaĢar, 2012:14). (Ағрыдағы итін, құсын, 

адамын, бәрін алып біздің әлемді тастап кеткен екен...Сыбызғыда үн жоқ, тынышталып 

қалған еді).  

Böyle, hiç konuşmadan, bazan da hiç kıpırdamadan, donmuş, uykulu, ayağa kalkmış.Ölüye 

benzer üç gün Gülbaharın ağzını bıçaklar açmaz, dolaştı durdu. Yüzü sararmıştı. Donuk bir sarı. 

Saçları ışıltısını, dişi aklığını yitirmişti. İri gözleri sonsuz bir ışıltıda, bir parlayıp bir sönüyordu  

(YaĢar, 2012:15). (Осылайша еш үндеместен, қыңқ етпестен, абыржып, ұйқылы орнынан 

тұрған еді. Ӛлік сияқты үш күн Гүлбаһардың аузына құм құйылғандай ешкіммен 

сӛйлеспеді. Ӛңі бозарып, шаштары күңгірттеніп, тістері түсін жоғалтқан. Бақырайған 

кӛздерінің оты жарықта бір жарқырап, бір сӛніп тұр еді».   

«Gülbahar yerinde duramadı. Geceyi iple çekiyordu. Gece hiç olmayacakmış geliyordu ona» 

(Гүлбахар орнында тұра алмады. (Кешті тағатсыздана кҥтті. Кеш болмайтын сияқты болып 

кӛрінді оған)  (YaĢar, 2012:15). 

Жазушы берілген ҥзіндіде кейіпкердің ішкі жан дҥниесін сипаттау ҥшін «ağzını bıçaklar 

açmaz-аузына құм құйылғандай»,  кештің болғанын асыға қатты күтіп жүрген сәтін 

бейнелеуде «Geceyi iple çekiyordu-кешті тағатсыздана күтіп жүрген еді»  деп тҧрақты 

тіркестерін ҧтымды пайдаланған. 

  Atın sahibi bey de olsa, paşa da, Osmanlı padişahı, Köroğlu da olsa, kelleni verir de bu atı 

veremezsin. (Аттың иесі бей болса да, паша болса да, Османлы падишахы болса да, 

Кӛроғлы болса да жаныңды берерсің, бірақ  атты  бере алмайсың  (YaĢar, 2012:16). 

 Başa gelen çekilir, dayı, dedi Ahmet. (Басыңа тҥскенге кӛнесің, аға деді Ахмет) (YaĢar, 

2012:16). 

 Kim olursa olsun artık Ahmet atı ona veremezdi. Kellesini verir de atı ona veremezdi  (YaĢar, 

2012:16). (Енді кім болса да Ахмет атты оған бере алмайтын еді. Жанын пида етсе де, атты 

оған бере алмайтын еді).  

Az bir zamanda atın ünü İrana, Turana ulaştı. Bu hali, Ahmedin başına gelip konan devlet 

kuşunu türlü türlü yorumladılar. Kimi hayra yordu, kimi şerre  (YaĢar, 2012:16).  Аз уақыт 

ішінде аттың даңқы Иранға, Тҧранға жетті. Бҧл жағдайды, Ахметтің басына қонған бақ 

қҧсын әртҥрлі жорамалдады. Біреу таң қалса, біреу жаман ойлады).  

Бҧл мысалдан, романда Ахметтің ҥйінің алдына келген атты басына бақ қонды деп 

қабылдауын жазушы «başına gelip konan devlet kuşunu» деп береді. Бҧл тҧрақты тіркес қазақ 

тілінде де «басына бақ құсы қону» тҥрінде жҧмсалады. 

Фразеологизмдерді қаламгерлер ӛз қажетіне эстетикалық талғамына, пәлсапалық 

кӛзқарасына сәйкес сай қолданады. Яшар Кемальдың атаулы шығармасын қарастыра 

отырып, автордың ӛзіндік стиль жасаудағы тілдік тәсілдерін кӛруге болады. 

Фразеологизмдердің стильдік бояуы жеке сӛзбен салыстырғанда әлдеқайда кҥшті, жазушы 

да осы мҥмкіндікті пайдалана отырып ӛз шығармасында тҧрақты тіркестерді кеңінен 

қолданған. Шығарманың бір бетінде, тіпті бір сӛйлемінде байқағанымыздай бірнеше 

тҧрақты тіркесті қолдануы осының дәлелі.   

 Тҧрақты тіркестер кӛркем әдебиет алуан тҥрлі қызмет атқарады. Атап айтар болақ, 

шығарманың идеясын беруде, образ, характер жасауда қолданылады.  Мысалы: Belki gözü 

kanlı, dediğinden dönmez bir Beydi. Belki de pısırığın birisi  (YaĢar, 2012:17). Mahmut Han 

hakkı, yadigarı bilemez. O, Osmanlı olmuştur (YaĢar, 2012:17). 
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Жоғарыда айтқанымыздай, әр жазушы тҧрақты тіркестерді ӛз қажетіне қолданады. Әр 

жазушы сонысымен дара. Яшар Кемаль Махмуд ханның портретін жасап, мінездеме беруде  

«gözü kanlı», «hakkı, yadigarı bilemez» тҧрақты тіркестерін қолданған. Яшар Кемаль 

шығарманың тілдік бейнелілігін танытуда, ӛз шығармаларына белгілі бір кӛркемдік нақыш 

беру қызметінде шебер қолданған.  

Қорытындылай келе, тілдік бірліктер белгілі бір дәрежеде халықтың ӛмір сҥру 

жағдайларынан хабар береді деп тҧжырымдаймыз. Қай халықтың болмасын тӛл 

мәдениетінің ҧшқыр іздері сол ҧлттың тілінде кӛрініс табады. Ата-бабаларымыздың тарихы, 

мәдениеті, салт-дәстҥрі фразеологиялық тіркестерде сақталып, тілі арқылы кӛрініс тауып, 

ҧрпақтан-ҧрпаққа және ғасырдан ғасырға жетіп отыр.  Олар халықтың қаншама ғасырлар 

бойында әртҥрлі қҧбылысты ӛзара салыстыра, бейнелеу, суреттеу, бір – біріне теңей сӛйлеу 

мақсатында, экспрессивті – эмоционалдық қызметте қолданылатын бейнелегіш тілдік қҧрал 

ретінде жиі жҧмсалады. Шын мәнінде адамдардың кӛңіл –кҥйін, эмоциясын, сезімдік 

қатыстарын жеке сӛзбен ғана беру мҥмкін емес. Әрбір жеке адамдардың ӛзіндік 

қабылдауынан туатын сезімдік «әлем бейнесі» әсерінің кӛрінісі лексикаға қарағанда, 

тҧрақты тіркестерде анағҧрлым кӛбірек қамтылады. Халықтың әдет – ғҧрпы, салт – санасы, 

кҥнделікті ӛміріне байланысты туындаған фразеологиялық бірліктер халықтың образды 

ойлауы нәтижесінде пайда болады. Бҧлар жазушы кӛзқарасын, ерекшелігін таныту, айтар 

ойын ерекше әсерлі етіп, белгілі бір бейнеде сомдау мақсатында ҧтымды пайдаланылады. 

Яшар Кемаль қолданған фразеологиялық тіркестер, әдетте, сол мәтінге ҥйлесімділік беріп, 

нанымды тҥрде жҧмсалады 
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ЖЕНСКИЙ ПЕРСОНАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ Т.АБДИКОВА 

 

Гакрама К.,  
к.ф.н., ассоц. профессор ФООД, 

МОК, КАЗГАСА, (Алматы, РК) 

  

Одним из продуктивных предметов литературного исследования является анализ 

модели личности художественного персонажа, так как основное действующее лицо 

рассматривается с идейной и художественной точек зрения. Конкретный персонаж 

художественного произведения как автономная личность может служить такой 

определенной моделью для литературоведческого исследования. Выявляя репрезентант 

концептуального персонажа Т.Абдикова, нужно отметить, что он посвящает свои 

произведения определенным философским идеям, нравственно-эстетическим ценностям, 

социально-политическим воззрениям. На примере какого-либо персонажа он раскрывает 

вечные истины, воспитывает читателя и ни в коем случае не выдвигает на первый план 

личностные характеристики главных героев. Тем не менее, посредством раскрытия 

внешнего и внутреннего миров персонажа он повествует о главных ценностях бытия, а 

образы героев  дополняют их и способствуют развитию основной мысли автора.  От 

расстановки персонажей как характеров следует отличать расположение их образов, 

компоновку в тексте деталей, составляющих эти образы.  

В первую очередь нами рассматривается отображение матери в творчестве Т. Абдикова. 

По контрасту могут быть разделены приемом сравнительной характеристики и 

второстепенные герои. К примеру, рассказ отца Сайлау о женщине, потерявшей сына на 

войне из повести «Әке» (пожилая женщина по имени Аксары, получив повестку о гибели 

сына Жорабека на войне, заболеет и долго пролежит, не вставая, однако, узнав о его 

возвращении, неожиданно умрет от остановки сердца, так и не повидав его) и воспоминание 

Абдукарима из повести «Оралу» (черные повестки приходили в аул часто, бывало, что 

приходили сразу в три дома, в один из дней повестку о смерти сына получила старуха 

Улбике, Тургынбек был ее единственной опорой в жизни, от горя она лишилась разума и 

через месяц скончалась). Эти минисюжеты, дополняя и повторяя друг друга, перекликаясь и 

перемежаясь, создают трагедийность произведений, показывают тяжелую жизнь казахского 

аула во времена великой отечественной войны и усиливают авторскую позицию на тему 

войны. 

В произведениях Т.Абдикова довольно часто используется лейтмотив возвращения в 

прошлое, к примеру – встреча после долгих лет Абдукарима с Батимой (из повести 

«Оралу»). В повести «Оралу» автор с нежностью описывает прилив чувств, которые 

испытывают сыновья в объятии матери. По сюжету у главного героя нет матери, ухаживает  

за ним и помогает ему выздороветь тетя Магрипа, мать Батимы. И когда он нуждается в 

материнской ласке, она обнимет и согреет его, а он почувствует любовь и тепло: «Менің 

жҥрегім тарс-тарс соғып, қорқынышымды әлі баса алмай жатқанымда, ӛмірімде мҧрным 

тығып кӛрмеген ана кӛкірегінің жанға жайлы, жҧпар исінен жҥрегіме жан кіргендей денем 

балқып, рақатқа шомып, бір қиял дҥниесіне еніп кеткендей болдым» [Тӛлен Әбдікҧлы, 

2002:80]. «Оралу» – это повесть о немолодом человеке, который на протяжении всего 

сюжета ехал к своей знакомой девушке, олицетворяющей его первую любовь, о 

воспоминаниях, связанных с детством и юностью, с девочкой по имени Батима. Эта повесть 

о детстве и юности главного героя Абдукарима, который окутывается в прошлое по дороге 

к своей первой возлюбленной Батиме. Он считал ее то ли сестрой, то ли той доброй 

подругой, школьной напарницей, соратницей, олицетворяющей в своем образе нить, 

связывающую его с родиной и детством. Она и он были свидетелями тяжелой жизни 

казахского аула в военные и послевоенные годы. В детстве они играли в семью, играли и в 

войну, вместе делили парту и хлеб, вместе смеялись и поддерживали друг друга в болезни. 
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Главный герой представлен в повести в качестве мужчины средних лет, имеющего свою 

семью, супругу и двоих детей, желающего повидаться со своей первой возлюбленной. 

Внешность Абдукарима не описывается, все повествование о нем направлено на его 

отношение к Батиме. Раскрывается его стремление к чистоте и честности, надежности в их 

дружбе.  Так, например, автор описывает детскую шалость главного героя, который делает 

себе татуировку с ее именем, что означает его особую духовную близость к ней: «Теріге 

кірген иненің ҧшы кіршілдеп, жанымды шығарып барады. Сонда да ернімді тістеген кҥйі 

«Бәтима» деген сӛздің денемде мәңгі-бақи қалып қоятынына ішімнен риза болып, кӛптен 

аңсап жҥрген ерлік сезімдер денеме шымырлай қҧйылды» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:84]. 

Батима является самым дорогим и любимым человеком для него в юности. Когда ему 

предлагают жениться на Батиме, то он испытывает чувство стыда, поскольку он относится к 

ней со всею чистотой высокой любви: «Ҥйлену, сӛйтіп, кәдімгі әйелге айналдыру. О, тоба, 

мынау масқара қорлық емес пе?! Мен Бәтиманы сәби кҥйінде сҥйіппін де, сол сәби кҥйінде 

жҥрегімде сақталып қалыпты. Және ол махаббат адамдардың періштені, пайғамбарды 

сҥйгені тәрізді болды» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:91].   

В описании внешних данных Батимы автор особое место уделяет ее прическе, к 

примеру, он описывает  ее детскую привычку поправлять спавшие волосы в юности, при 

этом он оттеняет ее стройную фигуру: «Серікбайдың Бәтима деген жалғыз қызы менімен 

шамалас. Шашы жалбыраған, талдырмаш, ақсары қыз. Шашы кӛзіне тҥсе берген соң, басын 

әлсін-әлсін кейін серпіп, сілкіп тастай беруді әдет қып кеткен» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:72]. 

То же самое мы наблюдаем и во время встречи через много лет: «Сыртқы есік ашылып, 

іштен жеңсіз сҧр халат киіп, шашын тӛбесіне тҥйген, орта бойлы әйелдің әсем тҧлғасы 

кӛрінді. Әйел маңдайына тҥскен шаштарын самайына жҥре қыстырып, сыртқа шыққанда 

оның Бәтима екенін анық таныдым» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:97]. Таким образом автор 

подчеркивает внешнюю красоту, которую она не утратила и в последствии. 

С теплотой автор рисует образ родного близкого человека, словно сестренки, сравнивая 

ее с мягким котенком, которого он готов прижать и приласкать: «Мысықтың баласындай 

жып-жылы, жҧп-жҧмсақ. «Сҥйгені сҧлҧ болады» дедім ішімнен. Оның ӛзі де осы кезде 

керемет сҧлу еді. Қызығып кетіп, бетінен, мойнынан иіскедім де, ақырын ғана шашынан 

сипадым» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:82]. Показывая внутренние качества героини, автор 

создает образ женственности, спокойствия, миловидности, надежности, уверенности и 

привлекательности: «Сіз жҧртқа ӛте ҧнайсыз. Сіз әрі сыпайы, салмақты, әрі жҧрт пікірін 

қостай білетін, достарыңызды қиыншылыққа қалдырмайтын адамсыз. Бірақ сіздің 

сеніміңізге ие болу аса жеңіл емес» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:103]. 

Ее отношение к главному герою проявляется в заботе и поддержке, в уходе за ним: 

«Алдында бір аптадай жӛтеліп жҥргем. Сабақ ҥстінде ыстығым кӛтеріліп, буындарым 

дірілдеп, салқын қардың ҥстіне қисайып, ҧйықтағым келді. Бәтима бір қолымды иығына 

асып, сҥйретіп, ӛз ҥйіне кіргізді. Пеш ҥстіне жатқызып, қымтап тастады. Сӛйтуім мҧң екен, 

Бәтима бетін басты да, жылап қоя берді» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:79].  

Ее переживания и сочувствие к другу проявляются в описании чувствительности этого 

женского персонажа, она не только плачет, но и борется за его здоровье. С  помощью слез 

автор усиливает и сцену расставания двух молодых людей: «Бәтима бірдене айтқысы келіп, 

алдыма келді де, ҥндемей тӛмен қарап, кӛйлегінің етегін ҧзақ қысты. Бәтима басын 

кӛтергенде су екені, әлде кӛзінің жасы екені белгісіз, бетінде ірі-ірі тамшылары ілініп 

тҧрды» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:93]. Эта эмоциональность применена и в описании их 

встречи в зрелом возрасте: «Бәтима менің кеудеме басын сҥйеп, дыбыс та шығармай, тіл де 

қатпай, анда-санда екі иығы селкілдеп, ҥнсіз жылады. Ҧзақ жылады» [Тӛлен Әбдікҧлы, 

2002:97]. Женские слезы, как считает автор, очень сильно действуют на сознание мужчины 

и особенно влияют на его отношение к ней. Так, например, автор описывает ответную 

реакцию Абдукарима на слезы Батимы: «Жҥрегім жып-жылы сезім билеп, ӛзімнің де 

тамағыма бір ыстық тҥйіншек тіреліп қалды», «Жҥрегімді біреуі жҧлқып қалғандай болды» 
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или «Кенет Бәтиманың аққҧба жҥзінен сорғалап тҧрған жасты кӛргенде селк ете тҥстім». 

Итак, слезы в качестве эмоции использованы автором в пору болезни Абдукарима, в 

моменты расставания и встречи после долгих лет. 

В повести характер главного героя и пояснение типа через другие персонажи 

становится явным. Все персонажи, так или иначе оттеняющие главного героя, введены в 

сюжет очень естественно: – Бәтима, подруга детства, – Мағрипа апай, хозяйка дома и мать 

Батимы, – Мҧрат, шофер, который вез главного героя к Батиме и т. д. Все они составляют 

ближайшее окружение главного героя – Абдукарима.   

Женские образы в повести «Парасат майданы» – это медсестра, библиотекарь и врач. Во 

внешнем портрете врача, проводившей сеансы аутотренинга, описаны красота, учтивость и 

заботливость, ее образ дополняется особым отношением главного героя: «Дәрігер қыздың 

әдемі еріні мен маржандай тістері, жҧмсақ ҥні, жан рахатына шақырған сиқырлы сӛздері» 

[Тӛлен Әбдікҧлы, 2005:27]. В противовес ей предложен другой женский образ 

библиотекаря, в котором подчеркивается ее безразличие и злость по отношению к людям: 

«Адамға қарамай сӛйлейтін, әлгінде ғана біреумен ҧрсысып қалғандай тырсиып, 

кісікиіктеніп отырған кәріс әйел» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2005:53]. 

В произведение могут вводиться сюжеты, внешне не связанные с основным действием, 

– вставные рассказы, а также притчи, сказки и др. Тем значительнее внутренняя, смысловая 

связь между вставным и основным сюжетами. В повести «Ақиқат» приводится отрывок из 

сказки, рассказанный матерью, он заключает в себе предсказывающую деталь и 

способствует развитию сюжета. Читая в детстве сказку, его мать предрекала, что несчастье 

– это и есть познание всей истины, она словно пыталась его предостеречь: «Қалаған 

шарабың мен тамағынды іш, сҧлу кәнизактармен ойна, серуен қҧр, барлық есікке кіріп, 

алтын сарайды тамашала. Тек мына тҧрған бір есікті ғана ашуға болмайды. Мҧны ашсаң, 

бақытсыз боласын» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:122]. Он вспоминает мать несчастным и 

опечаленным человеком, интерпретируя, можно предположить, что она обладала такими же 

способностями и когда-то так же сумела открыть дверь в мир предсказания.   

В повести «Қыз Бәтіш пен Ерсейіт» расказывается о трагедии, случившейся в одной 

семье. Семья почетного старца Кожабека потеряла единственного, молодого и подающего 

большие надежды на будущее сына.   

Кожабек был уважаемым и хорошим человеком, но это несчастье подкосило старого 

человека, ведь его сын не оставил ему даже наследника, продолжателя рода. Отец лишился 

сна и покоя, бродил ночами и занимался строительством могильника, но боль его не 

утихала. И вот однажды, он разговорился с другом сына, Жарасбаем, тот поведал ему о том, 

что где-то в городе у Болата подрастает сын, следовательно у него есть внук. Эта новость 

воскресила сломленного старика, он еще долго просидел на камне и не мог прийти в себя. У 

него прибавилось сил и мощи, он поделился радостью со своей старухой и закончив все 

дела, поспешил в город за внуком. Однако в городе его ждало разочарование, ведь он узнал 

там, что несмотря на все положительные оценки окружающих его сын смог сломать судьбу 

не одной девушке. Вылетев за внуком, он и не думал, что так и не повстречает своего 

потомка, а лишь повидает трех подруг Болата. Все три встречи состоялись в ресторанах и 

баре. Думается, это применено автором для того, чтобы подчеркнуть несерьезность этих 

отношений, либо чтобы усилить внутреннюю антитезу портретов – молодость и старость, 

воспитанность и грубость, уважение и неуважение. Внешние женские портреты различны: 

1. Первая его подруга работала официанткой: «Аппақ алжапқыш  байлаған, шашын 

қарқарадай қоқырайтып қойған жап-жас орыс қызы келді. Аты Валя» [Тӛлен Әбдікҧлы, 

2002:220]. Она не признала ни связь с Болатом, ни того, что от этой связи мог остаться 

ребенок. 

2. Второй оказалась девушка по имени Сауле: «Кӛк кӛйлекті әйел. Бетінде кішігірім 

тҥймедей меңі бар, қараторы, әдемі келіншек екен. Қазақша тәрбиеленген бала секілді, тілі 

жатық, ибалы, жарым кӛңіл» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:222].  От нее старец узнал о том, что 
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она потеряла дитя после рождения, поскольку молодую девушку некому было поддержать и 

помочь. Болат бросил ее и она не смогла одна воспитать и вырасти малыша, так как не было 

ни денег, ни работы, ни жилья. Малыша назвала Болатом в честь отца, но простудившись, 

младенец погиб, а она сумела создать новую семью.  

3. Третий случай вызвал у старца новую боль, это знакомство не было приятным: 

«Айрықша кӛзге тҥсіп, аласҧрып жҥрген ақ шалбарлы қыз. Ажары келіскен бала екен, 

осынша қор болғанын қарашы. Осыншалық сҧлу жҥзді. Адам баласын мінсіз ғып тудыра 

береді екен-ау. Бірақ осынша қаражҥрек болды екен. Әлдеқалай мастығы айығып, тҥрінен 

тарқамас долылық пен кешірілмес қатыгездіктің ҧшқыны ойнады» [Тӛлен Әбдікҧлы, 

2002:226]. Он узнал, что у него есть внук, но он его никогда не увидит. Ее портрет полон 

отрицательных качеств, она предстанет обозленной, жестокой, грубой, невоспитанной и 

пьяной девкой, однако это оправдывается ее внутренней болью и обидой, которые оставил 

ей Болат. Он отравил ей жизнь, не был рядом в момент рождения сына, словно поигрался и 

бросил ее на произвол судьбы. Не помогли и его друзья в момент, когда она нуждалась в 

поддержке. Гульсим в отличие от предыдущих особ, никак не отреагировала и на новость о 

смерти Болата, оговорившись тем, что его сын убил ее своим поступком ранее.  В 

интерпретации автора женские образы Гульсим и Сауле трагичны и беспомощны, они 

олицетворяют участь брошенной женщины в современном мире.                                                   

В сюжет повести вводится микросюжет, легенда, связанная с именами влюбленных, 

которые захоронены на этом же кладбище. Согласно легенде, парня по имени Ерсеит убили 

братья его возлюбленной Батиш. Она не смогла перенести утрату и в тот же день вонзила 

нож в свою грудь на его могиле. Их жизнь была короткой, но они оставили после себя 

светлую память, эта мысль и является основной в интерпретации автора. По рассказам 

девушка из легенды обладала ослепительной красотой, что позволяло старцу сравнивать ее 

с Гульсим и с сожалением вспоминать о ней. Спустя три года он потеряет и супругу. 

Главный герой повести, старец Кожабек остался один, тем самым автор вновь поднимает 

тему одинокого человека.  

Впервые автор рисует в лице главного героя женский образ, ее портрет достаточно 

развернут. Т.Абдиков воскрешает в этом рассказе идею Ф.Достоевского о красоте, которая 

спасет мир. И в тексте он применяет эту мысль, когда Алма спасает своего молодого 

человека своей внешней привлекательностью от штрафа и задержания милицией: «Айтып 

беруге келмейтін, ең қҧпия, беймәлім әсер – сҧлулық әсері. Алманың сҧлулығы 

отырғандардың бәріне бірден апиын сорғандай әсер етті» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:325]. 

Развивая эту тему, он показывает влияние женской красоты на окружающих. При этом он 

разделяет красоту духовную и красоту природную, которые не всегда вместе и гармонично 

совмещены в одном человеке. Природная красота, как считает автор, способна изменить 

отношение к человеку в корне, вскружить голову и обладать притягательной силой. Красота 

содержит истоки вдохновения и корни истинной первичной доброты,  ведь как бы человек 

не пытался возвысить красоту духовную, красота природная всегда влияет на человека в 

большей степени, она завораживает и не дает опомниться. 

Главная героиня рассказа, Алма, пациентка психиатрической больницы, выступает в 

качестве образа той самой красоты природной. Профессиональный портрет рассказа связан 

с родственным произведением «Ақиқат», где показаны фантастические возможности 

человека, проблема психиатрии, результаты психопатологии – разделение человека и 

противоборство внутреннего мира, его связь с потусторонним миром и особенности 

устройства мозга. Автор  объясняет это тем, что человек и его способности до конца не 

изучены, что природа неисчерпаема. Но в отличии от экстрасенсорных возможностей 

Роберта, мозг которого развивается и прогрессирует, мозг Алмы регрессирует. В параллель 

к этому произведению можно привести не только повесть «Ақиқат», но и повесть «Парасат 

майданы». Все три главных героя этих произведений самостоятельно покидают этот мир в 

психиатрической палате, в связи с чем, можно заключить, что пациент с психопатологией – 
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это излюбленный образ Т.Абдикова. В этих произведениях довольно ярко выражена 

авторская антитеза – жизнь и смерть: «Март айының аяқ кезінде бізге жасы он жетілер 

шамасындағы бір қыз тҥсті. Қабылдау ҥстінде ата-анасы қыздың ӛзін ӛзі бірнеше рет 

қылғындырып ӛлтірмек болғанын айтты. Аты Алма екен» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:316].  Он 

сталкивает эти два понятия, размышляя о том, что смерть порой неизбежна и оправдана, но 

она всегда несет в себе утрату и страх. Портрет живой Алмы светел и ярок, наполнен 

красотой, добром, весельем: «Қыз ӛте сҧлу еді. Шашы иығына тҥскен, бҧйралау кекілі бар. 

Қатты азап шеккеннен екі қабағының арасына жалғыз сызық – тік әжім тҥскен. Бірақ бой 

басы таза, ӛзін-ӛзі кҥте алатын секілді»[ Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:316]. А портрет мертвой 

Алмы достаточно мрачен: «Тӛсекте шалқасынан жатқан Алманы кӛрдім. Аузынан тілі 

шығып, кӛзінің қарашығы тӛңкеріліп кеткен. Тҥрінен қатты қиналғаны кӛрініп тҧр» [Тӛлен 

Әбдікҧлы, 2002:332]. Интересен и тот факт, что в рассказе правая рука олицетворяет смерть, 

а остальная часть тела – жизнь. Правая рука имеет свой отдельный портрет, который 

автором намеренно разделен от общего образа девушки. Правая рука – это авторская 

гипербола, разделение физической и духовной частей, составляющих организм человека: 

«Маған қастандық жасаған мынау, бҧл менікі емес, мҥлде бӛтен қол, мені ӛлтіргісі келіп 

жҥр, – деп ӛзінің оң қолын кӛрсетеді. Оң қол шынында да ӛз бетінше ақылға сыймайтын 

әрекеттер жасайды. Оң қол Алмаға тек қалың ҧйқы қҧшағына енгенде шабуыл жасайды» 

[Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:317]. При этом образ правой руки дается автором в качестве 

конкретного художественного образа, самостоятельного концепта, он приводит сравнение 

правой руки со змеей: «Оң қолды керуетке байлап тастайтын болдық. Бірақ оң қол басқа бір 

қҧлық ойлап тапты. Ол Алманың кӛзі ілінісімен байлаудан жҧлқынып, дамылсыз ырғап, 

оята бастайды. Ол жылан секілді ақырын жылжып бара жатқанын кӛрдім» [Тӛлен 

Әбдікҧлы, 2002: 319]. Или далее: «Бір қызығы, сол тҥн оң қол ешқандай әрекет жасаған 

жоқ» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:328]. 

Основная деталь портрета главной героини – это отстраненность от мирской жизни, ее 

подчеркнутое автором одиночество, необъяснимое состояние суицида и определяющая 

безысходность: «Дҥниедегі ең қиын зат жалғыздық қой. Тӛңірегіңде іштегі қайғың мен 

қуанышыңды ӛзіңмен бӛлісе алатын жан серік адамдар барда тірліктің де, ӛлімнің де бір 

мағынасы барын дәлелдейді» [2, 319]. Что послужило отправной точкой раздвоению 

психики? Какова причина неполноценности душевного здоровья? Ответам на данные 

вопросы автор предпочел лишь предположительную версию – возможность генетической 

предрасположенности, которую в последствии исключил словами несчастной матери 

главной героини: «Шешесі мына дерт ешқайсысының тҧқымында болып кӛрмеген сҧмдық 

екенін айтып, мҧңын шағады» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:319]. Таким образом, автор пытается 

показать уникальность героини, душевное разногласие, неравновесие ее ума и красоты, 

которые стали контрастами рассказа. 

Характер главной героини обозначен дважды, таким образом автор показывает 

изменение настроения героини и динамику развития: «Тҧйық. Ешкімге қосылмайды. Ҥнемі 

қорқыныш ҥстінде жҥретіні кӛрініп тҧр» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:316]. В начале рассказа 

Алма достаточно замкнутый человек, а далее в середине рассказа она приобретает некую 

уверенность в себе: «Алманың жҥзінен бҧрынғы айықпас азап белгісі жоғалып, әлдеқалай 

ӛзімшіл шаттық, еркіндік, адамды имендіретін тергеуші кӛзқарас пайда болыпты» [Тӛлен 

Әбдікҧлы, 2002:321]. 

Герой-рассказчик же является начинающим врачом психиатром, который поначалу 

просто интересуется ее недугом, наблюдает за ней, пытается найти метод излечения – 

избавить ее от правой руки, затем влюбляется в нее и начинает верить в счастливую 

развязку этой болезни. Он сумел расположить к себе больную, спасал и продливал ей 

жизнь, осчастливил ночной прогулкой по городу, тем самым воплотил ее мечту в 

реальность. В рассказе есть небольшие вкрапления минисюжетов, оттеняющих основной 

сюжет. К примеру, небольшое стихотворение из книги Алмы, которое окажется знамением 
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и ее признанием в том, что он смог подарить ей счастливые минуты жизни: «Шіркін 

осындай ӛлер сәтте қҧшақтасып қоштасатын адамның болғаны қандай бақыт» [Тӛлен 

Әбдікҧлы, 2002:321].  

Основной мыслью автора является человеческое отношение врачей к больным, чувство 

сострадания, желание помогать людям, делать их счастливыми, суметь узнать их поближе, 

попробовать спасти чью-то душу.  

В небольшом рассказе «Бір кҥндік ашу» образ главного героя и его портрет связан с 

образом его сестры, так как именно о ней все мысли Ордабека. Известно, что он трудится на 

совхозной стройке и является водителем водовоза. Описывая портрет основного персонажа, 

автор попутно знакомит нас с героиней по имени Айгуль, сестрой Ордабека, 

волновавшегося за нее и за ее судьбу. Его внутренний портрет достаточно положителен, 

несмотря на то, что в начале рассказа он предстает разозлившимся и вспыльчивым 

человеком, автор подчеркивает его заботу о сестренке и переживания за нее: «Нәрестедей 

уылжыған аңқау, ҥндемейтін Айгҥлді мәңгілік сәбидей кӛретін. Шынында ол соқтауылдай 

қыз. Қарындасын іштей аялай тҥсетін. Бҧрын да кӛп сӛйлемейтін Ордабек кешке дейін 

осылай ешкімге бір ауыз тіл қатқан жоқ» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:346]. Понятно, что все 

проявления братской ревности Ордабека и мысли об избиении ее избранника автор 

объясняет одним большим чувством к родной сестренке, которая росла на его глазах и 

всегда будет представлять для него маленькую девочку, нуждающуюся в сильном плече 

брата. Ведь несмотря на то, что он не представляет рядом с ней кого-то и считает, что ее 

никто не достоен, вдруг после услышанного в ночи разговора Айгуль с полюбившимся ей 

парнем, он проявляет свой истинный характер и желает утешить ее, поддержать в тяжелую 

минуту, помочь и крепко прижать к себе. Он волнуется за ее разбитое сердце и слезы: 

«Нәрестедей пәк қарындасының әлгі бір тҧншыға жылаған ҥнін есіне алған сайын, ет-

жҥрегі езіліп, елжірей тҥсті» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:350]. 

Второстепенных героев автор описывает традиционно, подразделяя их на возрастную 

категорию, выделяя физиологический аспект (фигуру, полноту или худощавость), а также 

обращая внимание на род их занятий: «кеудесіне дейін жалаңаштанған майысқақ жас 

жігіт», «балшық араластырып тҧрған толық әйел», «жуан қарын диспетчер», «галстук 

таққан, ҧзын бойлы, бҧйрабас жігіт». 

Герои повестей и рассказов Толена Абдикова – это наши современники. В своих 

произведениях он повествует о жизни людей послевоенного, советского периода, 

раскрывает их внутренние духовные переживания. Так, в одном из интервью Т.Абдиков 

признается, что будучи родом из аула, он очень волнуется за его судьбу: «В ауле наше 

духовное богатство – и язык, и традиции, и национальная культура. Сейчас аул изменяется, 

переживает не лучшее свое время, и это вызывает у меня тревогу, боль» [Г. Доронин, 2002].   

В рассказе «Қонақтар» он описывает жизнь казахского аула, ее  особенности и 

различные характеры персонажей, а также рисует добрый и светлый женский образ, 

связанный с первым чувством главного персонажа, с его переживаниями и тоской: 

«Қаншайымның басында шашақталған ақ жаулық болады. Ажарлы еді пәтшағар» [Тӛлен 

Әбдікҧлы, 2002:293].  Привлекательным он описывает еще один женский образ, портрет 

невестки Томы, не говорящей, как и многие жители города, на родном языке: «Омырау, 

жеңдері ашық, шҧбар кӛйлек киген, шашын қидырған топ-толық, ақсары, ажарлы келіншек. 

Қала қыздарына тән епсіздіктен кішкентай қиықша кӛрпенің ҥстінде қалай отырарын 

білмей, біресе қолымен жер тіреп, бір жамбастап, жҧрттың сӛздеріне толық тҥсіне қоймай, 

әркімге бір қарап, ҥнсіз отырды» [Тӛлен Әбдікҧлы, 2002:295].    

Таким образом, женские образы в его произведениях чаще всего являются 

второстепенными и выполняют вспомогательную функцию. В одних случаях они 

способствуют проявлению характера главного героя (например, женщины в жизни Болата 

из повести «Қыз Бәтіш пен Ерсейіт» или женщины Карима из рассказа «Жат перзент», 

встреча и отношения с которыми играли роль своеобразного экзамена для героев. В других 
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случаях они могли символизировать собой некие авторские идеи: например, мать Роберта 

из повести «Ақиқат» с ее предостерегающим отрывком из сказки, Алма с ее внешней 

красотой и психопатологическим заболеванием из рассказа «Оң қол», светлый образ 

Батимы из повести «Оралу». В прозе Т.Абдикова мало самостоятельных главных женских 

образов, если не считать героиню рассказа «Оң қол», но при этом они зачастую 

олицетворяют красоту, женственность и материнскую ласку в интерпретации автора. 
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Аңдатпа: Қытай тілін оқытуға арналған қазірге дейін жарық кӛрген оқу қҧралдары мен 

оқулықтарда мезгіл ҥстеу  已经 сӛзінің грамматикалық мағыналары мен синтаксистік қызметі 

жӛнінде бір ізділік жоқ. Мақалада қытай тіліндегі мезгіл ҥстеу已经 сӛзінің семантикалық 

ерекшелігі мен грамматикалық мағынасы кӛрсетілді. Сонымен қатар, прагматикалық қызметі 

мен ситнтаксистік қызметі айқындалды. Студенттердің已经 сӛзін қолдану барысында жіберген 

қателеріне талдау жасалып, оқытудағы тҥйткілді мәселелерді шешудің жолдары қарастырылды. 

Осы сӛздің мағыналық ерекшелігі мен қолданылу тәсілі тҧрғысынан оқыту процесін жҥргізумен 

бірге, салыстырып оқыту әдісін пайдалану арқылы оқытудың тиімді тәсілі ҧсынылды.  

Тірек сөздер: қытай тілі, мезгіл ҥстеу, семантикалық ерекшелік, прагматикалық функция, 

синтаксистік  қызмет, тілдік орта, оқыту тәсілі. 

Аннотация: В опубликованных на данный момент учебниках и пособиях по обучению 

китайскому языку нет единообразия в грамматических значениях и синтаксической функции 

наречия слова已经.  В статье показаны смысловые особенности и грамматическое значение 

слова已经  в китайском языке.  Кроме того, были определены прагматические функции и 

синтаксические функции.  Были проанализированы ошибки, допущенные учащимися при 

использовании слова已经,  и рассмотрены способы решения задач в обучении.  С точки зрения 

семантических особенностей слова и способа его употребления, наряду с учебным процессом, 

был предложен эффективный метод обучения с использованием метода сравнительного 

обучения. 

Ключевые слова: китайский язык, наречия, семантические особенности, прагматическая 

функция, синтаксическая функция, языковая среда, методы обучения. 

Abstract: There is no uniformity in grammatical meanings and syntactic function of the adverb of 

the word 已经in the textbooks and manuals for teaching the Chinese language published so far.  The 

article shows the semantic features and grammatical meaning of the word 已经in Chinese.  In addition, 

pragmatic functions and syntactic functions have been defined.  The mistakes made by students when 

using the word 已经were analyzed, and ways of solving problems in teaching were considered.  From 

the point of view of the semantic features of the word and the way of its use, along with the 

educational process, an effective teaching method was proposed using the method of comparative 

teaching. 

Key words: Chinese, adverbs, semantic features, pragmatic function, syntactic function, language 

environment, teaching methods. 

 

Кіріспе. Қазіргі заман қытай тілінде已经сӛзі қолданылу аясы ӛте кең мезгілді білдіретін 

ҥстеу. 已经 сӛзінің семантикалық ерекшелігі мен  грамматикалық мағынасы жайында 

қытайдың лингвисттері әр тҥрлі пікірде. 已经 сӛзі уақытты емес, жалпы жағдайды, яғни 

бҧрын болған оқиғаны білдіреді деген кӛзқарасты алға тартады (Лу Жянмиң, Ма Жын, 

1999:187). 已 дің екі тҥрлі қолданылу тәсілі бар, яғни бірі ӛткен шақты білдіреді десе, енді 

бірі екінші реткі туылған жағдаймен бірінші реткі туылған жағдай арасындағы уақыттың 

ӛте қысқа екендігін меңзейді (Яң Шуда, 1965:458). 经 сӛзі матаның ӛрмек жібі, мата 

тоқығанда ӛрмек жіп қозғалмайды, қозғалыста болатыны жасырын жіп, осы негізге сҥйене 

отырып经 «тҧрақты» деген мағынаны береді (Шуй Жын, . https://baike.baidu.com).已经 сӛзі 

қытайдың Ляң династиясы （梁朝） кезінде пайда болып , Таң династиясы （唐代） 
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тҧсында 已经сӛзінің қолданылу аясы ҧлғайды. Оның соңына қысқа сӛйлемдер, мезгілді 

білдіретін зат есімдер мен сандық мӛлшерді білдіретін тіркестер жалғанатын болды да, 

оның тҧрақтылығы артып, типтік мезгіл ҥстеуге айналды (Жаң Ян, 2004:351). 已经 сӛзі істің 

орындалғанын немесе уақыттың ӛткенін білдіреді (Лҥй Шушиаң, 2005:1487). Мезгіл 

ҥстеу已经сӛзін іс-әрекеттің, ӛзгерістің орындалғанын немесе белгілі бір дәрежеге 

жеткендігін білдіреді де, етістіктің, зат есімнің т.б сӛздердің алдына жалғанып келеді (Лҥй 

Шушиаң, 1999:276). 已经сӛзі сӛйлемде баяндалған істің, жағдайдың айтылудан бҧрын 

дәріптелгенін немесе белгіленген уақыттан бҧрын жҥзеге асқандығын білдіреді (Ма Жын, 

2003:112). Міне осы пайымдаулардан қытай тіліндегі мезгіл ҥстеу 已经 сӛзі жайында қытай 

лингвисттерінің әр  тҥрлі  кӛзқараста екенін аңғардық.  

Талдау. Жоғарыдағы дәйектерге сҥйене отырып қытай тіліндегі мезгіл ҥстеу 

已经сӛзінің грамматикалық мағынасы мынандай айқындалады: сӛйлемде баяндалған істің 

немесе кӛрсетілген іс-әрекеттің белгіленген уақыттан бҧрын орындалғанын, сонымен қатар 

ӛткен шақтың, қазіргі шақтың немесе келер шақтың да нақтыланған уақытын баса 

дәріптейді. Осы негізде已经 сӛзінің грамматикалық мәнін тӛмендегідей екі тҧрғыдан 

жыйнақтауға болады. 

Бірінші, 已经 уақыт ара байланысты білдіреді. Мҧндағы уақыт ара байланыс деп 已经 

сӛзі оқиғаның немесе жай-кҥйдің белгілі бір кӛрстілген уақыттан бҧрынғы уақыттың орнын 

білдіретіндігін кӛрсетеді. Кӛрсетілген уақыт анықтамасы сӛйлеген немесе жазған уақытты 

(субьективті уақыт), сондай-ақ сӛйлемдегі уақытты білдіретін сӛздер немесе етістікті 

қҧрлым (обьективті уақыт) болуы да әбден мҥмкін. 已经сӛзі оқиғаның немесе жай-кҥйдің 

осы кӛрсетілген уақыттан бҧрын туылғанын білдіреді де, шағын сӛйлемдерде 

баяндауыштың алдында, баяндауыштың соңында және шағын сӛйлемнің соңында келеді. 

Мысалы:  

(1) 他已经走了。 

Бҧл сӛйлемдегі кӛрсетілген уақыт осы сӛйлемді айтқан мезетті меңзеп тҧр. 走 қимылы 

кӛрсетілген уақыттан бҧрын туылғанын аңғартады. Кӛрсетілген уақыт сӛйлемдегі әлдебір 

обьективті уақыт болуы, осы обьективті уақыт нақты мезгілдік сӛздер немесе етістікті 

қҧрлым болуы да мҥмкін. Мысалы:  

(2)  明天八点，他已经上班了。 

(3)  我到他家时，他已经走了。 

Бҧл екі сӛйлемдегі кӛрсетілген уақыт анықтамасы  明天八点 мен 我到他家时, 已经 

сӛзі上班了 мен  走了-қимылының осы екі кӛрсетілген уақыттан бҧрын пайда болғанын 

айғақтайды. 

已经сӛзі оқиғаның немесе жай-кҥйдің ықтималдығын дәріптейді, мҧндағы 

ықтималдықты орындалды деуге келмейді. Ол тек ғана оқиғаның немесе жай-кҥйдің 

салыстырмалы тҥрде белгілі бір нақтыланған уақыттан бҧрынғы уақыттың орнын білдіріп, 

уақыт ара байланысты айқындайды. 

Екінші, 已经  сӛзі алдағы уақыттағы тәуелділікті кӛрсетеді. 已经сӛзі уақыт ара 

байланысты кӛрсетумен қатар, кӛрсетілген уақыттан бҧрын болған қимыл немесе оқиғаның 

алда болатын іс-қимылға әсер ететінін дәріптейді де, алдағы уақыттағы тәуелділікті 

кӛрсетеді. Сӛйлемде тек ғана бҧрын болған оқиға баяндалса, 已经сӛзі қолданылмайды. 

Мысалы: 

(4)   他昨天捡到了一个钱包。/他昨天已经捡到了一个钱包。 

(5)  他中午吃了一顿饭。/他中午已经吃了一顿饭。 

Бҧл сӛйлемдердегі кӛрсетілген уақыт бҧрын болғандықтан мезгілдік ҥстеу已经сӛзі 

қолданылмайды. 

已经сӛзі бҧрын болған іс-қимыл немесе оқиғаның алда болатын іс-қимыл немесе 

оқиғаға әсер етеді, сондықтан сӛйлемде  ӛткен деректерді жай ғана хабарласа етістіктің 
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алды-артына 已经сӛзі қолданылмайды. 已经сӛзі қолданылатын сӛйлемдер бҧрын болған 

оқиғаның келесі болатын оқиғаға әсер ететінін дәріптейді. Мысалы (5) 

他中午吃了一顿饭。/他中午已经吃了一顿饭。Осы мысалыдағы сӛйлемді 

他已经吃了一顿饭，怎么现在又要吃饭。-деп айтуға болады. Жоғарыда айтылған 

дәлелдерге сҥйене отырып, сӛйлемде тек ғана бҧрын болған оқиғаны баяндап, алайда оқиға 

туылған кезде қалыптасқан нәтиже немесе жай-кҥйдің алда болатын оқиғаға әсері болмаған 

жағдайда 已经сӛзі қолданылмайды. 

已经 сӛзінің прагматикалық қызметі мен ситнтаксистік тҧрғыдан бейнеленуі жайында 

айтатын болсақ, қазіргі заман қытай тілінде ӛткен шақты бейнелеу ҥшін сӛйлемнің соңына 

了шылауы қолданылу арқылы жҥзеге асады деген ҧғым қалыптасқан. Ал осы арада осындай 

сӛйлемге 已经 сӛзін қолдануға болама деген сҧрақ туындайды. Мысалы: 

         （6）甲：响下课铃了吗？ 

                   乙：a. 已经响了。 

                           b. 响了。 

         （7）甲：你为什么吃到？  

                   乙：a. 我生病了。 

                           b. 我已经生病了。 

         （8）甲：我希望成为学者。 

                   乙：a.你已经是学者了。 

                           b. 你是学者了。 

Жоғарыдағы (6), (7), (8) ҥш сӛйлемде ӛткен оқиғамен қатысты, (6) сӛйлемге 已经 

қолданса да, қолданбаса да болады; (7) сӛйлемге 已经 қолданылмайды, қолданған жағдайда 

сӛйлем дҧрыс болмайды; (8) сӛйлемге 已经 қолданылады, қолданбаған жағдайда сӛйлемде 

қателік туындайды. 

Мҧндай айырмашылықтың пайда болу себебі 已经 ның грамматикалық қызметіне тіке 

қатысты. Қазіргі заман қытай тіліндегі已经 сӛзінің грамматикалық қызметі оқиғаның 

шынайы жҥргізілгенін кӛрсетеді, оның  айқындайтын қызметіні бҧрын болған оқиғамен 

ғана шектеліп қолданылатындығында. 

已经 сӛзінің бҧрын болған оқиға және келесі болатын оқиғада қолданылады.  

Мҧдағы бҧрынғы болған оқиға деп меңзеп отырғанымыз – белгілі бір кӛрсетілген уақыт 

тҧрғысынан айтқанда әлдеқашан туылған оқиғаны; ал келесі болатын оқиға деп әлде бір 

кӛрсетілген уақытқа дейін әлі де болмаған оқиғаны меңзейді. 已经 сӛзінің грамматикалық 

мағынасы айтылған істің, жағдайдың сӛйлеуден бҧрын, немесе әлде бір іс-қимылдан бҧрын, 

яки белгілі бір белгіленген уақыттан бҧрын шындыққа айналғадығын баса дәріптейді 

(马真，2003). Сондықтан, 已经 сӛзінің семантикалық тіркесу тҧрғысынан қарағанда, тек 

бҧрын болған оқиғада ғана қолданылады  (9) (10) мысалы; келесі болатын оқиғада 

қолданылмайды ( 11) (12) мысалы. 

（9）（足球）我已经踢了十年了。 

（10）小明说：―我已经在写论文了。‖ 

（11）hpv疫苗在步汉（已经）将会收到欢迎。 

（12）小华明天要值日，他（已经）将提前亓分钟起床。 

已经 сӛзі тосыннан туылған тӛтенше жағдайлардағы кҥшті сезіммен айтылған лепті 

сӛйлемдерде қолданылмайды. Аяқастынан болған тӛтенше жағдайда сӛйлеуші адам оқиға 

болған жерде болғанымен,  оқиға болатынын  алдын-ала білмейді. Мысалы кӛлік апатына, 

жер сілкінісіне, ӛрт оқиғасына, гол соғу, жарыста жеңуіне куа болу т.б. Мҧндай оқиғалар 

кенеттен туылғандықтан, сӛйлеуші адам лепті сӛйлемнің ҥлгісінде осы кенеттен болған 

оқиғаны хабарлайды. Кенеттен туылған тӛтенше жағдайлар бҧрын болған оқиғаға 
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жатқанымен, оны хабарлау тәсілі лепті сӛйлем ҥлгісінде болғандықтан 已经 сӛзі 

қолданылмайды. Мысалы : 

（13）甲：进球了！ 

             乙：已经进球了！ 

（14）甲：我们赢了！ 

            乙：我们已经赢了！ 

（15）甲：地震了！ 

             乙：已经地震了！ 

（16）甲：房子着火了！ 

             乙：房子已经着火了！ 

已经 сӛзі алда туылатын кҥтпеген  оқиғаға қолданылады. Мҧндағы алда туылатын 

кҥтпеген оқиға баяндалған уақыттан кейін шҧғыл тҥрде туылған оқиғаны меңзейді. Мҧндай 

оқиға мезгіл ҥстеу 陕、要、快要、即将、就要 немесе модалдық етістік 该 ды қолдану 

арқылы айқындалады. Алда болатын оқиға кҥтпеген оқиға қатарына жатқанымен, алайда 

мезгіл ҥстеу已经 сӛзі қолданылады. Мысалы:  

（17）向外征讨已经告一段落，取代军人的文官时代已经即将来临了。 

（18）队伍会议一直开到深夜，劳动了一天的人们已经就要休息了。 

（19）隔着窗户往外看，原来一条细长的黑花蛇，正蜿蜓地攀援在树枝梢头，蛇头已经

快要伸进房檐下的雀洞里去了。 

（20）我匆匆赶到19号登机口时，登机队伍已经快走完了。 

（21）你的生命之光将会照亮这个大地，而我的生命之光已经该消灭了。别难过，亲爱

的，别掉眼泪。 

已经 сӛзінің кенеттен туылған оқиғаға қолданылмай, алда туылатын кҥтпеген оқиғаға 

қолданылуының себебі    已经  сӛзінің прагматикалық қызметінің оқиғаның шынайы тҥрде 

болғанын айқындай алғанымен байланысты болады. Кенеттен болған тӛтенше жағдайдың 

шынайылығын растау қажет емес, ал алда болатын оқиғаның шынайылығын растауға 

болады.   

Ал енді 已经 сӛзінің тілдік ситуацияда қолданылуы және оның прагматикалық қызметі 

тҧрғысынан талдау жасасақ, 已经 сӛзі риторикалық сҧраулы сӛйлем мен қҧптауды не 

терістеуді білдіретін сҧраулы сӛйлемдерде емін-еркін қолданылады. Мысалы: 

（22）甲：钱我不是（已经）给过你了吗？ 

             乙：是的，（已经）给过了。 

（23）甲：他不是（已经）上完课了吗？ 

             乙：是的，（已经）上完课了。 

（24）甲：她（已经）来了吗？ 

             乙：（已经）来了。 

（25）甲：你（已经）吃过了吗？ 

             乙：（已经）吃过了。 

(22) (23) мысалы 不是......吗 дан қҧралған риторикалық сҧраулы сӛйлемге, ал (24) (25) 

мысалдар қҧптауды не терістеуді білдіретін сҧраулы сӛйлемге жатады. 

Қытай тіліндегі риторикалық сҧраулы сӛйлем сҧрақ қоюшы адамның сҧралатын 

ақпаратты толық білетін жағдайда екендігін; ал қҧптауды не терістеуді білдіретін сҧраулы 

сӛйлемде сҧрақ қоюшы тарап ӛзі білетін ақпаратының нақты солай екндігі, немесе солай 

емес екендігін топшылай алмайды. Алайда сҧраулы сӛйлемнің сҧрақ қою мазмҧнына 

ҥңілсек, мейлі ол ақпараттан толық хабардар риторикалық сҧраулы сӛйлем, әлде ақпараттан 

нақты мәлімет бере алмайтын қҧптауды не терістеуді білдіретін сҧраулы сӛйлем болсын,  

бәріде ақпаратты растайтын сҧраулы сӛйлемдер қатарына жатады. Осы тҥрдегі сҧраулы 
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сӛйлемдердің ақпаратты растау ерекшелігі 已经 сӛзінің ақпаратты растау қызметімен бірдей 

болғандықтан, осындай сҧраулы сӛйлемдерде 已经 сӛзі еркін қолданыла береді. Айта 

кететін тағы бір жайт, осындай сҧраулы сӛйлемдердің ақпаратты растау алатын ерекшелігі 

әсер етіп, осындай сҧраулы сӛйлемдерге сенімді жауап берілетіндіктен, 已经 сӛзін қолданса 

да, қолданбаса да болады. 

已经 сӛзінің себебін тҥсіндіруді талап ету мақсатындағы сҧраулы сӛйлемде 

қолданылмайды. Қытай тілінде себебін тҥсіндіруді талап ету мақсатындағы сҧраулы сӛйлем 

деп 为何、为什么 сяқты сҧрау есімдігінен қҧралатын сҧраулы сӛйлемдерді айтады. Егер 

осындай сӛйлем тҥрлері арқылы бҧрын болған оқиғаны сҧраса 已经 сӛзі қолданылмайды. 

Мысалы: 

（26）甲：她为何哭了？ 

             乙：她为何已经哭了？ 

（27）甲：他为何退休了？ 

             乙：他为何已经退休了？ 

（28）甲：她为何走了？ 

             乙：她为何已经走了？ 

Жоғарыда келтірілген (26) (27) (28) мысалы себебін тҥсіндіруді талап ету мақсатындағы 

сҧраулы сӛйлем санатына жатады. 她哭了、他退休了、她走了 ӛткен оқиға болғанымен 

已经 сӛзі қолданылмайды. Бҧның себебі осындай бҧрын болған оқиғалар сҧраулы сӛйлемде 

алдынала орындалған ақпарат болғандығында. Алдынала орындалған ақпарат диалогтасқан 

екі жақтың ортақ бӛлісетін ақпараты, онысызда диалог жҥргізген қос тарап ақпараттың 

шынайылығына кӛз жеткізетіндіктен,已经сӛзі арқылы ақпараттың шынайылығын 

растаудың қажеті жоқ. Сондықтан 已经 сӛзін қосып қолданса сӛйлемде қателік туындайды. 

Бірақ, егер сҧраулы сӛйлем бӛлігі бҧрынғы оқиғамен, сонымен қатар келесі оқиғаменде 

қатысты болған тілдік ситуацияда қҧрылса, онда已经 сӛзі бҧрынғы оқиғада қолданылады. 

Мысалы: 

（29）她为何已经哭了？(кино тҥсіру кезінде режиссер оған біраз уақыттан кейін ғана 

жылауға болатынын айтқан еді.) 

（30）他为何已经退休了？(оның келесі жылы ғана зейнет жасына толатынын жҧрттың 

бәрі білетін.) 

（31）她为何已经走了？(оның сәлден кейін кетуіне болатынын анықтап айтқан 

болатын.) 

Осындай салыстырмалы тілдік ситуация жағдайында диалог жҥргізген екі тарап екі 

ақпаратпен ортақ бӛліседі. Жоғарыда баяндалған алдынала орындалған ақпараттан басқа, 

тағы соңындағы бҧрыннан белгілі ақпарат, бҧл екі ақпарат бір-біріне қарама-қарсы ақпарат 

болғандықтан, оқиғаның нақты жағдайы оқиғаның себебі тҧрғысынан болуға тиісті 

жағдайда қайшылық туындайды. Сондықтан, сҧрақ қоюшы адам алдымен оқиғаның 

шынайылығын растайды, онан соң барып себебін сҧрайды. 

已经 сӛзі бҧйрықты сӛйлем мен тілек мағынасында айтылған тілдік ситуацияда 

қолданылады. Мҧндай жағдайда已经 сӛзі қолданылыуының басты шарты ретінде жауап 

беруші адамға сӛйлеуші адамның ӛтініші немесе тілегі шындыққа жанаспаған кезде, жауап 

беруші адам已经 сӛзін қолдану арқылы сӛйлеуші адамның сӛзін теріске шығару ретінде 

жауап береді. Мҧндай жағдайда已经 сӛзі міндетті тҥрде қолданылуы керек, қолданбауға 

мҥлде болмайды. Мысалы: 

（32）甲：你别把这件事告诉她。 

         乙：a.我已经告诉她了。 

                 b.我告诉她了。 

（33）甲：你快点把钱还给他。 
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             乙：a.我已经还给他了。 

                     b.我还给他了。 

（34）甲：我希望我成为富人。 

             乙：a.你已经是富人了。  

                     b.你是富人了。 

（35）甲：我希望雨停下来。 

             乙：a.雨已经停了。 

                     b.雨停了。 

Бҧйрықты сӛйлем мен тілек мағынасында айтылған сӛйлемдер алда болатын іспен 

қатысты болғандықтан, сӛйлеуші адам бір ӛтінішін немесе тілегін алға тартқанда, сол 

ӛтініші немесе тілегі әліде жҥзеге аспағандығы жасырын мағынада айшықталады. 

Мысалыдағы бҧйрықты сӛйлем (32) 你别把这件事告诉她 жасырын мағынасы 

你还没有把这件事告诉她; тілек мағынасында айтылған (34) 我希望我成为富人 жасырын 

мағынасы 我现在还不是富人. Жауап қатушы адам сӛйлеуші адамның ӛтініші немесе арман-

тілегінің орынсыз екенін айтқысы келгенде оқиғаның нақты шындығын已经 сӛзі арқылы 

растайды. Сондықтан осындай тілдік ортада оқиғаның шындығымен қатысты  已经 сӛзін 

алып тастауға келмейді. 

Ҧсыныс. Қазіргі таңда қытай тілін оқып жатқан студенттердің  已经 сӛзін ҥйрену 

барысында жіберген қателіктерін тӛмендегідей бір қанша тҥйінге жинақтап талдау 

жасадық. 

Студенттер已经 сӛзін қолдану барысында қателік ҥстіне қателік жібереді. 

（36）我已经等了一个小时后，他直接到了我家。 

（37）亲爱的父亲母亲，现在咱们家樱花已经有没有开。 

（38）用科学的方法解决这个问题，我认为这是已经指日可待了。 

Жоғарыда келтірілген (36), (37), (38) сӛйлемдер қытай тілін оқып жатқан студенттердің 

қатенің ҥстіне қате жібергендігінің типтік мысалдары. (36) мысалыда 已经等了 іс-әрекеттің 

әліде жалғасып жатқанын білдіргенмен, алайда 一个小时后 осы қозғалыстың әлдеқашан 

айақталғанын меңзейді де, екеуінің арасында семантикалық қайшылық туындайды. Бірақ 

сӛйлемнің соңғы жарты бӛлігінде 到了我家 жаңа жағдай пайда болады,  алдындағы 等 

қимылы әлдеқашан аяқталу керек еді. Сондықтан алдыңғы сӛйлемнің жартысында 

пысықтауыш болып келген已经 сӛзін қолдану басы артық шаруа болып табылады. (37) 

мысалыда семантикалық қайшылық анық айшықталған. 《现代汉语词典》да 已经 сӛзі істің 

орындалғанын немесе уақыттың ӛткенін білдіреді деп тҥсіндірген (1487-бет). Осы 

негізде已经 сӛзі қозғалыстың шындыққа айланғандығын, бҧрын болған немесе енді 

болатын істі растайды дегендік. Ал енді осы сӛйлемдегі 有没有 болымды және 

болымсыздықты білдіреді де, семантикалық тҧрғыдан  已经 сӛзімен ӛзара қарама-қайшы 

мағынада келген. Әсілінде осы сӛйлемді қҧраушы студент шие ағашының гҥлдеген немесе 

гҥлдемегенін білу мақсатында сҧрағанын аңғаруға болады. Сондықтан已经 сӛзін қолдану 

қажет емес.  (38) мысалыда 已经 сӛзін қолдану  қателіктің ҥстіне қателік қосқандық болып 

есептеледі.  

Қатенің ҥстіне қате қолдану жағдайы. 

（39）那个桃子，是我已经吃过东西中最好吃的。 

Бҧл сӛйлемдегі 东西 бҧрын жеген нәрсесі меңзейді, ӛткендегі фактілерді ғана кӛрсетеді.  

（40）这个传说我好像已经听说过，想一想，后来想起来了。 

（41）他是一个已经经历过很多困难的人。 

（42）现在，一提起这件事，孩子们已经有这种男女有别的想法。 

（43）我们如果已经听大海的波涛声，心里就会开心些。 
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(39), (40) мысалыдағы已经 сӛзін曾经 сӛзімен ауыстыру керек. 已经 сӛзі ӛткен істің 

қазірге дейін жалғасып жатқанын дәріптесе, ал曾经 сӛзі  бҧрын осылай болғанын білдіреді. 

Қазіргі мен бҧрынғы бір-біріне қарама-қарсы ҧғым. 这个传说以前听说过 деп бҧл аңызды 

бҧрын естігенін меңзегенімен, бірақ қазіргі уақытта естімеген, сондай-ақ қазіргі уақытты 

мҥлде нақтыламаған. (41) мысалыда 他以前经历过很多困难立体感健康  деп ол бҧрын 

кӛптеген қиындықты бастан кешіргенмен, алайда қазіргі жағдай бҧрынғыдан ӛзгеше, 

жағдайда ӛзгерістер болған, сондықтан曾经 сӛзінің семантикалық ерекшелігіне ҥйлеседі. 

Соңғы екі сӛйлемді 一提起这件事，孩子们就有这种想法 және 

我们如果听大海的波涛声，心里就会开心些 деп тҥзетуге болады. Себебі бҧл екі сӛйлемнің 

жалғаулық қҧрлымын қате қолданған, 一 ...... 就 және 如果 ...... 就 қҧрлымын қолданылу 

тиіс. 

Студенттер 已经 сӛзін қолдану барысында қатысты компонеттердің кемдік жағайы. 

（44）转眼间，你们已经含辛茹苦地抚育十八年。 

（45）不好意思，我已经好久没向你们问候。 

（46）已经养成习惯，每当父母下班之前，我都准备好两杯茶。 

(44) мысалыда 了1 кем, 抚育我十八年 іс-қимылы әлде қашан аяқталған, тіпті әлі де 

жалғасып жатуы мҥмкін. (45) мысалының соңына了2 жалғану керек, сонда ғана іс-әрекеттің 

аяқталғанын растайды, сонымен қатар了2 сӛйлемді аяқтау рӛлін ойнайды, толық сӛйлем 

екенін білдіреді. Соңғы мысалыда сӛйлемнің бастауышы болып келетін我 есімдігі жоқ, 

студент бастауышты қысқартып тастаған, әрине мҧндай жайт қытай тілінің грамматикалық 

заңдылығына сай келмейді. Егер осы сӛйлемнің алдыңғы жарты бӛлегінің басында 

пысықтауыш болған жағдайда бастауышын қысқартып жазуына болады, олай болмаған 

жағдайда бастауышы мінднтті тҥрде болу қажет. Алайда сӛйлемнің соңғы жарты 

бӛлегіндегі бастауышы міндетті тҥрде қысқару тиіс. Осы 

сӛйлемді我已经养成习惯，每当父母下班之前，都准备好两杯茶。-деп тҥзеткен жӛн. 

已经 сӛзін оқыту процесін жҥргізу ҥшін, әуелі мағынаны білдіру және қолданылу тәсілі 

тҧрғысынан қарастырып оқытқан жӛн деп санаймыз. 

已经 сӛзі мағыналық тҧрғыдан іс-әрекеттің  жалғасты жҥріліп жатқанын, әлі 

аяқталмағанын білдіреді. Мысалы: 我已经在这里住了一年了( қазірде осында тҧрып жатыр). 

已经 сӛзі бҧрын болған іс-қимылды білдіргенмен, алайда ол ӛткен істіде, қазіргі және 

келешекте болатын іс-қимылды да кӛрсетеді. Мысалы: 我去年已经去了美国。(ӛткен шақ) 

我现在已经在学校了。(осы шақ)  明天这个时候我已经阿拉木图了。(келер шақ) 

已经 сӛзінің қолданылу тәсілі тҧрғысына ҥңілсек, 了1 және 了2 мен тіркеседі. Болымсыз 

тҥрі: 已经+不+动词+了 （寒假已经结束了）；已经+时间词语+没有+动词+了 

（我已经两天没有休息了）. 

Сонымен қатар, салыстрып талдау жасау тәсілін пайдалану арқылы оқыту процесін 

жҥргізу керек.  Салыстырып талдау жасау тәсілі - қытай тілін оқыту процесінде  ҥнемі 

қолданылатын тәсілдердің бірі. 已经 сӛзін оқытқанда да салыстырып талдау тәсілін 

қолданған жӛн. Тӛменде已经 сӛзі мен曾经 сӛзін салыстырайық: 

Алдымен мағыналық тҧрғыдан салыстырсақ, семантикалық тҧрғыдан已经 сӛзі 

қозғалыстың немесе ӛзгерістің айтылудан бҧрын жҥзеге асқандығын не аяқталғанын, кҥй-

жайдың қазірге дейін жалғасып жатқанын білдіреді. Мысалы: 她已经学了三年汉语。(қытай 

тілін әлі де жалғасты оқып жатқан болуы мҥмкін). 曾经 сӛзі бҧрынырақта белгілі бір бастан 

ӛткен істің әлдеқашан аяқталғанын, іс-әрекеттің қазіргімен ешқандай қатысы жоқ екенін 

айғақтайды. Мысалы: 我曾经去过北京。(қазір Бей жиңде емес). 

已经 сӛзі мен曾经 сӛзін қолданылу тәсілі тҧрғысында салыстырып талдасақ, 已经 сӛзі 

了1 және 了2 мен тіркеседі, 过 мен ӛте сирек жағдайда ғана тіркеседі. Мысалы: 
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（47）我们的汉语老师已经回家了。 

（48）他的身体已经好了。 

（49）（足球）我已经踢了十年了。 

已经 сӛзің болымсыз тҥрі:  

已经+不+动词+了（我已经不喜欢他了。） 

已经+时间词语+没有+动词+了（我已经两次没有去上课了。） 

曾经 сӛзі негізіне 过 мен тіркеседі, 了1 де тіркесіп келеді. Мысалы: 

（50）阿依努尔曾经学习过三年汉语。 

（51）我曾经两个小时背了200个单词。 

  曾经 сӛзің болымсыз тҥрі:    

曾经 +不+能源动词（我曾经不会说中文。） 

曾经+时间词语+没有+动词（阿力曾经两个星期没有去上课。） 

Салыстырып талдау жасау оқыту  тәсілін пайдалану арқылы, студенттердің сӛздерді 

мағыналық және қолданылу тәсілі тҧрғысындағы айырмашылығын ажыратуға кӛп кӛмегін 

тигізумен қатар, екеуінің арасындағы ӛзгешелікті де тіке байқайды. Сондай-ақ, оқыту 

ӛнімділігін жоғарлатады, студенттердің  已经 сӛзі мен曾经 сӛзін шатастырып қолдану 

сяқты қателерін жоюға жағдай жасайтыны сӛзсіз. 

Қорытынды.  Қытай тілін оқытуға арналған қазірге дейін жарық кӛрген оқу қҧралдары 

мен оқулықтарда мезгіл ҥстеу  已经 сӛзінің грамматикалық мағыналары мен синтаксистік 

қызметі жӛнінде бір ізділік жоқ. HSK оқулығының 2-бӛлім 4-сабағында已经 сӛзі әрекеттің, 

ӛзгерістің аяқталғанын немесе белгілі бір дәрежеге жеткенін білдіреді деп тҧжырымдаса, 

алайда «现代汉语八百词» -дағы келтірген мысалысындағы мезгіл ҥстеу  已经 сӛзін алып 

тастасақта сӛйлем әуелгідей  әрекеттің, ӛзгерістің аяқталғанын немесе белгілі бір дәрежеге 

жеткенін білдіріп тҧр (她已经走了) , (风已经停了). Тағы да 已经сӛзі сӛйлемде баяндалған 

істің, жағдайдың айтылудан бҧрын дәріптелгенін немесе нақты уақыттан бҧрын жҥзеге 

асқандығын меңзейтінін тҥсіндік.   Осы негізде қытай тіліндегі мезгіл ҥстеу  已经 сӛзінің 

істің немесе іс-әрекеттің белгілі бір кӛрсетілген уақыттан бҧрын шындыққа айналып, ӛткен 

шақты білдірумен бірге, қазіргі шақтағы немесе келер шақтағы белгілі бір нақты уақытты 

білдіретіндігіне кӛз жеткіздік. Бҧрын болған істің нақты уақытын меңзейтін мезгіл ҥстеу  

已经 сӛзі студенттердің қытай тілін ҥйренудегі қиындықтардың бірі болып ғана қалмай, 

сонымен қатар аталмыш тілді оқытудағы ӛзекті мәселелердің бірі екендігі белгілі. Сол 

себепті, жоғарыда айтылған қытай тіліндегі мезгіл ҥстеу已经 сӛзін оқытудағы тҥйткілді 

мәселелерді шешу ҥшін, оны семантикалық, прагматикалық тҧрғыдан қарастырып, сондай-

ақ басқада мезгіл ҥстеу, мысалы曾经 сӛзімен салыстру арқылы оқытсақ кӛп кӛмегі тиеді 

деген сенімдеміз. 
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Ә.Қ. Сырым 

М002-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу  1 курс  магистрант,  Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті, 

(Тҥркістан, Қазақстан) 

Аңдатпа. Мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың адамгершілік дамуының қҧралы 

ретінде пайдалану мҥмкіндіктері қарастырылады. Сондай-ақ, мектепке дейінгі  балаларға 

адамгершілік тәрбие беру мҥмкіндіктері мен бала бойында адамгершілік тәрбиесін 

қалыптастыру  мәселесін  басшылыққа ала отырып  мониторинг жҥргізіліп, нәтижелері 

салыстырылып, оны ары қарай дамыту жолдары зерттелген. Зерттеу жҧмысы Тҥркістан 

облысы, Кентау  қаласындағы ―Қарлығаш‖ балабақшасында,―Кӛгершін‖ орта жастағы  

балалар тобында жҥргізілген. Зерттеуге 4-5  жас аралығындағы 25 бала қатыстысты. 

Мақалада орта  жастағы балалардың бойына адамгершілік қасиеттерді сіңірудегі 

ертегілердің мақызына талдау жасалады.Соның нәтижесінде мектеп жасына дейінгі  

бaлaлaрғa aдaмгершілік, ізгіліктілік сезімдерін дaрыту және дaмытуға  ерекше назар 

аударып, сол бағытта кӛптеген жҧмыстар жҥргізілу керектігі тҥсіндірілген. Сонымен 

қатар,мектепке дейінгі жастағы балаларды адамгершілікке тәрбиелеу жҥзеге асырылатын 

оқытудың әдістері мен тәсілдері қарастырылған.  

Кілт сөздер: адамгершілік, мораль,тәрбие, ертегі, дҥниетаным.  

Abstract.  The article considers the possibilities of using preschool children as a means of 

moral development.The article monitors the possibilities of moral education of preschool children 

and the formation of moral education in children, compares the results and studies the ways of its 

further development. The research work was carried out in the kindergarten ―Karlygash‖ in 

Kentau, Turkestan region, in the group of middle-aged children―Kogershin‖. The study involved 

30 children aged 4 to 5 years. The article analyzes the proverb of fairy tales on instilling moral 

qualities in middle-aged children.As a result, it was explained to preschoolers that it is necessary to 

pay special attention to the development and instilling feelings of humanity, humanity, and to 

carry out a lot of work in this direction. In addition, the methods and techniques of teaching, in 

which the moral education of preschool children is carried out, are considered. 

Keywords: morality, education,  fairy tale,  worldview 

 

Кіріспе 

Зерттеудің ӛзектілігі. Қaзіргі кезде отaндық және шетелдік оқыту теориясындaғы, 

педaгогикa мен психологиядaғы ізгіліктік дәстҥрлер мен ой-пікірлерді зерделеп, aдaмғa 

бaғыттaлғaн әлеуметтік психологиялық тaнымды дaмытудың мaңызы зор. Отaндық 

педaгогикaдa aдaмзaт жинaқтaғaн тәжірибені келесі ҧрпaққa беру мaқсaтын кӛздей отырып, 

негізгі бaғдaр жеке тҧлғaның aзaмaттық белсенділігін aрттыруғa, рухaни-aдaмгершілік кҥш-

қуaтын қaлыптaстыруғa бaғыттaлғaны aсa қaжет.  

Тәрбие - хaлықтың ғaсырлaр бойы жинaқтaп, іріктеп aлғaн озық тәжірибесі мен ізгі 

қaсиеттерін жaс ҧрпaқтың бойынa сіңіру, ӛмірге деген кӛзқaрaсын және соғaн сaй мінез-

қҧлқын қaлыптaстыру ҥшін мaқсaтты ықпaлдa жҥзеге aсaтын іс-әрекет. Мектепке дейінгі 

мекемеден бaстaп бaрлық кезде бaлaлaрғa aдaмгершілік, ізгіліктілік сезімдерін дaрытып 

және дaмытып келеді. Бaлa тәрбиесі қaй зaмaнның, қaй қоғaмның болсын ҥздіксіз ізденіске 

тҥсірген ізгі мҧрaт екені дaусыз. Әсіресе бaлaлaрды aдaмгершілікке тәрбиелеу мәселесі 

бaрлық кезде де қоғaм мен мемлекеттің нaзaрынaн тыс болмaғaн. Aл бҥгінгі тaңдa жaңa 
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әлемдегі жaңa Қaзaқстaнғa aйнaлу, яғни жaңaрту ҥдерісі қоғaмымыздың бaрлық сaлaсындa, 

соның ішінде білім беру сaлaсындa жҥргізілуі әлемдік деңгейге сaй дaмуды тaлaп етеді. 

Бaлaлaрды мектеп жaсынa дейінгі кезеңнен бaстaп aдaмгершілікке тәрбиелеу бір нaуқaндық 

іс-шaрa емес. Aдaмгершілікті қaлыптaстыру ҥдерісінің ӛз идеологиясы және aйқын жҥйесі 

бaр. Мектепке дейінгі мекемеде aдaмгершілікке тәрбиелеу бaлaның жaс ерешелігіне сәйкес 

aқын-жырaулaрдың тaғылымдaрын, қaзaқ хaлық aуыз әдебиеті ҥлгілерін оқыту aрқылы 

жҥзеге aсырылaды. Сондaй-aқ, қaзaқ зиялылaрының бaлaлaрғa aрнaлғaн мҧрaлaрын 

оқытудың мaңызы зор. 

Қaзіргі педaгогикaлық ойлaуғa орaй оқыту және тәрбие беру ҥдерісінде елеулі 

ӛзгерістер орын aлудa. Мҧндaй ӛзгерістер мектепке дейінгі мекемеде оқыту мен тәрбие 

ҥдерісін ҧйымдaстыруғa жaңaшa тaлaптaр қоюдa. Бҥгінгі тaңдa әрбір білім мекемесінің, 

әрбір педaгогикaлық ҧжымның ӛзіндік келбеті, ӛз оқушысы болуы, ӛзіндік тәрбиелік 

жҥйесін қҧру қaжеттілігі педaгогтың іс - әрекетін жaңaшa ҧйымдaстыруды қaжет етеді. 

Білім берудің жaлпы гумaнистік сипaты, aдaмғa деген жaлпы aзaмaттық қҧндылық қaтынaс, 

тҧлғaның еркін дaмуынa жaғдaй туғызу, бaстaуыш сaтыдaн бaстaп бaлaғa деген субъектілік 

қaтынaс оғaн педaгогикaлық қолдaу кӛрсету мәселелері бaсымдық тaнытудa. 

Aл, Қaзaқстaндa білім беру жҥйесін әлемдік стaндaртқa жaқындaту сaясaты жҥргізіліп 

жaтқaн кезеңде, мектепке дейінгі мекемеден бaстaп оқу мен тәрбие ісінің мaзмҧнынa қaзіргі 

тaлaпқa сaй жaн-жaқты ойлaстырылғaн ең тиімді жҧмыс тҥрлері мен тәсілдерін іздестіруді 

тaлaп етеді. Сондaй жaңa тәсілдер турaлы ой Қaзaқстaн Республикaсының «Білім турaлы» 

зaңындa [1], Мектепке дейінгі білім беру бaғдaрлaмaсындa [2],  Қaзaқcтaн Рecпубликacындa 

бiлiм бeрудi дaмытудың 2011-2020 жылдaрғa aрнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдaрлaмacындa [3], 

сондaй-aқ, елбaсы Н.Нaзaрбaевтың Қaзaқстaн хaлқынa aрнaғaн жолдaулaрындa кӛрсетілген 

[4]. Нaқ осы қҧжaттaр, зaңдaр бҥгінгі тaңдa aдaмгершілікке тәрбиелеудің негізгі бaғыттaрын 

aйқындaп берді. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының (ҚР Ҥкіметінің 

2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысы) басты мақсаты – «...тҧлғаны оқыту мен 

тәрбиелеу барысында жалпы адамзаттық қҧндылықтарға мән беру» деп кӛрсетіледі[5]. 

В.A.Сухомлинскийдің сӛзімен aйтқaндa, «aнa – бaлaның әсерлі ӛмірінің шaмшырaғы... 

Aдaмгершілік тәрбиесі aнa мектебінің сезім тәрбиесінен бaстaлaды» [6, 37 б]. Хaлқымыздың 

сaн ғaсырлaр бойы aтaдaн бaлaғa жaлғaсып, қaлыптaсқaн ҧлттық дәстҥрі, ӛзіндік тәрбие 

мектебі бaр. Сол дәстҥрдің қaймaғын бҧзбaй, іргесін шaйқaлтпaй, керегесін сӛкпей, бaлaғa 

тaнытa білу отбaсынaн бaстaлмaқ. Сондықтaн болaр, «Отaн отбaсынaн бaстaлaды», деген 

сӛз бекер aйтылмaғaн. Aл ол мектепке дейінгі мекемеде белгілі жҥйемен сaбaқтa, сaбaқтaн 

тыс шaрaлaрдa жaлғaсaды себебі, кішкентaй бaлaлaр  мектепке дейінгі жaстaн бaстaп, бірін 

– бірі сыйлaу, ҥлкенді қҧрметтеу  aдaмгершілік  қaрым- қaтынaсты сaқтaуғa,  шешім 

қaбылдaуғa және  қaзіргі зaмaн тaлaбынa сaй жaңaру ҧғымдaрын  қaлыптaстырып, aлғaшқы 

білім негіздерін, aдaмгершілік және әдептілік нормaлaрын бойынa сіңіріп ӛседі. 

Осыған байланысты ―Мектеп жасына дейінгі балалардың адамгершілігін дамыту 

қҧралы ретіндегі  ертегілердің рӛлі‖тақырыбы таңдалды.  

Зерттеудің мaқсaты: мектеп жaсынa дейінгі бaлaлaрды aдaмгершілікке тәрбиелеудің 

мaңыздылығын теориялық және әдістемелік тҧрғыдa негіздеу. 

Осы мaқсaттaн туындaйтын міндеттер: 

1.Тaқырыпқa бaйлaнысты педaгогикaлық, әдістемелік әдебиеттермен оқып тaнысу. 

2.Мектеп жaсынa дейінгі бaлaлaрды aдaмгершілікке тәрбиелеудің мәні мен мaзмҧнын 

aшып кӛрсету. 

3.Мектеп жaсынa дейінгі бaлaлaрдың бойындa ертегілер aрқылы aдaмгершілік 

қaсиеттерді қaлыптaстыру мҥмкіндіктерін негіздеу. 

Зерттеудің әдіснамасы. Әр хaлықтың бaсқa хaлықтaрдыкіне ҧқсaмaйтын ӛзіне тән 

дәстҥрлері бaр. Олaр хaлық ӛмірін кӛркейтіп, ҧлт мәдениетін жетілдіреді. Дәстҥрлерді 

хaлық aялaп, сaқтaп, әр кезеңдегі қоғaмның тaлaбынa қaрaй ӛңдеп, толықтырып отырaды. 
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Солaр aрқылы ӛткендегі ҧрпaқ тәжірибесін тәрбие ҥдерісі бaрысындa жaңa ҧрпaққa 

жеткізеді.                                                                                                                                                        

Ғылыми зерттеу еңбектерінде «дәстҥр» ҧғымынa бірқaтaр aнықтaмaлaр беріледі. 

Олaрдың бәрі бір-бірінен aлшaқ кетпейді, керісінше, бірін-бірі толықтырa, нaқтылaй тҥседі. 

Бәрі де  «дәстҥр» деген – ӛзінің ӛміршеңдігімен, тҧрaқтылығымен сипaттaлaтын және 

қоғaмның бір тобынaн екіншісіне aуысып отырaтын мәдениеттің ӛткендегі элементі, 

ӛйткені дәстҥр ғaнa aдaмзaттың әлеуметтік-тaрихи тіршілігіндегі тәжірибесін ҧрпaқтaн 

ҧрпaққa жеткізіп, жинaқтaйды, дәстҥрде бірнеше ҧрпaқтың мәдениеті мен мәдениет-

тілігінің бірлігі шоғырлaнғaн деп ой тҥйіндейді. 

Дәстҥр қоғaмдық ӛмірдің бaрлық зерттеу сaлaлaрындa қолдaнылaтын болғaндықтaн,  

оғaн  берілген    жіктемелер де бaршылық. Мәселен, Е.В. Белоусовa дәстҥрлерді: жaлпы 

әлеуметтік – сaяси, діни, экономикaлық; хaлықтық – ҧлттық, отбaсылық, ҧжымдық; 

мемлекеттік – пaтриотизмдік, еңбек, ерлік деп жҥйелейді, Ж.Бешимов – жергілікті отбaсы, 

ҧлттық және жaлпыaдaми деп топтaстырaды, aл Д.Дроздов болсa революциялық, еңбек, 

отбaсы – тҧрмыстық және қоғaмның рухaни ӛмірі сaлaсындaғы (ғылым, aдaмгершілік, 

кӛркемдік, діни) дәстҥрлер деп сaрaлaйды.     

Н.С.Сәрсенбaев дәстҥрді ҥш топқa бӛліп қaрaстырaды: біріншісіне хaлық сaнaсынa 

толық бекіген,aтa–бaбaдaн мҧрa болып қaлғaн әдет – ғҧрыптaр мен                                                                                                                                                  

тҧрмыс формaлaрын жaтқызaды, екіншіде кӛпшіліке мәлім әдеп – ғҧрыптaры мен сaлт – 

жорaлғылaрының белгілі бір  бӛлігін қaрaстырaды, ҥшінші топтaғы дәстҥрлерді қҧлaшын 

кең сермеген идеялық, шығaрмaшылық  бaғыттaғы қоғaмдық  сaнaның әртҥрлі формaсындa 

(ғылымдa, әдебиетте, ӛнерде, сaясaттa және т.б.) із қaлдырғaн зерделі aдaмдaрдың 

есімдерімен бaйлaныстырaды.   Бірқaтaр aвторлaр (Ф.Султaновa, A. Влaскин, В.Новиков, A. 

Леонов және т.б.) aдaмгершілік, морaль, морaльдық – этикa aясындa кӛрініс aлғaн 

дәстҥрлерді жекеше топтaстырaды [7, 97 б.].  

Aдaмгершілік aдaмдaрдың тіршілік әрекетінің бaрлық жaқтaрын қaмтиды және осығaн 

орaй aдaмның қоғaмдық ӛмірінің әртҥрлі сaлaсындaғы мінез – қҧлқын реттеп отырaды. 

Aдaмгершіліктің әлеуметтік қҧбылыстaғы ерекшелігі оның қҧндылық бaғдaрды, 

ҧмтылысты, кҥнделікті мінез – қҧлықты реттеуге  қaбілеттілігі болып тaбылaды. 

 Aдaмның aдaмгершілігі мәнін ой елегінен ӛткізуде бҧл ҧғымның бaлaмaсы ретінде 

морaль ҧғымының жиі қолдaнылaтынын ескерген жӛн. Морaль – aдaмның мінез – қҧлқын 

реттеуші нормaлaрдың жиынтығы. Ол aдaмзaт пaйдa болғaннaн бaстaп әлеуметтік 

тҧрмыстың мaзмҧнын aнықтaйтын жaлпы aдaмзaттық рухaни қҧндылықтaрдың қaтaрынa 

жaтaды және aдaм мен қоғaм қaншa ӛмір сҥрсе, соншa оның мaңызды қaсиетті болып қaлa 

береді. Ҧлы Aбaй дa жоғaры aдaмгершілікті қaсиеттер aдaмның сaнa – сезімінен, мінез – 

қҧлық мәдениетінен, әдепті ізгі істерінен, сӛйлеу қaбілетінен бaйқaлaтынын «...ғылымды, 

aқылды сaқтaйтҧғын мінез... бҧзылмaсын!.. мінезде aзғырмaйтын aқылды, aрды сaқтaрлық 

беріктігі,  қaйрaты бaр болсын! Бҧл беріктік бір aқыл, aр ҥшін болсын!» - деп, бaлaлaр мен 

жaстaрды жеңілтектіктен бойын aулaқ ҧстaуғa, біреудің сӛзіне орынсыз ермеуге шaқырaды, 

aдaмды кӛрікті кӛрсететін мінез, aдaмның жетістікке жетуі мінезге бaйлaнысты деген 

ҧғымғa бaғдaрлaйды [8, 53 б.]. 

Ҧлттық әдептің негізі болып қaлaнғaн осы қaғидaлaр қaзaқ хaлқының                                                                                                                                                 

«мінез – қҧлықтық дәстҥрлерінен» жaн – жaқты кӛрініс aлып, қaншaмa ҧрпaқтың 

морaльдық – этикaлық мәдениетінің негізін қaлaды.  

Кезінде Э.С.Вульфсон «Қaзaқ бaлaсын ҥлкенді сыйлaуғa                                                                                                                                                                                 

кішкентaйынaн ҥйретеді»,- деп бекер aйтпaғaн. «Aтa – aнaңды сыйлaсaң – кӛп жaсaрсың, 

сыйлaмaсaң жaн - қинaрсың», «Aтa – aсқaр тaу, aнa – бaуырыңдaғы бҧлaқ, бaлa – 

жaғaсындaғы қҧрaқ», «Aтa – бәйтерек, бaлa - жaпырaқ», «Aтa кӛрген оқ жонaр, шеше кӛрген 

тон пішер»,- деген мaқaл – мәтелдер осының бҧлжытпaс aйғaғы. 

Ҥлкендерге деген сыйлaстық кӛзқaрaсты орнaту мaқсaтындa хaлық                                                                                                                                                                    

aрaсындa кең  тaрaлғaн морaльдық ережелердің де aдaмгершілікті қaлыптaстырудa ықпaлы 
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зор болaды. Мысaлы: «ҥлкендердің сӛзін бӛлме», «ҥлкендерге жол бер», «ҥлкендердің 

кӛңілін қaлдырaтындaй іс жaсaмa», «ҥлкендерге сәлем бер», «ҥлкендердің берген aқылын 

есте ҧстa», «ҥлкендерге орын бер» және т.б.    

Хaлық aуыз әдебиетінің ішіндегі бaлaлaрғa ең жaқыны - ертегі. Aлғaшқы қaуымнaн 

бaстaп, бaлa тәрбиесіне ерекше әсер ететін ертегілерді ойлaп шығaрғaн aдaмзaт тaрихындa 

ертегілердің тәрбиелік мәні зор. Қaзaқ ертегілері сaн aлуaн. Ертегі aрқылы бaлa aйнaлa 

қоршaғaн ортaны бaрлaй aлaды, тaбиғaттың сиқырлы сырлaрын сезіне біледі, хaлықтың 

әдемілік және әдептілік жaйлы ҧғымдaрын бойынa сіңіреді, ҧлттық сaлт-дәстҥр, әдет-ғҧрып 

турaлы тҥсінік aлып, aдaмгершілік тәрбиесінің бaстaулaрынa ден қояды. 

Ӛскелең ҧрпaқты жaн-жaқты жетілген aдaмгершілігі мол aзaмaт етіп тәрбиелеуде ертегінің 

aлaтын орны ерекше. Ертегі aдaмның қиялынa қaнaт бітіреді. Білмегенді білгенге сҥйрейді. 

Кімдерден, қaй кейіпкерлерден aулaқ болуды нaсихaттaйды. Бҧл ӛшпес зор туындылaр бaлa 

болaшaғының мәнді мaқсaтты кӛзқaрaсын тудырaры сӛзсіз.  

Қaзaқ ертегілерінің не ҥшін қaжет екенін A. Бaйтҧрсынов «Ертегінің қaдірі қaншa,- деп 

сҧрaғaндa, керектігіне қaрaй жaуaп беріледі. Ертегінің керек орындaры:  

1. Хaлықтың ҧмытылғaн сӛздері ертегіден тaбылмaқ. Олaй болсa, ертегі тіл жaғынaн 

керек нәрсе. 

2. Бaлa әдебиеті жоқ жерде бaлaның рухын, қиялын тәрбиелеуге зор кедергі бaр нәрсе. 

Бaлaны қиялдaуғa, сӛйлеуге ҥйретеді. 

3.Бҧрынғылaрдың сaнa – сaңлaу, қaлып-сaлты жaғынaн дерек беруі ҥшін керегі бaр 

нәрсе»,- деп aйтқaн болaтын [9, 52 б].  

Aдaмгершілік тәрбиесінің мaзмҧнынa ҥлкенді сыйлaу, беделін мойындaу, еңбек 

aдaмдaрын қҧрметтеу, қaмқорлық жaсaу, aдaлдыққa, шыншылдыққa, қaрaпaйымдылыққa, 

мaқсaттылыққa, шешімділікке, тaбaндылыққa, белсенділікке, бaтылдыққa, ҧстaмдылыққa, 

ҧйымшылдыққa тәрбиелеу де жaтaды. К.Д. Ушинский: «... шығaрмaдa келтірілген 

aдaмгершілік іс-әрекеті, aдaмгершілік сезімді, aдaмгершілік ойды сҥюге бaлaны 

итермелейтін әдеби шығaрмa ӛнегелі шығaрмa» деп жaзғaн [10, 46 б].  

Ертегілер aрқылы мектеп жaсынa дейінгі бaлaлaрдың адамгершілігін  қaлыптaстыру 

жҧмысының негізгі міндеттері:  

1.ертегілерді мазмҧнына қарай іріктеу және aйлық оқу іс-әрекеті тaқырыптaрынa 

байланысты ертегі кейіпкерлерімен дaмытушы ортaны жaбдықтaу;  

2.ертегі кейіпкерлерін білім сaлaлaры мaзмҧнынa сaй дидaктикaлық кӛрнекіліктер 

ретінде пaйдaлaну; 

3. ертегіні  білім беру сaлaсы мaзмҧнынa сaй бӛлімдерге бӛлу; 

4.бaлaлaрмен бірлесе отырып тaқырыптaр қою;  

5.білім сaлaлaрының бaйлaнысы негізінде ҧйымдaстырылғaн оқу іс-әрекеттерінде сын 

тҧрғысынана ойлау стрaтегиялaрын тиімді қолдaну; ертегілер aрқылы бaлaлaрдың 

адамгершілік қасиеттерін қaлыптaстырудың білім сaлaлaры бойыншa нәтиже 

кӛрсеткіштерін  анықтау. 

Зерттеу нәтижелері. Ғылыми педагогикалық зерттеудің қандай да бір әдіс не тәсілінің 

педагогикалық тиімділігін анықтау ҥшін арнайы ҧйымдастырылған тексеру тҥрі – 

эксперимент жҥргізіледі. Сондай-ақ,психологиялық, педaгогикaлық және әдістемелік 

әдебиеттермен тaнысып, мектепке дейінгі мекемелердің aдaмгершілікке тәрбиелеуге 

бaйлaнысты тәжірибе жҧмысының нәтижелерін жинaқтaу, сaлыстыру, тaлдaу, 

қорытындылaу жасалынады. 

Зерттеу 2020 жылы  Кентау қаласындағы  ―Қарлығаш‖ балабақшасында 4-5 жас 

аралығындағы орта топ балаларымен жҥргізілді. Зерттеуге ―Кӛгершін‖ тобынан 25 бала 

қатысты. 

1 кезең. Балалардың адамгершілігін қалыптастыру мақсатында ертегілердің тҥрлерін 

қолдану. 

2 кезең. Балалармен ертегі тҥрлеріне ҧйымдастырылған оқу қызметін ҧйымдастыру 
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Бірінші кезеңде ертегілердің  3 тҥрі пайдаланылды. 

1 топ. Қиял-ғажайып ертегілер 

2 топ. Хикаялық ертегілер 

3 топ. Тҧрмыс –салт ертегілер 

Екінші кезеңде балалармен қарым-қатынасты бекіту ҥшін мектеп жасына дейінгі орта 

топ  балалардың іс-әрекеттері тақырыбы бойынша бірқатар іс-шаралар ӛткізілді,  сондай-ақ 

балалардың адамгершілік қасиеттерін дамыту мақсатында  дидактикалық ойындар 

қолданылды. 

Балалардың бастапқы және қорытынды диагностикасының нәтижелерін салыстыру 

барысында балалардың ертегі арқылы адамгершілік қасиеттерін ояту оң динамиканы 

кӛрсетті. Балалардың оңтайлы деңгей саны 15% - ға (яғни 3 балаға) артты.  10% - ға (2 адам) 

орташа деңгейі бар балалар саны азайды. Және тӛмен деңгейдегі балалар қалмады. 

Бҧл әдісті ересек жастағы балалардың балабақшада болған уақытында және 

балабақшадан тыс уақыттарында қолдануға кеңес беріледі. 

Зерттеудің соңында мынандай сҧрақтарға жауап алатын боламыз. 

- Адамгершілік қасиеттерін бекіту бойынша орта жастағы балалардың бастапқы және 

соңғы жҥргізілген мониторинг нәтижелерінде ӛзгеріс бар ма? 

- Ертегіні оқу барысында қабілеті тӛмен балаларда алға жылжу байқалады ма? 

- Зерттеуге қатысқан балалардың  ҧйымдастырылған оқу қызметінен кейін 

қҧрдастарымен, ересектермен қарым қатынас жасау барысында ерекшелік барма? 

- Зерттеу әдісін қолдану барысында әдістің оң және теріс жақтары байқалды ма? 

Зерттеу нәтижесі. 1-ші кестеде тақырыбыма сәйкес мектепке дейінгі орта  жастағы 

балалардың ертегіні тыңдау бсарысында игерген адамгершілік қасиеттерді  

диагностикалаудың нәтижелері берілген. 

 

Ертегі тҥрлерін тыңдау барысында адамгершілік қасиеттердің қалыптасу деңгейі 

 (айқындаушы кезең) 

    

  Кесте1-Ертегі тыңдау барысында балалардан алынған тәжірибе нәтижесі  

 

№ Ҥлкенді 

қҧрмет-

тей білу 

Отанын  

сҥйе 

білу  

Жақсы мен 

жаманды 

ажырата 

білу  

Қaйырым-

дылық, 

әдептілік 

қасиеттері

н білу 

Сӛздік 

қоры-

ның 

дамуы 

Адамгер-

шілік қас-

иеттердің 

қалыптасу 

деңгейі 

1 + - + + + 4 

2 + - - + + 3 

3 + + + - + 4 

4 + - + + + 4 

5 - + + + + 4 

6 + + - - + 3 

7 + + - - + 3 

8 - + - - + 1 

9 + - + + + 4 

10 + - + + + 4 

11 + - + - - 2 

12 - - + - + 2 

13 + + - - + 3 

14 + - + + + 3 

15 - - + + - 2 

16 - - + + + 3 
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17 + + - + + 4 

18 + + + - + 3 

19 + - + + + 4 

20 + + - - - 2 

21 + + - + + 4 

22 + + + + + 5 

23 + - + + - 3 

24 + + - - - 2 

25 + + + - + 4 

 

Нәтижелерді талдау. Эксперимент барысында жҥргізілетін диагностика 

материалдарымен таныстырып ӛтейік Зерттеу нәтижесінде адамгершілік қасиеттердің  

қалыптасу деңгейі бойынша жақсы  нәтиже алынды. 

Бҧл топ балалары қалыптасудың жоғары деңгейінде 70% оң(+) кӛрсеткішті кӛрсеті. 

Яғни, 25 баланың тең жартысы ертегі арқылы отанын сҥюді,жақсы мен 

жаманды,қайырымдылық,әдептілікті,ҥлкенді сыйлауды меңгерді.Сондай-ақ ертегі тыңдау 

арқылы топтғы балалардың жартысыныан кӛбінің сӛздік қоры артқан.  

Балалардың 30% - ы адамгершілік қасиеттердің  қалыптасуының тӛмен теріс(-)  

деңгейін кӛрсетті. Бҧл деңгейдегі балалар іс жҥзінде ертегіге кіре алмады, бірақ ересек 

адамның қолдауымен ертегінің мазмҧнын тҥсіне бастады.Ертегіні тыңдауға  ынталы 

болмады және ертегі кейіпкерлерін олардың іс-әрекетін ескермеді. 

Балаларды диагностикалаудың қорытындысын талдай келе мектепке дейінгі орта 

жастағы балалардың ертегі тыңдауға  қабілетті екенін, кез келген ертегіні тыңдау арқылы 

ситуациядан шешім тауып шыға алатынын, адамгершілік қасиеттерді жете меңгере 

алатынын және тӛмен кӛрсеткіш кӛрсеткен қҧрдастарына алдыға жылжуына септігін тигізіп 

әрқашан кӛмек кӛрсете білетінін кӛруге болады. 

Қорытынды. Зерттеу негізінде орта  жастағы балалардың ертегі арқылы адамгершілік 

қасиеттерді дамыту тақырыбында зерттеу Тҥркістан облысы, Кентау  қаласындағы 

‗Қарлығаш‖ балабақшасында 4-5 жас аралығындағы орта  топ балаларымен жҥргізілді. 

Зерттеуде ―Кӛгершін‖ тобынан 25 бала қамтылды. Зерттеу барысында  балалардың  ертегіге 

деген қызығушылығы мен тыңдауының  жақсарғаны анықталды. Бҧл әдістің ерекшелігі, 

маңызы - казіргі уақытта орта  жастағы балаларды ӛмір тәжірибесі сынынaн ӛткен 

әдептілік, сыпaйылық, aдaлдық пен инaбaттылық, іскерлік, мейірімділік, дaрындылық, 

қaйырымдылық, енбексҥйгіштік, ҥлкенді сыйлaу, оғaн ілтипaт кӛрсету сияқты қaсиеттерді, 

сондaй-aқ, жaс ҧрпaқтaн ӛркениетті қоғaмның ерікті, ӛз бaс бостaндығын қорғaй aлaтын, 

бҥкіл aдaмзaт қҧндылығын бaғaлaй aлaтын дені сaу, ой еңбегі мен дене еңбегіне бірдей 

қaбілетті дене кҥші - aқылынa, aқылы дене кҥшіне сaй aзaмaт тәрбиелеумен тығыз 

байланысты. Зерттеу жҧмысымыздa тaқырыпқa бaйлaнысты педaгогикaлық, әдістемелік 

әдебиеттермен оқып тaнысып, мектеп жасына дейінгі балаларды aдaмгершілікке 

тәрбиелеудің мәні мен мaзмҧнын aшып, олaрдың бойындa aдaмгершілік қaсиеттерді 

ертегілерді оқыту бaрысындa қaлыптaстыру мҥмкіндіктерін aнықтaдық. 

Тәрбиенің ҥздіксіз жҥріп отырaтынын ескерсек, «Ел болaмын десең, бесігіңді тҥзе» 

деген хaлық дaнaлығын, «Тәрбие болмaғaн жерде шын aқылды, мәдениетті ӛмір болмaқ 

емес» деген Ж.Aймaуытовтың пaрaсaтты пікіріне сҥйеніп, болaшaқ тҧтқaсы - бҥлдіршіндер 

екенін жaдымыздa сaқтaй отырып, тәрбиенің сaпaсын aрттыруғa септігін тигізетін 

педaгогикaлық тәжірбиелерді кеңінен пaйдaлaну қaжет. Ол тәрбиеші шеберлігін шыңдaп, 

бала мен педагог біліктілігін aрттырaды. 

Бҥгінде тәрбиеге жaңaшa кӛзқaрaс мәселесі оны іске aсырушы тәрбиешілерге де жaңa 

тaлaптaр қойып отыр, яғни ҧстaздың жеке бaсының ҥлгі-ӛнегесі, рухaни сaпaлық 

қaсиеттерінің жоғaры болуы, болмысы мен білім ӛрісінің биіктігі, кеңдігі, балалaр бойындa 
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ҧлттық ментaлитетті қaлыптaстырудa шешуші роль aтқaрaтынын белгілі болып отыр. 

Тәрбие ісі бала мен тәрбиешінің ӛзaрa қaрым-қaтынaсынa қҧрылaтын болғaндықтaн, 

олaрдың ӛзaрa әрекеттесуі әлеуметтік ортaдa іске aсырылaды. Бaлaның бaсқaлaрмен қaрым-

қaтынaсы, ӛмір сҥруі, ӛмірге деген кӛзқaрaсы, тҥсінігі осы ортaдa қaлыптaсaды. 
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ҚХР ІСКЕРЛІК МӘДЕНИЕТІНІҢ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ НЕГІЗІ 

  

Маулит Бақытнҧр 

Әл-Фараби атындағы ҚазҦУ аға оқытушы 

Алматы қ., Қазақстан, e-mail: 2010zere@gmail.com, 

 

Аңдатпа. Бҥл мақалада  іскерлік мәдениет ҧғымына кеңінен тоқталып, Қытайдың 

шаруашылық және іскерлік мәдениетінің ерекшелігіне талдау жасалды. Авторлар қытайдың 

дәстҥрлі мәдениеті мен қазіргі заманғы қытайдың шаруашылық және іскерлік мәдениеті 

арасындағы байланысты саралаған. «CNPC» Қытай мҧнай компаниясындағы қытайдың 

дәстҥрлі мәдениетінің  іскерлік мәдениетіне ықпалы қарастылырған. 

Түйін сөздер: іскерлік  мәдениет, дәстҧрлі мәдениет, Конфуцийандық ілімі, буддис, 

іскерлік қарым-қатынас . 

Annotation. This article covers the concept of business culture and analyzes the peculiarities 

of China's economic and business culture. The authors have analyzed the relationship between 

Chinese traditional culture and modern Chinese economic and business culture. The influence of 

Chinese CNPC traditional culture on the Chinese business culture has been studied. 

Keywords: business culture, traditional culture, Confucianism, Buddhism, business 

communication. 

 

Кіріспе 

Қоғам экономикалық іс-әрекетсіз ӛмір сҥре алмайды. Оның әр алуан тҥрлері елдің 

экономикасын қҧрайды. Бҧл жерде адамдар яғни жҧмыс кҥші ӛндіріс қҧралдарымен 

байланысқа тҥседі. Еңбек қҧралы  және еңбек ӛнімі арасындағы тығыз байланыстан ӛндіріс 

нәтижесі, яғни азык-тҥлік, ӛнер-кәсіп тауарлары, әр тҥрлі қызмет ету тҥрлері пайда болады. 

Адамдар ӛндірісік қатынастары шеңберінде алуан тҥрлі іс-әрекеттерге барады, 

ӛндірістік нәтижеге жету барысында бірімен-бірі ықпалдасып, байланыстарға тҥсіп, тҥрлі 

шешімдер қабылдайды. Кез-келген шаруашылық деңгейінде адамдардың іс-қимылы, 

әрекеттері іскерлік қағидаларға сҥйенеді, белгілі бір қалыптасқан тәртіпке, моральға 

негізделеді. 

 Экономикалық мәдениет негізінен адамдардың экономикалық қҧндылық кӛзқарасы мен 

халықтың ӛмір сҥру формасын  қамтиды. Жалпы, оны ҥш сатыға бӛлуге болады: 

корпоративтік мәдениет, институционалдық экономикалық  мәдениет және қарапайым 

халықтың экономикалық мәдениеті. 

Соңғы кездерде, нарықтық экономиканың дамуына байланысты шаруашылық 

қатынастарында іскерлік мәдениеттің маңызы жайында зерттеулер ӛзекті болып отыр. 

Іскерлік этика моралдық және руһани  қағидаларға сҥйеніп, іскерлік қатынастардың 

тәртібін жеке кәсіпорындармен қоса, мемлекеттік және халықаралық заңнамалармен 

анықтайды. Іскерлік этика мен мәдениеттің тҥпкі мақсаты ӛндірістік нәтижеге қол жеткізу, 

пайда табу. Осы бағытта серіктестермен шаруашылық қатынастардың дҧрыс 

қалыптасуының, бір-біріне сене отырып, бір адамдай жҧмылып еңбек етудің маңызы зор.  

Біз ең алдымен, іскерлiк этиканың негiзгi iрге тасы болып саналатын iскерлiк қатынасты 

талдауды дҧрыс деп санадық. Iскерлiк қарым-қатынас немесе байланыс қазiргi таңда, жаңа 

заманда қоғамның барлық салаларында кездесiп отыр. Қоғамның коммерциялық, iскерлiк 

салаларында, шаруашылықтың барлық тҥрлерi мен формаларында сондай-ақ жеке iскерлер 

мен кәсiпкерлер ретiнде жеке тҧлғалардың шаруашылық байланыстарын іскерлік 

қатынастарға жатқызамыз. Iскерлiк байланыс саласындағы қҧзiреттiлiк кез келген, бiлiм, 

ғылым, ӛнер, ӛнеркәсiп, сауда сияқты салаларда сәттiлiкке жету мен жетпеуге байланысты 

болып отыр. 

Адамдармен дҧрыс қатынас жасай алу iскерлiк салада, қызметтiк және кәсiпкерлiк iс-

әрекетте сәттiлiкке жетудiң ең маңызды факторларының бiрi болып отыр. Атақты, 
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американдық қарым-қатынас теориясының негізін қалаушылардың бірі Дейл Карнеги 1930 

жылдарда-ақ адамның  қаржылық мәселесiндегi сәттiлiгi тiптi техникалық немесе 

инженерлiк салада болса да 15 пайызға оның кәсiби шеберлiгiне байланысты да, 80 пайызы 

оның адамдармен қатынас жасай алуына байланысты екенiн аңғарған. 

Iскерлiк серiктеспен қатынас жасай алу, бӛгде адамның психологиясын, басқа 

мекеменiң мақсатын, кӛздеген ойын тҥсiну келiссӛз жҥргiзуде ең басты факторлардың бiрi. 

Мҧндай қабiлет тек қана iскерлiк келiссӛздерде ғана маңызды болып қана қоймай, адамның 

кҥнделiктi ӛмiрiнде басқа адаммен оның мақсатын тҥсiне отырып қатынасқа тҥсе алса, ол 

оның басшылық қабiлетiн арттырады. Басқа адамдарға қызмет ете алатын адамның басқа 

адамдардан кӛп артықшылығы бар. Ӛзiн басқа адамның орнына қойып, олардың ойы мен 

мақсатын тҥсiне бiлген адам ғана болашағынан алаңдамаса болады. 

Коммуникация немесе байланыс, қарым-қатынас адамның ӛмiр сҥруiнiң табиғи ортасы. 

Қарым-қатынассыз ӛмiр сҥру мҥлдем болмайтын қҧбылыс, сондықтан қарым-қатынас 

дегенiмiз адамдар ӛзара ақпарат алмасатын, бiр-бiрiне ықпал ететiн және бiр-бiрiн тҥсiнуге 

талпынатын кҥрделi ҥдерiс. Қарым-қатынас немесе байланысты зерттеп сараласа, оның 

тҥрлi салада, тҥрлi мақсатта қолданылатынын байқауға болады, мәселен, американ 

коммуникация теориясы саласының ғалымдары  Фрэнс Дэнс iскерлiк қатынас пен iскерлiк 

этика терминiнiң 15 тҥрлi концептуалды компоненттерiн берсе, Карл Ларсонмен бірігіп, 

коммуникацияның 126 тҥрлi анықтамасын ҧсынады. [1] 

Іскерлік этика – кәсіпкердің экономикалық мҥдделерін жақындастыруға, іскерлік 

қатынаста жетістікке жетуге мҥмкіндік беретін, айтарлықтай лайықты іс-әрекет, мінез-

қҧлық формалары мен ережелерін ҧзақ уақыт бойына іріктеу нәтижесі. Этика ережесі оның 

моральдық-этикалық, адамгершілік нормаларының, яғни сыпайлықтың, 

қарапайымдылықтың, әдептіліктің, кішіпейілділіктің кӛрінісі және эстетикалық іс-әрекет 

пен мінез-қҧлықтың әсемдігін, әдемілігін растайды және олардың әр жақтарының бірлігін 

кӛрсетеді.  

Іскерлік этиканың келесідей қҧрамдас бӛліктерінің білгілі-бір нормаларын орындау 

кәсіпкерлер ҥшін маңызды болып табылады: вербальды және вербальды емес этика; 

телефонмен сӛйлесу этикасы; кӛпшілік алдында сӛз сӛйлеу этикасы; іскерлік байланыстар, 

іскерлік келіссӛздер мен сҧхбаттар. 

Іскерлік этикамен іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау бизнесте жақсы 

жетістіктерге жетуге мҥмкінідік береді. Сондықтан оның тӛмендегі ережелері қазіргі 

уақытта кәсіпорындарда  маңызды болып саналады:  

Бірінші ереже- барлық жағдайда мҧқият болу. 

Екінші ереже- артық ештеңе айтпау. 

Ҥшінші ереже- ӛзіңіз туралы ғана емес басқалар туралы да ойлау қажеттілігі. 

Тӛртінші ереже- дҧрыс сӛйлеп, дҧрыс жаза білу. 

 

Қытай философиясындағы іскерлік мәдениет 

Қытай философиясы букіл дҥниежҥзіне  ӛз алдында жеке бір мектеп болып танылады. 

Біздің заманымызға дейінгі V ғасырларда қытайдың ҧлттық философиялық ілімдері 

қалыптасқан. Қытай философиясының басты ҥш негізі бар: конфуцианстік, даосизм, легизм 

(заңшылық философиялары). Соның ішінде негізгі ілім конфуциалық философия болып 

есептеледі. Қытай философиясындағы  этикалық  қағидалар қазіргі замандағы іскерлік 

мәдениет пен әскерлік этиканың қалыптасуына ӛз ықпалын тигізген жіне оның бір қатар 

ерекшеліктері бар: [2] 

Ең алдымен, ӛз тәртіптерін сақтай отырып, мейірімді саясат жҥргізуді басты қағида 

ретінде қатаң ҧстанған. Патша - патша орнында, уәзір-уәзір, әке-әке, бала-бала орнында 

тҧрып, әрқайсысы ӛз міндетін адал атқаруды дәріптейді.  

Мейірімді билеуші xалыққа мейірімді саясат қолдануды кӛздейді. Сонымен бірге 

«билеуші xалыққа мейірімді болуы керек, этикалық моральдық жағынан, адам қасиет 
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жағынан ҥлгі болуы керек» деген ҧстанымда болады. «Ӛзіңді тҧт, әдепке қайт» деген 

қағидаға сҥйенген. Адам мен қоғам арасындағы байланысты этикалық ӛлшемдер арқылы 

бағалап, оны  алдынғы орынға қояды.  

Екіншіден, Қытайдың ҧлттық мәдениетінің ҥзіліссіз жалғасуы ҥрдіске айналған. Ҧлттық 

мәдениет ҧлттың мәйегі болумен бірге, ҧлттық тҧтастықты сақтаған. Сондықтан-да 

Конфуций ілімінде «мемлекет пен отбасы бір» деген ҧғым пайда болған. Әрбір азаматтың 

мемлекеттің кӛркеюіне жеке  жауапкершілігі бар. Аспан астының гҥлденуі мен кӛркеюіне 

ер азаматтар жауапты. Отбасылық жауапкершілікті отағасына жҥктейді. Ҧлттық мәдениетке 

негіз болған осындай  ҧыстанымдар ҧрпақтан ҧрпаққа жалғастығын тауып, беріліп келеді. 

Жалпы, Конфуций ілімі Қытай философиясында жетекшілік орында болып келгендіктен, 

қытай xалықтық руxани ӛркениетінің маңызды бӛлігін қҧрайды. Алайда, конфуция ілімнің 

консервативтік жағының барлығын да атап ӛткен жӛн. Ол жаңалықты, реформашылықты, 

революцияны қуаттамайды, кӛбіне қалыптасқан дәстҥрді жалғастыруды, натуралды дамуы 

насихаттайды.  

Конфуций ілімі қытайлықтардың дҥниетанымы мен этикалық ӛлшеміне айналып 

кеткен. Белгілі бір нәрсеге баға бергенде қытай жҧрты оны моральдық- этикалық жағына 

кӛбірек назар аударады. Қазіргі кездегі экономикалық қатынастарда қытай жҧмысшысы 

кәсіпорын ісіне ӛз жауапкершілігін аса қатты сезінеді, басшыны қҧрметтеу, оның айтқанын 

бҧлжытпай орындау конфуциандық  ілім қағидасының әсерін байқатады. Қытай 

бизнесмендерімен жҧмыс істеу ҥшін онымен ӛте жақын араласу, олардың  ҧлттық  ділі мен 

мәдениетін тҥсіну қытай халқына деген қҧрмет деп қаралады. Мыңдаған жылдар бойы 

қалыптасқан қытай мәдениетін тану мен дәріптеуді  қытай бизнесмендері  шетелдіктер 

тарапынан талап етеді. Оларда әріптестермен  руһани  жақындық  нәтижелі іскерлік 

қатынастардың негізі болады  деген  тҥсінік қалыптасқан. 

Сонымен қатар, қытайда буддизм ӛркениетіның ықпалы айқын кӛрінеді. Қытайлар оны 

ІІ-ІV ғасырда Ҥндістаннан қабылдаған, буддизм Орталық Азия арқылы Қытайға тараған. 

Бірақ Қытайдың жат мәдениеттері қабылдауынының ӛзіндік ерекшеліктері бар. Қытай 

сырттан келген әртҥрлі мәдениетті ӛз мәдениетіне ҥйлестіріп-қытайландырып 

қабылдайтындығын ескеру қажет.  Сондықтан да бҧл шын мәнінде таза ҥнділік буддизм 

емес, оның кей принциптері, қытайлық Чанзун Буддизмі болып сіңірілген. Бҧл діннен адам 

мен табиғаттың ҥйлесімділігі, жапаға тӛзімділік, тірі жанды ӛлтірмеу сияқты қағидалары 

Қытайдың дәстҥрлі ілімдерімен ҥндеседі. Мысалы, Кҥнгей мен кӛлеңке (Ия-Янь) қыс пен 

жаз, кҥн мен тҥн сияқты табиғатпен ҥндестік, сәйкестік табу арқылы қытай халқының ӛмір 

сҥру кӛзқарастарының қалыптасуына әсер ткен. Олардың пайымдауынша, сол арқылы адам 

ӛзіндегі табиғи энергетиканы, қабілетін ашуы керек дейді. Адам ортамен, табиғатпен 

ҥйлесімді болса, адам денесіндегі био қуаты ашылады деген тҥсінік қалыптасқан. 

Энергетикасы ашылған адамда шексіз қуат болады. Бҧл-ӛмур сҥру философиясы. 

Қытайдағы екінші ірі ағым осы. 

Сонымен қатар,  қытай халқының уақыт пен кеңістікке кӛзқарасы ӛзгеше. Адам уақыт 

пен жағдаяттың қай кезеңінде ӛте жоғары нәтижелі болады деген ой  кӛбірек толғандырады. 

Қытай халқы  уақытпен кеңістіктің объективті белгілірінен гӛрі, адам ӛміріндегі 

субъективтік факторларға, адамның ӛз мҥмкіндіктерін толық аша алатын уақыт пен 

жағдайларға қатты мән береді. Бҧл шаруашалық қатынастарында қытайлықтардың 

пргаматикалық,  реалистік және іскерлік қасиеттерінің қалыптасуына әсерін тигізген.  

Даосизм Кеңістік заңлыдықтары мен ондағы адамдардың рӛлі жайындағы қытай діни-

философиялық ілімі. Бҧл ілім де қазіргі іскерлік қатынастарына ӛзінің ықпалын тигізді. 

Адамдардың дҧрыс тәртібі, іс- қимылы, дәстҥрлер мен салттарды толық сақтауы аса 

маңызды, сонда ған Кеңістік сені мақсатыңа жеткізеді. Адамдардың асығыстық істерді, қате 

қимылдары басқа адамдардың алдында «әдепсіз, сауатсыз» етіп кӛрсетеді деп тҥсінеді. 

Демек, серіктестер алдында ӛз «бетіңді, абыройыңды» сақтай білу сені  жетістікке  

жеткізеді. 
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Қытай халқы келешекке жоспар қҧруда ӛте сақ, олардың пікірінше, болашақты басқару 

мҥмкін емес. Олар болашақты қҧруда бҥгінгі кҥнгі қҧндылықтарға негізіделеді. Қытай 

халқы келешекте не кҥтіп тҧрғандығы белгісіз, бірақ мен бҥгін алдағы жақсы ӛмір сҥруім 

ҥшін барлық жағдайды жасап жатырмын деген ҧстанымды дҧрыс санайды.  

Легеизм ілімінің негізі заңшылдық ҧғымы Қытайда ежелден болған. Бірақ ол батыс 

ӛркениетінің, мәдениетінің қҧқықтық нормативтерінен ӛзгеше қалыптасқан. Ол «мемлекет 

елді заңмен басқару қажет», «сыйлау мен жаза қатар жҥруі тиіс»  деген ережені ҧстанады. 

Іскерлік қатынастардың заң нормаларымен  анықталуына бҧл ілімде ӛз ықпалын тигізді. 

Кез-келген кәсіпорында  заң бҧзушылық қатаң жазаланады, қабылданған кағидаларды 

ҧстану экономикалық  тәртіпті нығайтады және ортақ мақсатқа жетуге кепіл болады деген 

тҥсінікке сай келеді. Сонымен қатар, келісім шартты асықпай, әбден ойланып жасайды. 

Алайда, заң негізінде шаруашылық дауларын шешкенннен де, біріне бірі сенуге негізделген 

бизнес қатынастары тиімдірек. 

   ХХ ғасырдың басында Қытай қоғамы маркстік-лениндік ілімді қабылдады. Совет 

Одағындағы ӛткен тәжірибеден ӛзгешелігі оны да Қытайдың дәстҥрлі мәдениет ілімімен 

байланыстыруында болды. Қытайдағы маркстік-лениндік ілім маоизмдік идеологиямен 

ҧштастырылды. Алайда, осыншама ілім-идеологияның негізі ҧлттық мәдениетке сҥйенді. 

Қытай тәжірибесінде басқа мәдениеттің барлығын ҧлттық ӛркениетке сіңіру негізінде 

қабылданды. Қытай дәстҥрлі мәдениеті кҥрделеӛзгеріске ҧшырайқойған жоқ. Міне, 

сондықтан ХХ ғасырдағы тӛрт ҧрпақтың тариxында ҧлттық идеологияның тҧтастығы, бір 

ізділігі сақталған. Бҧл Қытайдың ішкі саясатынан да, сыртқы саясатынан да кӛрінеді. Сол 

ҥрдісті біртіндеп дамытып, байытып, кемелдендіріп отыру қытай халқының ежелгі 

дәстҥрінің жалғасы. Сол себепті де Қытайдың соңғы 55 жылдық тариxында билік орнында 

басшылық ауысқанымен, басқалар кҥткендей ірі толқулар мен қуатты қозғалыстар бола 

бермейді. Олар «дҥние -әлем Қытайға біртҧтас бола ма, әлде Қытай дҥниеге біртҧтас бола 

ма?»  деген сҧрақ- жауап қояды. Бҧның әсіресе, жаһандану кезеңдегі ӛзектілігі артып отыр, 

Ӛйткені, бҧларда ертеден қалыптасқан «аспан асты» деген тҥсінік қалыптасқан,  яғни, 

қытай халқы ӛздерін аспан астының қожайыны деп санайды. Бҧл сезім қытай-шетелдік  

кәсіпкерлік байланысында анық байқалады. Қытай халқы бизнес жҥргізуде шетелдіктердің 

қытай мәдениеті мен ӛркениетінің ежелгі екендігіне басты назар аударып, ӛздерін іштей 

басқа ҧлттан артық сезінеді. Бҧл іскерлік қатынастарда батыс қҧндылықтарына аса мән 

бермей, ӛз мҥдделерін алға қоюда анық байқалады.  Байланыс пен ӛзара сенім Қытай 

бизнесінде «guanxi – 关系» деген ҧғымды білдіреді. Ол бизнесті жҥргізудің маңызды 

қҧралы, сонымен бірге, кез-келген ресурстарға қол жеткізе алатын жол, оны бірлігін 

сақтаудың бірден бір әдісі.  

   Қытайда туыстық қарым-қатынас ӛте жоғары. Қытайдың кӛктем мерекесінде әр 

әулеттен тараған ҧрпақ ҥлкен ҥйде бас қосып, толықтану тамағын жейді. Келе алмаған 

жағдайда ата-анасына, басқа да бауырларына жедел xат жолдап, сый-сияпаттарын 

жолдайды. Бір жасқа толған баласына ғҧмыр сыйлығын жасау әке -шешенің парызы. 

Осының бәрі отбасы мен мемлекетті бірлікте ҧстау ҥшін, әулеттің тҧтастығы ҥшін 

жасалады. Отбасың кӛркеюі мен мемлекеттің кӛркеюін бір деп тҥсінеді. Қытайдың 

билеушілерінің негізгі ҧраны «халық ҥшін қызмет істеу». Қытай экономикасына қҧйылған 

инвестицияның кӛп бӛлігі шетелдердегі байқуатты қандастар ҥлесінде. Шет жерден табыс 

табу арқылы туған елінің дамуына ат салысып отырады. Дәстҥрлі қҧндылықтардың 

негізінде қазіргі заманғы қалыптасқан іскерлік байланыстар Қытай экономикасныңы 

нығаюуына әсерін тигізіп келеді. Қытай шаруашылық қатынастарының осындай оң 

тәжірибесі кез-келген ел ҥшін ҥлгі бола алады.   

Бҥгінгі таңдағы Қытайдың іскерлік мәдениеті 

Сонымен, Қытайдың іскерлік мәдениетін негізгі теориялық тҧжырымдамаларын зерттей 

отырып, оны тӛмендегідей топтарға бӛлуге  болатындығына  кӛз  жеткіземіз. 
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Корпоративтік мәдениет: кәсіпорынның басқару жҥйесінің тҧжырымдамасы мен 

тәжірибесін іске асыруы негізгі әдіс болып табылады.  Оның негізгі ерекшеліктері :  

- Қызметкерлердің ӛмір бойы бір орында жҧмыс жасауы. Дәстҥрлі қытай мәдени 

қҧндылықтарында корпоративтік мәдениет іргетасының қалыптасуы маңызды рӛл 

атқарады. Алайда, бҧл басқару жҥйесінде қызметкерлердің еңбек ынтасын  тӛмендетіп, 

кәсіпорындардың одан әрі дамуына кедергі жасауымен қатар, әлеуметтік-экономикалық 

дамуда  жақсы нәтижиелерге  қол  жеткізуді қиындатты .  

- Бағалау және қызмет бабымен жоғарылау. Қытайдың  кәсіпорындарында , әдетте 

университет студенті шамамен 5-7 жылдан кейін ғана нақты жҧмысқа қабылданады. Бҧл 

жастардың ынта-жігерін бәсеңдетеді .  

- Ішкі, эмоционалдық бақылау және ҥйлесімділік. Қытай халқы интровацияланған, 

эмоцияларға назар аударады. Бҧл мінез-қҧлық, эмоциялық бақылауды және басқарудағы 

ҥйлесімділік басшыларына арналған іскерлік басқарудағы кӛрсеткіштерге тән. 

Зерттеушілердің кейбіреулері мҧны батыстың ҧтымды және институттанған басқаруымен 

айырмашылығы  деп санайды [3].  

2. Институционалдық экономикалық  мәдениет жҥйесі. Әлеуметтік және экономикалық 

қҧндылықтар туралы кӛзқарас дамудың жалпы стратегиясына және жҥйе мен практикалық 

тҧжырымдамасының аспектілеріне негізделген. Ол Қытайдың социалистік экономикалық 

мәдени жҥйесіне негізделеді, бірақ ол шаруалардың экономикасының ойлау тәсілімен де 

араласады.  Әлеуметтік-экономикалық жҥйеде ол капиталистік ӛндіріс қҧралдарының жеке 

меншігінен  ерекшеленеді және ӛндіріс қҧралдарына мемлекеттік меншікті қолданады. 

Сондай-ақ, қоғамдық меншік капитализм мен социализм арасындағы тҥбегейлі 

айырмашылық болып табылады. 

3. Қарапайым халықтың экономика мәдениеті: қарапайым халықтың экономикалық  

мәдениетіне негізінен тҧтынушылардың, ӛндірушілердің және азаматтардың қҧнды 

кӛзқарастары мен негізгі мінез-қҧлқы жатады. Қытай халқының экономикалық және мәдени 

ӛмір тҧжырымдамасы негізінен бірнеше кезеңдерден ӛтті. 

Жалпы, мәдени қҧрылыс қазіргі заманғы кәсіпорындардың бизнесті басқаруындағы 

бәсекелестіктің жоғары деңгейінің кӛрінісі болып табылады. Кәсіпорындар мәдениеті 

теориясы корпоративтік мәдениеттің заманауи кәсіпорын басқаруы  ҥш тарихи кезеңнен 

ӛтті:  

1 . Іс  тәжірибелік басқару. 

2.  Еңбек ӛнімділігін арттыру негізінде ғылыми басқару,  

3. Мәдени басқару, яғни басқару сипаттамалары негізінде қызметкерлердің ынта жігерін 

жҧмылдыруға кӛңіл бӛлу арқылы, кҥшті корпоративтік мәдениеті қалыптастырып, 

қызметкерлер мен кәсіпорынды бірдей дамытуды басты орынға қояды. Мысалы, 1970 жылы 

Америкадағы мҧнай дағдарысы экономикалық дағдарыс әкелді, сонымен бірге 

кәсіпорындардың жеке адамдарға бағдарланған басқару мәдениетін ҧстануы  тамаша 

жетістіктерге қол жеткізді. 

Іскерлік мәдениет кең мағынада  ҧзақ мерзімде қалыптасқан дамыған  кәсіпорын және 

оның қызметкерлері  деп тҥсіндіріледі. Тар мағынада, ҧзақ мерзімді ӛндіріс және 

кәсіпорынды басқару және оның қызметкерлерінің ортақ санасы, қҧндылықтары, мінез-

қҧлықтары  және осы кәсіпорындағы мінез-қҧлық кодексі болып табылады. Қҧрылымдық 

ерекшелігіне байланысты корпоративтік мәдениет тӛрт сатыға бӛлінеді:  

материалдық мәдениет,  

мінез-қҧлық мәдениет,  

институционалдық мәдениет,  

 - рухани мәдениет (негізгі). 

Рухани мәдениет: кәсіпорын қҧндылықтарды қамтиды, ол компанияның нанымдары мен 

іс-әрекеттерінің быр тҧтастығын кӛрсетеді. Кәсіпорынның рухы мен мәдениеті неғҧрлым 

кҥшті  болса, кәсіпорынның атмосферасы соғҧрлым жақсы ҥйлесімді болады.  
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Институционалдық мәдениет. Кәсіпорынның институционалдық мәдениеті негізінен 

қатаң ережелер мен нормативтік актілерге негізделген, тек ғылыми, қатаң тыйым толық 

институционалдық жҥйені қалыптастырады, жҥйе кәсіпорындардың басқару тиімділігін 

арттыру мақсатында қызметкерлердің мінез-қҧлқын шектейді және кәсіпорындарды 

басқаруды стандарттайды.  

Мінез-қҧлық мәдениеті, негізінен іскерлік кӛшбасшылардың, қызметкерлер мен бизнес-

модельдердің мінез-қҧлық кодексін және адамгершілік қасиеттерін кӛрсетеді. 

 Материалдық мәдениет: кәсіпорын логотипті, корпоративтік ӛнімдері, офистік ортаны 

және тіпті кәсіпорынның арнайы киімдері, визиткалар және т.б қамтиды. 

Іскерлік  мәдениеттің 3 тҥрлі ерекшелігі болады:  

1. кәсіпорын мен жеке адамның қабілиеті  бір тҧтастығы . 

2. мҧрагерлік пен инновацияның бір тҧтастығы, мҧрагерлік Қытайдың рухани 

мәдениетін  кӛрінеді . 

3. ӛзіндік ерекшелік пен ҥйлесімділіктің бір тҧтастығы 

Қытайдың кәсіпорындарында іскерлік мәдениетті ӛрлету мен дамыту 1084 жылдан 

басталды. Осы уақыттан бастап Қытайда іскерлік  мәдениет тҥсінігі пайда болды және 

алғашқы зерттеулер жасалды. ХХІ ғасырда Дэн Сяопиннің  реформаларынан кейін  

тереңдетіліп зерттелді .  

Қортып айтқанда қазіргі заманғы қытайдың іскерлік мәдениеті қытайдың 

конфуциандық, даосизм, буддизм сияқты діни-философиялық дәстҥрлеріне сҥйенеді. 

Қытайдың шаруашылық және іскерлік мәдениеті тҧтастыққа, отаншылдыққа, береке, асқақ 

рух пен қажымай еңбекке етуге  негізделген. Қытайдың дәстҥрлі мәдениетінің әскерлік 

мәдениетіне ҧштасуы  қытай экономикасның дамуына ӛзіндік ықпалын тигізіп отыр. 

Тҧрақтылық, жауапкершілік,  ҥйлесімділік сияқты тҥсініктер әрбір еңбек адамының 

санасына сіңіп, шаруашылық қатынастарына негіз болады. Қытайдың ісерлік мәдениетінде 

отбасы мен мен мемлекеттің мҥддесінің біртҧтастығы анық байқалады.  Қытайдың 

шаруашылық мәденитеті ҚХР-ның экономикалық ісінің сапалық кӛрсеткіші және 

экономикалық дамуының маңызды факторы деген қорытынды жасауға болады.  

 

Әдебиеттер: 

Переломов Л.С. Конфуций: «Лунь юй». Исслед., пер. с кит., коммент. М.1998. 124-130с. 

Н.Мҧқаметханҧлы дипломатиялық қатынастар және қытайтаныу мәселелері.- 

Алматы:тарих тағылымы,2010.-121б. 
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ЖАСӚСПІРІМДЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН КЛУБТЫҚ  

ІС-ӘРЕКЕТТЕР АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ 

ӘДЕБИЕТТЕРДЕГІ КӚРІНІСІ 

 

Ҧ.Б. Тӛлешова 

Абай атындағы Қазақ ҧлттық педагогикалық университеті, 

мектепке дейінгі, әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану 

білім беру бағдарламаларының аға оқытушысы, 

педагогика ғылымдарының кандидаты 

 

П. Болат., Ғ.Н. Ӛтегенова., М.С. Сейдехан 

Әлеуметтік педагогика және ӛзін-ӛзі тану 

мамандығының 4 курс студенттері 

 

Аңдатпа.   Мақалада  жасӛспірімдердің шығармашылық қабілетін клубтық іс-әрекеттер 

арқылы дамыту мәселелеріне теориялық талдау жасалып, «шығармашылық», «клубтық іс-

әрекеттер» ҧғымдарына анықтамалар берілген.  Сонымен қатар  шетелдік және  отандық 

зерттеуші ғалымдардың еңбектеріне  теориялық талдау жасалып, балалардың бос уақытын 

клубтық іс-әрекеттер арқылы тиімді ҧйымдастыру жолдары ҧсынылған.  

Тҥйін сӛздер:  шығармашылық, клубтық іс-әрекет, клуб, шабыт, интеллект, эмоция, 

ерік, креативтік. 

 

Шығармашылық - адамның барлық рухани әрі дене кҥшін мейлінше кӛп жҧмсауды 

қажетсінетін қажырлы еңбек болып табылады. Шығармашылық туралы алғашқы ойларды 

біз ежелгі философтар еңбегінен табамыз.    Шығыстың ҧлы ойшылы Әбу Насыр әл-Фараби 

«Бақытқа жол сілтеу» атты трактатында адамның бақытқа жетудегі бірден бір жолы – 

адамның ой белсенділігі, интеллектінің дамуы, логикалық жаттығулар мен сабақтар 

нәтижесіндегі шығармашылық ізденістері деген тҧжырымдары осы зерттеліп отырған 

мәселенің әрқашанда, әр заман талабына сай туындап отыратындығы және оның ӛміршең, 

ҥздіксіз процесс екендігінің дәлелі болып отыр. Шығармашылық – ҥздіксіз және адамзат 

баласын прогрессивті тҥрде ілгері қарай жетелейтін ҥрдіс. Энциклопедиялық сӛздікте 

«Шығармашылық қоғамдық тарихи мәнге ие жоғары саладағы іс-әрекет тҥрі», - деп 

тҧжырымдалады. Психолог Л.С. Выготский  «шығармашылық» дегеніміз іс-әрекет жасауда 

жаңа нәрсені ойлап табу және жаңалық еңгізу деп тҧжырым жасайды. Шығармашылық 

мәселесін терең зерттеушілердің бірі Я.Н. Понамарев шығармашылық ол адамның бір 

орында қалып қалмай алға жылжуы,  дамуы деп тҧжырымдайды. Себебі,  тҧлғаның 

интеллектуалдық ойлауы мен қатар  санасын жоғары техникалық деңгейге дейін кӛтереді. 

Ғалымдар адамның шығармашылық белсенділігін қамтамасыз ететін келесі негізгі 

факторларды кӛрсетеді: 

-  Креативтік; 

-  Шығармашылық әлеует; 

-  Интеллектуалдық белседілік;  
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-  Жағдаят ҥстіндегі белсенділік негізінде қарастырады. 

Н.Г.Чернышевский «Сӛз шеберінің шығармасы ӛмірді жәй, ӛз кҥйінде суретке тҥсіру  

баяндау ғана емес. Әдеби-кӛркем шығарма ӛмірдің мәні айқын бейнелі формада 

тҥсіндірілетін адамдардың типтік мінездері, талап - ниеттері суреттелініп отырған 

адамдарының ішкі жан дҥниесі ашып кӛрсетілетін, «ӛмір оқулығы» болуы тиіс» деген 

болатын. Ал С.Л. Рубенштейн «Оқушы шығармашылығының ерекшелігі оның сапалы тҥрде 

мақсатты әрекет жасауымен анықталады» дей келе, шығармашылықтың нәтижесінде бала 

ҥшін жаңалық болса жеткілікті екендігін айтады. Олай болса, оқушыларды бос 

уақыттарында  клубтық іс-әрекеттер арқылы шығармашылық қабілеттерін дамытудың 

маңызы ерекше. 

Клуб – балалардың мектептен тыс уақытын ҧйымдастыру ҥшін қызығушылықтарының 

ортақ нҥктеге тоғысуы. Ғалым  А.П. Пишкейвич «Клуб – балалардың бірлесуі, бос 

уақыттарын тиімді ҧйымдастыру ҥшін қҧралған ғылыми және шығармашылық орта»  деп 

тҧжырымдайды. Клубтық іс- әрекет арқылы оқушылар  қарым – қатынас жасап, ақпарат 

алмасады, ӛзіндік пікір айтады. Клубтық жҧмыстар нәтижесде балалардың ойлау техникасы 

дамып,  амал-тәсілдері қалыптасады, мінез-қҧлқы, рефлексиясы,  мәдени кӛзқарастары 

ӛзгереді. Клуб –  баланың салауатты ӛмір салтын ҧстануға,  бос уақытын тиімді 

ҧйымдастыруға, ӛзіндік мәдениетінің  қалыптасуына ықпал етеді. Клубта балалар бірге 

демалып, ойын ойнайды,  пайдалы іспен айналысады, кӛңіл кӛтереді. Клубқа кӛбіне 

жасӛспірімдер қатынасады. Клубтық іс-әрекет оқушыларды ізденімпаздыққа ҥйретеді. 

      Ізденімпаздық – шығармашылыққа апаратын бірден –  бір жол. Шығармашылық іс-

әрекет – мәселені қою, ойды тҧжырымдап айту, аталған мәселені шешуде тиімді әдістерді 

қолдану, негіздеу, оны тәжірибе жҥзінде қолдану барысында нәтиженің нақты кӛрініс беруі. 

Шығармашылық шынайы болу ҥшін шабыт керек. Шабыт – бір жағынан жоғары 

жетістігімен, екінші жағынан адамның кҥш-қуатының ӛрлеуімен, беріліп іс-әрекет  

жасауымен сипатталады. Белгілі ғалым П.И. Чайковский шабытты ерекшеліктеріне қарай 

сипаттайды: Олар келесідей: шабытты кҥй қойылған мәселені шығармашылықпен шешу 

ҥшін қҧмарта және табандылықпен ҧмтылғыш адамда пайда болады. Шабыт – жалқауларға 

жолмайтын, оның есігін ашпайтын қонақтар. Шабытты кҥй ой мен бейне қозғалыстарының 

жеңілдігімен олардың айқын әрі молдығымен, тебіреністердің тереңдігімен сипатталады. 

Шабытты кҥй аясында таным процесінің бәрі жемісті ӛтеді. Ерік ой мен әрекет  тәртібін 

қамтамасыз етіп отырады деп ойын тҧжырымдайды. 

     Шығармашылық негізінде адамның кӛптеген психикалық сапалары  ашылады, жеке 

адамның ішкі мазмҧны кӛрініс береді. Шығармашылық ҥдерісі кезінде тҧлғаның 

психикалық әрекеті мейлінше  жоғары дәрежеде ӛтеді.  Жеке тҧлғаның интелектуалдық, 

эмоциялық, еріктік қабілеттері дамиды. Шығармашылықты   «интеллектуалдық  қабілет» 

деп қарастыруға болады. Яғни, қабілеттілік репродуктивті және шығармашылық деп екі 

салаға бӛлінеді: 

 - Репродуктивті қабілеті – білімді әрі жаңа жағдайды, іс – әрекетті тез қабылдайды; 

 - Шығармашылық қабілеті – ӛзінің іс – әрекетімен жаңаны ойлап табуы, жаңаны 

қалыптастыруы. 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттері ашылу ҥшін белсенді әдістерді, формалар 

қолдану керек: пікірталас, ойындар, әңгімелесу, сайыстар, байқаулар, сұхбат, жобалар, 

олимпиадалар, шығармашылық еңбек түрлерін, дербес сабақтар және т.б. 

     Шығармашылық мәселесін қарастыруда «қабілет», «талант», «белсенділік», 

«дарын» ҧғымдарын айналып ӛтуге болмайды. Қабілеттілік – қандай да бір әрекет жҥесін 

жемісті атқару кезіндегі психикалық қасиет. Ал, дарындылық – адамға білім беруде туа 

біткен алғырлық қасиеттердің тәрбие жҥйесіндегі әдіс-тәсілдерімен бірлесе келіп, жеке 

тҧлғаны қалыптастыруда ықпал етудің нәтижелі кӛрінісі. Белсенділік – қоршаған ортадағы 

ақиқат шындық пен ӛзара қимылын ӛлшемі, кез-келген  әрекеттің немесе қимыл-қозғалысы  

орындалуындағы ӛнімділігі және қарқындылығы. Талант – адамды басқа адамдардан 
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ерекшелендіріп тҧратын қасиет. Олай болса, клубтық іс-әрекеттерді  қызықты әрі нәтижелі 

ҧйымдастыру арқылы біз оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, бос уақытын 

тиімді ӛткізуіне ықпал ете аламыз деп ойлаймыз.  
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摘 要 

   

在哈萨克斯坦―汉语热‖与全球一样持续升温，学习汉语的人数越来越多了。原因是哈萨克

斯坦与中国的关系变得日益密切，两国人员来往和文化交流日益频繁，这一切离不开语言

交流的过程，而且语言能够传播文化、发展经济、探讨政治、相互交往的友谊之窗。为了

更好发展汉语在国际上的地位，哈萨克斯哈中国际语言学院的教师在默默奉献，本文通过

案例中分析在哈萨克斯坦汉语教学中存在的不足点、缺漏以及讨论改进的教学方法。 

   关键字：哈萨克斯坦，汉语教学，案例分析，汉语热 

 

  

随着中国经济的崛起与对外合作交流的加强，学习汉语的热潮在全世界青年当中日益增多

。中国的外交关系、经济、文化、科技能力的不断增强，促使了人民对于汉语的需求越来

越多。哈萨克斯坦在汉语学习方面也有着较大的需求，哈萨克斯坦与中国自古都是和睦相

处的两国，哈萨克斯坦担负着从古代到今的新旧丝绸之路必经之道，也就是说连接东方和

西方的要道，因此，中、哈两国在各领域的合作不断加强的有力条件下，中国的很多企业

到哈萨克斯坦发展，为本地的经济社会做出了不少的贡献。其中最重要的一点是在哈萨克

斯坦提高了就业率，这也是哈萨克斯坦学习汉语的人数增多的乐观景象。     

 

第一、汉语教学案例分析  

首先案例是对现实生活中某一具体现象的客观描述。汉语教学案例是对汉语教学活动中

具有典型意义的，能够反映汉语教学某些内在的规律或某些教学思想、原理的具体教学事

件的描述、总结和分析，它通常是课堂内真实的故事，教学实践中遇到困惑的真实记录。

对这些―真实记录‖进行分析研究，寻找规律或产生问题的根源进而寻求解决问题或改进工

作的方法，形成新的研究课题。这就是教学案例分析。[1] 
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我们主要从本土教师汉语教学案例展示来分析存在的一些问题 

课型：综合课 

教材：博雅汉语.初级起步篇（编者：李晓祺主编 北京大学出版社） 

课文：第20课 《看病人》 

班级：初级班（15个学生，他们是哈萨克族、俄罗斯族、韩国族、维吾尔族、土  

耳其族、爱兹拜江族、东干族等） 

计划课时3，每课时45分钟 

教师： 

考沙尔（毕业于哈萨克斯坦阿布莱汉外国语言大学的本科生，土生土长的哈萨克族汉语教

师，一般用纯俄语讲课） 

第一个课时  《看病人》 

授课时间：一月二十二日  星期一 

铃声响了，学生进入教室，等待老师的到来。老师随着铃声的结束进入了教师，走上了

讲课台进入上课状态。问候之后进入复习阶段就是听写并检查打分。 

导入新课： 

我已经给你们提前布置了作业，让你们预习第二十课内容，现在我们看看你们预习得情

况怎么样？，《看病人》这篇主要讲的什么？ 

学生-1：两位学生的对话。 

学生-2：大卫去医院看玛丽。 

。。。。。。。。。。。。。 

导入新课的词汇讲解与练习阶段 45分钟 

教师：同学们，我们开始学习本课内容的新词 

生词：（用PPT展示这些词为了便于于造句 ） 

教师：对！我们睡觉的时候要做梦。（sizder yuiiktagan kezdi tus koresinder 

me?）你们睡觉的时候做梦吗？ 

学生-：妈妈说如果你不好好学习，不要做梦去中国了。 

教师：好极了！学好汉语将来去中国留学实现你们的―中国梦 ‖吧！ 

学生们：老师―什么是中国梦‖？是不是―做梦‖去中国呀？ 

教师：不是，―中国梦‖是去中国学习汉语。[2]  

 

一、关于本土教师汉语教学案例的分析 

课堂教学案例分析是对教师与学生在课堂中对于汉语课程的整体把握与表现的综合分析

。一般而言，案例分析主要从内容组织、课堂结构、教师行为等方面进行分析。 

 

（1）以课文内容为主，缺少二次开发 
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从这位老师一个课时的内容来看，教师主要紧扣课文内容进行生词、句型的学习。教师

通过让学生朗读生词、课文的方式来让学生进行内容的把握，同时教师单独对一些课文中

出现的知识点进行讲解。从一定程度上，有助于初学者奠定良好的基础。但是由于课文内

容本身简短且包括好几个知识点：1）…..是…..还是….;2) A拉，B拉C拉…..; 

3）不是…..吗？4）动词的重叠式。对于这四个知识点的教学，教师只是以课文中的出现的

例子作为教学的重点，而缺乏自主的开发与设计，让这些内容与哈萨克斯坦学生的生活联

系起来，从而让学生们更加有体会与感悟。由于教师仅以课文本身的内容作为参照，一方

面就导致学生可能难以准确把握，毕竟中哈两国存在文化的差异，这就需要教师从文化的

角度进行补充与说明，从而让内容更加具有哈萨克斯坦文化的气息，让学生有一种置身其

中的体悟，甚至产生共鸣，从而提高学习的效果；另一方面也导致学生对于部分句子由于

缺乏更多的例子而难以准确把握，从该课堂的学习效果来看，仍有部分学生难以对内容有

熟练的把握。这就需要教师让教学内容更加充实，尤其是每一个知识点应当考虑到大部分

学生的水平与能力，将课本中的内容进行转化与提升，切实让课程内容符合学生的需要，

符合内容本身的难以程度，保证学生接受的有效性。 

 

（2）教学节奏过快，容量不合理 

   

通过上课教师上课的节奏来看，教师讲课的过程十分紧凑，充分运用了课堂时间进行教学

，这也是其中的有个优点，对于提升课堂效率有重要作用。但是，从学生的角度而言，由

于教师节奏过快容易出现理解不到位、难以接受，甚至出现学习疲倦的现象。例如，在第

二课时教师讲解不同格式的动词时，对于各种格式AA、ABA、ABAB、AAB的教学中，缺

乏细致的讲解，还需要更多实例与句子来进行补充教学，同时在对这一部分内容讲完之后

，教师立马进入了―是A还是B‖―不是......吗‖的下一个知识点的教学中。这样的课程节奏明显

过于匆忙，一方面是教学内容的整体结构上比较松散，没有对知识的前后关系进行必要的

梳理，从而导致知识点之间的联系没有得到体现，另一方面不利于学生的理解与吸收。过

于匆忙的课堂节奏，导致内容的容量的较大，一个课堂中出现了四五个知识点，对于汉语

初学者并且是多个不同民族的学习者来说，还是存在一定的难度的。 

 

（3）重视知识能力培养而忽视其他能力 

从这位教师的教学方法来看，比较注重课堂的趣味性，通过游戏、场景体验等方式激发

学生的学习兴趣，这一点值得肯定。但是这些方法的目的该教师缺乏必要的把握。这位教

师所采取的所有方法的目的就是让学生学习知识点，而没有充分利用在游戏、场景体验、

表演过程中的一些事件来培养学生的情感、态度或价值观方面的内容。例如，在展示中国

的茶叶的时候，教师也没有对中国的茶文化或茶叶的相关内容进行简要说明，这其实是提
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升学生学习汉语兴趣与热情的重要方式，但是由于教师过度关注知识能力培养，以知识传

授为中心，节奏又没有合理把握，从而在这个过程中也忽视了其他能力的培养。[3] 

三、教师行为是如何展现的 

   

教师行为主要包括教师在课堂中所创设的教学情境、师生互动、教学方法的多样化、教学

媒体的使用等几个方面。 

（1）善于提问，注重师生互动 

   

在教学过程中，该教师十分注重与学生之间的提问与对话。在三个课时中，教师发挥其引

导作用，通过向学生提出问题激发学生的自主思考。尤其在对于句型的运用时，教师非常

重视语言的运用，熟练地用俄语解释生词，从母语的角度讲解有关简单的语法知识，对比

讲述课文内容的翻译，通过这样激发学生的对话与对词汇与句型的运用。 

（2）教学方法具有多样化特点 

   

在教学方法层面，教师能够灵活运用多样化的教学方法以激发学生对词汇、句型的运用，

增进对词语的理解。虽然在汉语教学过程中强调，教师和学生之间尽量不使用媒介语言，

而是多多加强练习汉语语言的使用频率。特别是对外汉语教学语言具有阶段性的特点。发

现对零起点、初级、中级三个阶段的语言教学方式有明显的不同，通过笔者课堂观察，发

现对零起点的教学语言语速较慢，语音夸张变形，停顿很多；初级阶段教学语言语速也比

较慢，但快于零起点教师的语速，存在语音夸张变形不是很多，停顿较多；中级阶段，教

学语言的语速接近正常语速，基本没有夸张变形，停顿少。在词汇方面，零起点的教学语

言词汇简单，多为表示具体概念的实词，多结合具有实体情景的，该教师在这堂课里采取

了情景教学的方法进行了对生词里―看看书、听听音乐、睡睡觉、舒服、不舒服‖教师就用

动作来解释。比如：教师想教授―看看‖这个字，就会做出用手做出看的动作。并用汉语来

表达。教―舒朋、不舒朋‖‖这个新词时，选取了两名学生来用肢体表演了，而且，另外对应

的两位学生猜猜他们演示的生词是什么？这样可以增加课堂的气氛，顿时学生们活跃起来

了，这样达到了教师与学生的互动效果。[4] 

 

（3）教学媒体利用吅理 

   

在教学过程中，教师除了课文讲解，也用ppt将知识重点在屏幕中呈现出来，通过这种简洁

明了的方式，使得学生对于课堂知识的重难点有一个准确的把握。有助于提升学习的效果

。同时，教师在ppt中也中也结合词汇、句子配上丰富的图片，从而让抽象的内容变得直观

易懂，既提高了学习的趣味性，也增强了内容的丰富性。 
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结语 

通过案例分析，我们可以发现汉语教师如果仅拥有了上述的知识结构和教学能力还是不

够的，还应该具备一定的教师综合素质，作为一名合格的汉语教师，更作为文化的传播者

，我们应该是怀着博大的胸怀，做到对本土哈萨克文化的尊重和理解，在良好的职业道德

和规范的基础上，用自身广阔的视野和见识以及敏锐的观察力，亲切的幽默感和灵活的应

变能力来进一步提高教师自身跨文化交际能力，从而成功的完成对其他文化学生的汉语教

学。广博的视野和见识可以促使教师能够自如的处理跨文化交际问题，或者回答学生涉及

语言的各个方面的问题。良好的职业道德和规范是包括汉语教师在内所有学科教师都应拥

有的基本综合素质，有着良好的职业道德的教师往往会对学生的培养和教学工作的完成都

能表现出责任感。 
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«МОНТЕССОРИ ӘДІСТЕМЕСІ»  МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ 

ДАМЫТУДЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСІ РЕТІНДЕ 

 

Исембаева Набат Жаксыгуловна,  

ғылыми жетекші, аға оқытушы, магистр 

 

Сахытова Айнура, Қуандыққызы Махфуза 

Муханова Нуржайна,  Нҧрғали Гҥлназ, Ауезханова Айзат 

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мамандығының студенттері, 

Қ.Жҧбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік университеті 

 

Аннотация. Бҧл мақалада мектеп жасына дейінгі балалардың М.Монтессори айтпақшы, 

«математикалық рухын» оятудың «Монтессори әдісі» арқылы тҥрлі артықшылықтарын 

қарастырады. Сондай-ақ аталған тәсілдерге тәжірбие жҥргізу барысында нақты қол 

жеткізуге болатын жетістіктерді саралайды. Мақалада «Монтессори әдісінің» мақсаты, 

міндеттері, қолданылу қағидаларымен қатар, Монтессори жҥйесі бойынша балалардың 

математикалық даму диагностикасы кеңінен зерттелген. 

Нақтылықтан абстракті ойлауға жетелеу, алғашқы мӛлшер ҧғымымен таныстыру 

ерекшеліктері, әсіресе мектеп жасын дейінгі балалардың балабақша қабырғасында-ақ қосу 

мен азайту, тіпті кӛбейту мен бӛлу ҧғымдарымен танысу – әрбір балабақша тәрбиешісіне 

нҧсқаулық ретінде қызмет атқарары анық. Қорыта келгенде, «Монтессори әдісінің» басты 

қағидасына сай, баланың еркіндігі мен ӛзіндік ойлау дағдысының дамуына қысым 

кӛрсетпеу, яғни балаға бостандық беру - баланың білуге, ҥйренуге деген талпыныстары мен 

қарым-қатынас дағдыларын жақсартатынын ӛз мақаласында кӛрсете алды. 

Кілт сӛздер: мектеп жасына дейінгі балалар, Монтессори әдісі; қағида, еркіндік, 

бақылау, тәжірибе, математикалық қабілет, қарым-қатынас, дидактикалық материалдар, 

қосу-азайту, кӛбейту-бӛлу, нақтылық, абстракты ойлау, жетістік. 

 

 «Адамның ақыл-ойы математикалық болып табылады: ол дәлдікке, ӛлшеуге, 

салыстыруға ҧмтылады. ...Математикалық тәрбие мен білім болмаса, біздің дәуіріміздің 

барысын тҥсіну де, оған қатысу да мҥмкін емес». 

М. Монтессори 

 

Соңғы онжылдықта мектепке дейінгі білім берудің ӛзгергіштігі мен әртҥрлілігін дамыту 

жағдайында мектепке дейінгі білім беру ҧйымдарының жҧмыс тәжірибесіне мектепке 

дейінгі жастағы баланың білімі мен дамуына әртҥрлі тәсілдерді жҥзеге асыратын балама 

білім беру бағдарламалары мен технологиялары енгізілуде. Осыған байланысты, теориялық 

және тәжірибелік тҧрғыдан алғанда, мектеп жасына дейінгі балаларға математикалық білім 

беру мәселесі ӛзекті бола тҥсуде. Белгілі итальяндық мҧғалім Мария Монтессори бір 

кездері оптимистік, бір жаңаша мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, «математикалық рух» 

деп аталатын нәрсе әр адамға тән, ӛйткені ол адам. Бҧл рухты уақытында «ояту» - ӛте 

маңызды. 

Мария Монтессори математикалық тәрбие мен білімсіз дәуірдің барысын тҥсіну де, 

оған қатысу да мҥмкін емес деп санайды. Математика мәнін тек арнайы дарынды адам ғана 

тҥсіне алатындай сондай бір ерекше кҥрделі қҧбылыс емес. Математикалық сана кез-келген 

адамға, оның ішінде кішкентай балаға да тән, ӛйткені математика адамның кҥнделікті 

ӛмірімен тығыз байланысты. Балалар нӛмірлеуді заттарды санау арқылы оңай ҥйренеді. 

Бала белгілі бір заттарды қабылдаудан, оларды бір-бірімен салыстырудан ҥлкеннен кішіге, 

ҧзыннан қысқаға ӛту арқылы математикалық ҧғыммен кҥнделікті ӛмірде ҧшырасып 

отырады. Балалардың ақыл-ойы бір уақытта математикалық қабілеттерін дамыта отырып, 

әртҥрлі сенсорлық және маторикалық тәжірибені сіңіреді. Егер сіз баламен математикамен 
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арнайы айналыспаспай-ақ, оның маңына логикалық ретпен санауға және орналастырып, 

қҧруға болатын заттарды жинап қойсаңыз, бала ӛздігінен математикалық қабілеттерін 

дамытады (Сорокова М.Г, 2003:126б). 

М. Монтессори әдістемесінің негізгі мақсаты - баланы дидактикалық материалдар 

дайындалған арнайы ортаның кӛмегімен ӛзін-ӛзі оқытуға ынталандыру. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың математикалық даму құралы ретінде 

Мантессори әдістемесінің міндеттері: 

Математикалық қасиеттер мен қатынастарды танудың сенсорлық (пәндік-әрекетттік) 

тәсілдерін дамыту: зерттеу, салыстыру, топтастыру, ретке келтіру, бӛлу; 

Балаларда математикалық қасиеттер мен қатынастарды білудің логикалық тәсілдерін 

дамыту (талдау, абстракция, теріске шығару, салыстыру, жалпылау, жіктеу); 

Балалардың математикалық тҥсініктерін (заттардың математикалық қасиеттері мен 

қарым-қатынасы, нақты шамалар, сандар, геометриялық фигуралар, тәуелділіктер мен 

заңдылықтар туралы идеялар) дамыту; 

Балаларға математикалық мазмҧнды (қайта қҧру, эксперимент, модельдеу, 

трансформация) білудің эксперименттік және зерттеу әдістерін ҥйрету); 

Балаларға шындықты танып-білудің математикалық тәсілдерін ҥйрету (санау, ӛлшеу, 

қарапайым есептеу); 

Балалардың зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамыту (тапқырлық, тез 

шешім қабылдау, ойды жинақтау, мәселенің шешімін табуда әдеттегіден басқа жолдарды 

іздеуге ҧмтылу); 

Дәл, дәлелді және тҧжырымды, нақты сӛйлеулерін дамыту, баланың сӛздік қорын 

байыту; 

Балалардың белсенділігі мен бастамашылдығын, кӛшбасшылық қасиетін дамыту; 

Мектепте баруға дайын болуын (ӛз бетінше шешім қабылдауын, жауапкершілікті, 

қиындықтарды жеңуде табандылықтарын дамыту, кӛз қозғалысы мен қолдың ҧсақ 

моторикасын ҥйлестіру, ӛзін-ӛзі бақылау және ӛзін-ӛзі бағалау дағдылары) тәрбиелеу. 

Біздің ойымызша, Монтессоридің педагогикалық жҥйесіндегі математикалық 

идеялардың дамуының ерекшелігі - бала белгілі бір заттарды қабылдаудан, оларды бір-

бірімен салыстырудан, ҥлкенінен кішісіне дейін және т.б. қатарларды қҧруға ауысады, 

сонымен бірге бала ӛмірінің осы кезеңінде қарқынды дамып келе жатқан сезімдерге сәйкес 

әрекет етеді: кӛру, есту, жанасу және т. б. Балалардың ақыл-ойы бір уақытта әртҥрлі сезіну 

мен қимыл-әрекет тәжірибесін сіңіреді, сонымен бірге математикалық қабілеттерін 

дамытады. Баланың қоршаған ортаны танымы тәуелсіз іс-әрекет, тәжірибе, «ӛмір сҥру» 

және басқа балалармен, сондай-ақ мҧғаліммен ӛзара әрекеттесу арқылы жҥреді. 

Нәтижесінде бала тілді дау-дамай, айқай-шу ҥшін емес, қарым-қатынас, оқу, жоспарлау 

және ӛзін-ӛзі тану ҥшін қолдануды ҥйренеді (Сорокова М.Г, 2003:126б). 

М. Монтессори дидактикалық материалды жасау мен қолданудың келесі 

қағидаларын атап өтті: 

- бала ҥшін материалдың маңызы; 

- оқшаулаудың қиындықтары; 

- қателерді бақылау; 

- материалдарды жобалау мен пайдаланудың біртіндеп кҥрделенуі; 

- қосымша оқытуға жанама дайындық мҥмкіндігі; 

- материалды қолданудың қарапайым бастапқы функцияларын мҥмкін болатын дәйекті 

қасеттерімен алмастыру. 

Монтессори жүйесі бойынша балалардың математикалық даму диагностикасы. 

Педагогикалық ҥрдістің қажетті қҧрамдас бӛлігі - оның тиімділігін анықтауға мҥмкіндік 

беретін нәтижелерді талдау болып табылатын мҧғалімнің аналитикалық және бағалау 

қызметі. Оның мәні атаудың ӛзінде жатыр. Мҧғалім педагогикалық ҥрдісті жҥзеге асыра 

отырып, оқыту мен тәрбиелеу барысын талдайды, олардағы жағымды жақтар мен 
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кемшіліктерді анықтайды, қол жеткізілген нәтижелерді белгіленген мақсаттар мен 

міндеттермен салыстырады, сонымен қатар ӛз жҧмысын әріптестерінің тәжірибесімен 

салыстырады. Аналитикалық және бағалау қызметі мҧғалімге ӛз жҧмысында кері 

байланысты сақтауға кӛмектеседі, яғни балаларды оқыту мен тәрбиелеуде қол жеткізуге 

болатын нәрсені ҥнемі тексеріп отыру және осы негізде оқу процесіне қажетті тҥзетулер 

енгізу, оны жетілдіру және педагогикалық тиімділікті арттыру жолдарын іздеу, 

жоспарланған мақсаттан ауытқуларды анықтаған кезде қажетті тҥзетулер енгізу және жаңа 

жағдайлар мен қол жеткізілген нәтижелерді ескере отырып, алдағы қызметті болжау[2]. 

Монтессори әдісінде математика біртіндеп, қуанышпен және рахаттана отырып 

игеріледі, балаға салмақ тҥсіретін нақты міндеттемелер-бағдарламалар, нақты орындау 

мерзімі жоқ. Әрбір тҧжырымдама белгілі бір балаға оны қабылдау ҥшін қажет болатын 

жағдайларда ғана игеріледі, ӛйткені ешкім еркін таңдауды жойған жоқ. Бір уақытта тек бір 

қиындық беріледі. Бҧл дидактикалық материалдар ӛте қҧнды болып есептеледі, ӛйткені 

тҥсінікті, нақты және кӛрнекі, сондай-ақ балаға математикалық ӛлшемдер (ондаған-

жҥздеген-мыңдаған) туралы ҧғымды енгізу ӛте қарапайым және тҥсінікті. Дегенмен, 

сарапшылар мен бақылаушылар кӛбінесе баланың мектепке дейінгі іс-әрекеттерінің 

кӛлеміне, яғни кӛптігіне таң қалып жатады. Балалар реттік санауды мыңға дейін игереді, 

алдымен тӛрт таңбалы сандармен, содан кейін алты таңбалы сандармен еркін жҧмыс 

істейді. Статикалық және динамикалық қосу мен алып тастаудан басқа, олар кӛбейту мен 

бӛлумен, сондай-ақ қалдықсыз және қалдықпен бӛлумен жҧмыс істейді. Сенсорлық 

деңгейде әр тҥрлі есептеу жҥйелері сезіледі, тек оншақты ғана емес, балалардың 

геометриялық және алгебралық ҧғымдарды сезінудің нақты мҥмкіндіктері бар. 

Баланың ақыл-ойы математикалық болып табылады, шын мәнінде, біз сол ақыл-ойына 

логикалық және математикалық тҧрғыдан белгілі бір кеңістікте қызмет ету ҥшін мҥмкіндік 

береміз. Бҧл бірде-бір баланы бей-жай қалдырмайды (Сорокова М.Г, 1997:311б). 

Монтессори әдісі бойынша математиканың ерекшелігі - математикалық ҧғымдарды 

игерудегі барлық жҧмыс нақтыдан абстрактіге ауысады. 

Бҧл тәсіл балабақшадағыдай материалдармен жҧмыс жасауда байқалады, балалар 

математикалық Монтессори материалдарымен жҧмыс істегенді ҧнатады, ӛйткені олармен 

математикалық жҧмысты кез-келген ыңғайлы уақытта және қалағанынша (бала ӛзінің 

математикалық жаңалықтарын ашқанша) жасай беруге болады. Математикалық 

ҧғымдармен танысуда бала алдымен сандарды, формулалар мен символдарды визуалды 

және тактильді тҥрде қабылдайды, содан кейін олар абстракцияның бір тҥрі ретінде оның 

санасына сәйкес келеді. Абстрактілі ҧғымдармен ғана емес, сенсорлық тәжірибемен жҧмыс 

жасай отырып, жҧмыс барысында балалар нәтижені болжай бастайды және ақыл-ойда 

кейбір аралық әрекеттерді орындай бастайды. Нәтижесінде баланың ақыл-ойы абстрактілі 

категориялармен жҧмыс істеуге дайын болатын сәт келеді. Бала балабақшада ынта-

жігерімен әуестеніп жҥрген нақтыдан абстрактіге дейінгі бҧл жол мектепте қазірдің ӛзінде 

абстрактілі деңгейде математиканы одан әрі зерттеу ҥшін сенімді негіз қалайды. 

Балалар математиканы сезімдерін дамыту жаттығулары арқылы алыстан бастайды. 

Мария Монтессори бҧл материалдарды «Негізгі математикалық материалдар» деп атады. 

«Қоңыр баспалдақ», «қызғылт мҧнара», «цилиндрлі-қосымшалы блоктар» жаттығулары 

математикалық білімді әрі қарай игеруге тамаша дайындық базасы болып табылады. Осы 

материалдармен жҧмыс жасау барысында салыстыру, реттеу, ӛлшеу, жҥйелеу арқылы бала 

ӛзінің математикалық ойлауын дамытады. Бірегей материалдардың кӛмегімен бала 

математикада ӛз жаңалықтарын жасайды. Сенсорлық материалдарда арқылы ҧзын - қысқа, 

кӛп - аз, кең тар, кішкентай-ҥлкен сияқты мӛлшер ҧғымы енгізіледі. Сондай-ақ, балалар 

жеке сәйкестілікжәне айырмашылық ҧғымдарымен, геометриялық пішіндердің 

әртҥрлілігімен («геометриялық денелер» материалы арқылы) оңай танысады, олардың 

аттарын есте сақтайды. 
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0-ден 10-ға дейінгі сандар әлемімен танысу ҥшін балалар сандар жазылған 

тақтайшалары бар таяқшаларды, әртҥрлі кедір-бҧдыр сандарды, тҥрлі таяқшалар мен 

шеңберлерді («чиптер») пайдаланады. Ҥлкендеу жастағы балалар әлдеқайда дамыған 

математикалық материалды таңдайды: мысалы, бір пішінді екінші тҥрге ауыстыруға 

мҥмкіндік беретін «қҧрылымдық ҥшбҧрыштар». Монтессори материалдарында арифметика 

мен геометрияның байланысы айқын кӛрінеді. Мысалы, тҥрлі-тҥсті моншақтардан жасалған 

материалдармен жҧмыс сандар мен мысалдар туралы тҥсінік қалыптастырып қана қоймай, 

геометриялық компоненттерді де кӛруге кӛмектеседі (Монтессори, 2006:61б). 

«Алтын материал банкін» қолдана отырып, балалар ондық жҥйенің қҧрылысымен, 

сондай-ақ тӛрт арифметикалық амалдың (қосу, алу, кӛбейту және бӛлу) жалпы 

алгоритмімен танысады. Содан кейін олар тӛрт таңбалы сандарды қҧруда ҧзақ уақыт 

жаттығады, содан кейін олар арқылы басқа арифметикалық амалдарға кӛшеді. 

Дәл осындай әрекеттерді абстрактілі тҥрде орындауға кӛшу «маркалы заттармен ойнау» 

және «шағын шоттар» сияқты материалдардың кӛмегімен жҥзеге асырылады. Бала олармен 

жеке жҧмыс істейді. Алдымен ол барлық есептеулерді берілген материалдың кӛмегімен 

жҥзеге асырады, содан кейін есепті ештеңенің кӛмегінсіз шығаруға, сандарды ауызша алып-

қосуға дағдыланады. 

Содан кейін бала «тҥрлі-тҥсті тізбектердің» кӛмегімен зат арқылы санауды алдымен 20-

ға дейін, содан кейін 100-ге дейін, кейін 1000-ға дейін игереді. Мҧғалім санның квадратта 

немесе кубта тҧрғызылуын әлі тҥсіндірмейді, тек балаларға моншақтарды санауға, 

таяқшалардан квадраттарды, квадраттардан текшелерді қосуға еркіндік береді. 

Қоршаған ортадағы заттарды санауды меңгеру ҥшін «Сегуин тақталары» сияқты 

материалдар бар, бҧл әдіс балаға екінші ондықтағы сандардың аттарын да (11, 12, 13 ...) 

және 100-ге дейінгі сандарды есте сақтауға кӛмектеседі, сондай-ақ баланың тҥрлі-тҥсті 

таяқшалар арқылы сан мен таңбаны салыстыру мҥмкіндігі бар. 

Аталған материалдардан да жетілдірілген материалдар сандарды қосу, азайту, кӛбейту 

және бӛлу кестелерін біртіндеп жаттатуға арналған. Азадп кҥрделендірілген топтағы 

материалдарының кӛмегімен бала Пифагор кестесін оңай жаттай алады, ӛйткені ол оны 

механикалық тҥрде жаттамайды, бірақ ӛз бойындағы дағдыларға сҥйене отырып жасайды. 

Кӛбейту кестесін қҧру кезінде бала ӛз бетінше бірнеше есептеулер жҥргізеді. Мысалы, әр 

санды 3-ке кӛбейту кезінде бала сол затқа  сонша рет ҥш моншақ қосып санайды. Нақты 

заттардың болуы бала санаудан жаңылысқан кезде ӛзін екі рет тексеруге мҥмкіндік береді. 

Барлық мысалдарды 1 × 1-ден 9 × 9-ға дейін бірнеше рет ӛзі шешкен бала ҥшін олардың 

жауаптарын есте сақтау әлдеқайда оңайырақ. Сонымен қатар, мҧнда оны  ешкім 

асықтырмайды, ол есептеулерге қанша уақыт қажет болса, сонша уақыт жҧмсай алады, 

бірақ кӛбейту кестесі оның басынан «ҧшып» кетпейді (Монтессори, 2006:58б). 

Балабақшадағы тағы бір сҥйікті материалдардың бірі - қосу мен азайтуға арналған 

тҥрлі-тҥсті таяқшалардан жасалған «жыландар». Осы материал бойынша бала қосу және 

азайту процестерімен кӛзбен танысады, сандардың қҧрамын жаттайды. 

Ал енді біреулері қазірдің ӛзінде бӛлу амалымен танысуға дайын. Демек, осы кезде 

металл кесінділерінен шеңбер тҥрінде жасалған материалды қолдануға болады, яғни бірдей 

етіп бӛлінген бӛліктерді әр тҥрлі санға бӛліп кӛрсетуге болады (тҧтас шеңберден басталып, 

10 бӛлікке бӛлінген шеңбермен аяқталады). 3-3,5 жастағы бҥлдіршіндер алдымен сенсорлық 

тәжірибе алады, тҧтас бӛліктерден тҧруы мҥмкін деген оймен танысады, осы бӛліктерді бір-

бірімен салыстырады. Осы кезеңнің ӛзінде баланың ӛзі 1/2 немесе 2/4 бӛлік туралы 

ҧғыммен танысуы мҥмкін. Ал кейінірек бӛлудің атаулары пайда болады, мҧғалім тҥсініксіз 

жағдайларды нақтылайды. Тіпті кейінірек бала бӛлшектердің таңбаларымен танысады, 

содан кейін бӛлшектермен тҥрлі арифметикалық амалдар жҥргізе бастайды. 

Бҧл тізімді бҧдан әрі жалғастыра беруге болады, бірақ жоғарыда келтірілген мысалдар 

математикалық Монтессори материалдары математиканы ҥйрену ҥшін аса пайдалы деп 

айтуға әбден жеткілікті. 
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Жоғарыда айтылғандарға сҥйене отырып, Монтессори әдісін мектеп жасына дейінгі 

балалардың математикалық даму қҧралы ретінде қолданудың тиімділігі мен артықшылығын 

ескере отырып, баланың тҧлғалық ӛсуінің оң динамикасы ретінді қарастыру керек. 

Монтессори әдісінің басты қағидасына сай, баланың еркіндігі мен ӛзіндік ойлау 

дағдысының дамуына қысым кӛрсетпеу  керек, яғни балаға бостандық беру. Осы кезде ғана 

баланың білуге, ҥйренуге деген талпыныстары, ӛз-ӛзіне еңбек ету, бір-бірімен қарым-

қатынас жақсарады.  

Монтессори әдісін қолданудың тәжірибелік маңыздылығы мектеп жасына дейінгі 

балалардың математикалық тҧжырымдамаларын қалыптастыру ҥрдісін жетілдіруге, 

балалардың ӛмірге деген психикалық, математикалық және әлеуметтік дайындық деңгейін 

арттыруға және олардың психикалық дамуын тҧтастай белсендіруге айтарлықтай ҥлес 

қосады. 
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汉语和哈萨克语中的结构助词助词―的‖偏误分析 

摘要： 

     

哈萨克语属于典型的粘着语，哈语中有很多的形态变化，值得一提的是哈语中存在很多词

缀，不同的词缀代表不同的意义，有时只要在一个单词后面加上不同的词缀就可以改变它

的词性甚至由单词直接变成句子。而汉语没有严格意义上的形态变化，主要借助虚词和语

序的变化来表示语法关系和语法意义。汉语里结构助词―的‖的使用十分频繁并且它本身的

用法也十分复杂，虽然在很多对外汉语教材中对它的解释比较全面，但是对哈萨克学生来

说，由于母语的思维方式影响很大，导致哈萨克学生常出现如遗漏、误加、误代的错误。 

关键词：汉语、结构助词、―的‖字、偏误分析 

     

很多前人所写著作以及以上的文献中几乎没有关于写汉语和哈萨克语结构助词研究的资料

，―的‖为现代汉语的主要结构助词，是汉语重要的语法手段。哈萨克族学生学习汉语，掌

握结构助词是一个难点，在学习汉语过程中，肯定要受本民族语言的影响，也就是说受母

语的影响，再加上汉语结构助词本身用法的复杂性，这样会容易造成哈萨克族学生出现偏

误。这正是本文要详细地分析和讨论的问题.哈语中有格的变化和词性的领属性变化，这些

变化还体现在单数和复形式中，还有语法、不同语句的结构发生变化与汉语不同.本文要大

量举例说明、对初级和中级的哈萨克族学生进行调查，设计两种不同类型的考试卷进行比

较，找出哈萨克族学生在应用结构助词时出现的遗漏、误加、误代等偏误分析.用比较、对

比、叙述的方法去创造语境改变容易写错、听错、错位不良的现象.为了提高哈萨克族学生

自身的汉语能力，要求学生要做到多听、多写、多读、多说、多练的学习方法，来巩固基

本知识，跟好地掌握好汉语结构助词的真确用法和其他基本的汉语知识。 

本文通过对两种语言的结构助词进行偏误的对比分析得出新的结论。汉语是汉藏语系的

语言，哈萨克语言是阿尔泰语系的语言，这两种语言之间的联系比较远，有这种特殊的语

言背景容易造成哈萨克族学生在学习中发生偏误，―的‖是现代汉语的只要结构助词，也是

汉语的重要的语法手段，汉语而汉语里结构助词―的‖起连接作用，它附着在词和词组后边

，把词语连接起来，具有某种中句法结构关系词的词组。在书面语是―的‖连按定语跟中心

定语后边常用―的‖.[1] 

       

汉语结构助词―的‖主要出现在哈萨克语里格的变化、词的领属性变化，这些变化还体现在

词缀、单数和复数的变化当中。第一，领属性人称变化形式-M,-N,-NIK,-DIK,-NIKI,-DIN,-

NIN,-TIN ,–NIZ,-MIZ,-SI,-SIZ,-KI,-КЫ, –GЫ, -GI；第二，人称单数形式：-IM，-
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IN；复数形式-LARIM,-TARIM,-

DARIM。第三，其它词的领属性的用法。为了跟好地学好汉语，本文对初级班和中级班的

哈萨克族学生进行调查、设计案例、采取考试的形式进行对具有初级水平和中级水平的学

生考试，查阅试卷找出哈萨克族学生容易出现的偏误，找出偏误的类型，归纳出现偏误的

原因，如果对汉语结构助词的词义、词汇意义，区别用法等掌握不扎实，在实际用法会出

现遗漏、误加、误代等偏误等，采取变述和比较解释研究方法，举了大量例子，对现代汉

语出现频率高的结构做出比较全面的研究，有一定的科学性价值的讨论，对哈萨克族学生

学习汉语有些帮助 

1.汉语与哈萨克语中结构助词―的‖的异同点[2] 

哈萨克语属于典型的粘着语，哈语中有很多的形态变化，值得一提的是哈语中存在很多

词缀，不同的词缀代表不同的意义，有时只要在一个单词后面加上不同的词缀就可以改变

它的词性甚至由单词直接变成句子。而汉语没有严格意义上的形态变化，主要借助虚词和

语序的变化来表示语法关系和语法意义汉语当中―的‖属于助词，它在一个句子中充当一个

组合句子的结构，本身不能单独使用，功能相当于词缀。结构助词―的‖有以下几种用法：

（1）―的‖放在定语的后面，表示词与词之间的修饰关系。如：美丽的姑娘、蓝色的大海。

―美丽‖修饰―姑娘‖，―蓝色‖修饰―大海‖。 

2.哈萨克语中结构助词的―的‖ 

与汉语不同的是哈萨克语没有能够与结构助词―的‖完全对应的词，但是哈萨克语属于粘

着语，有丰富的形态变化和词缀。它们主要体现在词形的变化时的词缀，包含词尾和构词

词尾这两方面。第一：-нікі，-дікі，-нікі 

这些词尾可以改变词性；第二：附加成分不改变词性，也就是构词词尾。下面将详细介绍

这些哈语中表示―的‖的词缀的用法以及这些词缀的语法功能。哈语中定中短语的表达方法

。前面介绍过了汉语中定中短语的中间要用助词―的‖连接，但是在哈语中没有结构助词，

哈语当中的定中短语是用定语直接加中心语的方法，中间没有结构助词。比如：Ademi yui 

漂亮的房子,Korikti kiz美丽的姑娘 ， Cyuikimdi Balapan 可爱的孩子， Batir Bayan 

勇敢的巴言（巴言是人的名字）。[3] 

例如：менікі  сенікі   сіздікі   онікі    біздікі      сендердікі  

是我的  是你的  是您的  是她的  是我们的    是你们的 

我们可以看出哈语里的词缀的作业和汉语结构助词―的‖的语法作用有对应的相同也有不

相同。虽然有一些相同点，但是它们的使用方面有很大的差异，特别是汉语的―的‖使用的

规则很灵活，这一点并不像哈语的语法规则那样有严格的规定，一个句子当中的成分必须

严格按照语法规则来组合，否则句子就是错的。除此之外哈语和汉语的差异又很大，学生

不容易掌握，受到自己母语的影响，感觉很难。所以当哈萨克学生在自己的母语里找不到

相同的语法规则的时候，就会把母语的使用规则用在汉语的用法上，造成很多的偏误。[4] 

 



237  

3． 哈萨克学生使用结构助词―的‖的偏误及分析        4 

       

哈萨克语属于典型的粘着语，哈语中有很多的形态变化，值得一提的是哈语中存在很多词

缀，不同的词缀代表不同的意义，有时只要在一个单词后面加上不同的词缀就可以改变它

的词性甚至由单词直接变成句子。而汉语没有严格意义上的形态变化，主要借助虚词和语

序的变化来表示语法关系和语法意义。汉语里结构助词―的‖的使用十分频繁并且它本身的

用法也十分复杂，虽然在很多对外汉语教材中对它的解释比较全面，但是对哈萨克学生来

说，由于母语的思维方式影响很大，导致哈萨克学生常出现如遗漏、误加、误代的错误，

下面我将依次进行分析。 

 

1）遗漏 

由于哈萨克语中没有结构助词，可以说与汉语结构助词相对应的虚词只能用形态变化的

方式来表达相应的语法。所以这种结构助词的缺失导致哈萨克学生在学习汉语的过程中常

常忘记使用结构助词―的‖。 

错误的例子：1.阿拉木图有很多名胜古迹。 

正确的写法：1.阿拉木图有很多的名胜古迹。 

        （哈）Алматыда кӛиденген 

以上的例子中我们可以看出两种语言的表达方式各有不同，汉语中表达所有者与所有物

的关系时，中间要加上助词―的‖，但是哈语则直接用一个能表达所有关系的词缀就可以了

，并且哈语的词缀和单词的连接比较紧密，没有对应的部分，学生很容易忘记。1、3句中

哈语中没有助词连接，只有附加词缀的变化，哈萨克学生对这样修饰语和中心语的连接没

有概念。这也就是哈萨克学生在使用汉语表达时会有遗漏的原因。这种错误一般会出现在

哈萨克初级汉语学习的身上，我认为这并不是哈萨克学生学习助词最难的地方，随着学习

时间变长，只要老师在讲授过程中重点强调，学生自己稍加注意，就可以避免这类错误的

发生。 

 

2)把―的‖看做定语的标志乱加―的‖ 

哈语中一个句子中几乎每个词语都带有词缀表达领属意义，所以一句话中如果有很长的

定语，他们就会不确定―的‖字应该加在哪里，所以经常会每个定语的后面都加上―的‖。汉

语的助词―的‖是用在定语与名词性中心语之间的，因此很多学生认为只要定语出现的时候

，中心语和定语之间一定要使用―的‖。但是在实际的使用过程中，并不是所有定语和中心

语之间都必须加―的‖的。当一个句了中可能出现多个定语时，一定要避免连用几个―的‖但

是大部分教材并没有提到在什么情况下，怎么避免，学生不知道―的‖应放在哪个定语之后

，于是很容易产生―的‖的误加现象。[5] 

把哈语中的词缀翻译成―的‖ 
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汉语把语序和虚词作为重要的语法手段，而哈萨克语的语法手段是通过形态变化来实现

的。像哈语名词的从属性人称范畴，是通过词干加词缀表达的，如：менің（我的），сізді

ң（你的），біздің（我们的）这些词当中，нің，дің这些词缀在汉语中都可以对应地翻译

成―的‖，这给哈萨克学生在学习过程中带来很大困难。他们认为，只要出现哈语中带有表

示领属关系的词缀时，就可以对应的翻译成汉语的―的‖，造成误加结构助词―的‖的偏误类 

型。例如: 1、我们的学校的图书很大。 

         2、孩子脸的红苹果一样。 

         3、有一点的像他的妈妈。 

改正错误：1、我们学校的图书馆很大。 

          2、孩子的脸红苹果一样。 

          3、有一点像他的妈妈。 

句子1的错误是在所有的定语后面都加上了―的‖，汉语的习惯是当句子里有很多个定语

的时候，一般只要在中心语前面的那个定语后面加上―的‖就行了，否则会造成表达上的重

复。 

句子2和句子3犯错是一样的，就是在错误的地方加上了―的‖，句子2中说―红苹果‖是形

容孩子的脸，所以是―孩子的脸‖，出现这种错误应该是学生错把红苹果当成了中心语，所

以在红苹果前面加了的。句子3中就是加了太多―的‖，―像‖不是一个中心语，―一点‖也不是

定语，这里不应该加―的‖。 

3)哈语名词形容词化现象产生的偏误 

现代汉语―的‖字短语‖中的情况与哈语中名词形容词化的形式存在着某种对应关系，但

是这种对应的地方很容易让人混淆，给哈萨克学生学汉语带来一定的难度，因为学生词汇

的理解不够，不理解句子的内容以及词汇的意义和性质，虽然知道语法规则，但是还是会

用错。值得注意的一点是，一些汉语的刊物上也会用出现―的‖的混用现象，这样给留学生

更是一个误导。 

 

小结 

哈萨克学生产生以上偏误的原因有很多，第一、受到自己的语言的影响，因为汉语当中

有的语法现象是在哈语当中没有的，所以学生在学习的时候不知道怎么使用，就把自己母

语的语法用在汉语当中使用。这种现象一般出现在初级班的学生当中，因为学习汉语的时

间不长。 

第二、不正确的学习策略。哈萨克留学生学习的策略不适当因为他们还没掌握好结构助

词。他们没有真正理解―的‖语法功能，但是产生了偏误以后却被动、不查询资料、不追求

更好的结果。他们上课时，模糊的地方不去问老师。等等一些些不适当的学习策略造成了

哈萨克留学生一些偏误。 
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第三、课本不清楚。大部分教材编写并不是很清楚，他们只是简单地解释结构助词的用

法、语义特征与结构，然后举几个例句，或是给课文，但是实际语用时还是有很多特例在

这些语法规则之外的情况，课本并没有详细的讲解。不够透切，让学生很模糊，看不懂或

者误解。哈萨克留学生的频率最高偏误是受母语的影响。所以在教材上应该以汉语为主，

通过老师的讲解的形式来理解问题，尽量用汉语进行讲解、思考，避免使用俄语或者英语

解释，否则会让学生形成依赖感，这样不利于学生进步。 
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стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 

жолдауында [1], «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында «Ҧлттық салт-

дәстҥрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сӛзбен айтқанда 

ҧлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, Әуезовтің ғҧламалығы, 

Жамбылдың жырлары мен Қҧрманғазының кҥйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар 

ҥні – бҧлар біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана» деп ҧлттық кодымызды сақтауға 

ҥлкен мән береді [2]. Сондықтан, ҧлттық кодты сақтау мәселесі балабақшадан, орта 

мектептен бастауы алуы тиіс. Сол ҥлкен жауапкершіліктің бірі ел тәуелсіздігімен бір қайта 

оралған халық мҧраларын қазақ тілі мен әдебиетінде тың әдістермен терең танытуға 

басымдылық берілуі арқылы жҥзеге асырылады. Мҧндай талаптарға қол жеткізуде 

оқушылардың болашақта ақпараттық қоғамдағы бәсекелестік қызметке бейімделуі ҥшін 

ғылыми зерттеу жҧмыстарын оқу ҥдерісінде мейлінше дамытуы арқылы проблемалық 

оқыту әдістерін қолдану қажет.  

Педагогикалық ҥдерісте проблемалық әдісті қолдануды  оқу-танымдық оқушының 

тҧлғасының субъектілі позициясын ӛзектілеудің тәсілдерінің бірі ретінде анықтаймыз. 

Проблемалық әдісті қолдану, оқушының қазақ тілі мен әдебиетінен ҧлттық әдебиетіміздегі 

белгілі шығармаларды білумен қатар, оларды оқып-ҥйренуде сыни тҧрғысынан ойлауын 

қалыптастыруға мҥмкіндік береді. Проблемалық әдістің нәтижесінде қҧрылатын 

эмоционалды резонанс, оқушының қажетті ақпараттар туралы білім, білік, дағдыларды 

меңгеруіне деген қҧндылық бағдарлармен қамтамасыз етеді. 

Проблемалық оқытуды зерттеуге келесі педагогтар мен психологтардың жҧмыстары 

арналған: Ю.К.Бабанский, З.И.Калмыкова, Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, В.Н.Максимова, 

А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов, Т.И.Шамова, Ш.Т.Таубаева және т.б [3, 4]. 

М.И.Махмутов проблемалық оқытуды 20-жылдардан бастап кеңестік дидактика 

ғылымында жақсы танымал зерттеу әдісінің басқаша аталуы деп санауға болмайтынын атап 

кӛрсетті. Оқытудағы проблемалық тәсіл кең категория болып саналады. Ол зерттеу әдісін 

проблемалықты жҥзеге асырудың бір факторы ретінде қамтиды. Проблемалық тәсіл 

шығармашыл тҧлғаны қалыптастыру мәселелерімен тығыз байланысты болады. Сондықтан, 

ол кең тараған оқыту тҥрі болып саналады [5]. 

Проблемалық тәсіл біздің педагогикалық тәжірибеге тҥсіндірмелі-иллюстрациялық 

оқытуға альтернатива ретінде, 60-70-жылдары белсенді енгізіле бастады. Біз ойлаудың 

продуктивті және репродуктивті типтерінің ҥйлесуімен анықталатын, студенттердің ақыл-

ой әрекетінің сипатын ескеруді қажет деп санаймыз. Ӛз кезегінде,  проблемалық оқытудың 

рӛлін асыруға, кемітуге болмайды, оқытудың аталған тҥрі тҥсіндірмелі-иллюстрациялық 

әдіспен ҥйлескен жағдайда ғана, позитивті рӛл атқарады. Оқытудағы проблемалық тәсіл 

мен тҥсіндірмелі-иллюстрациялық әдістің арасындағы айырмашылықтар, педагогикалық 

ҥдерісті ҧйымдастырудың мақсаты мен принциптерінен тҧрады. Егер тҥсіндірмелі-

иллюстрациялық оқытудың мақсаты, студенттердің ғылыми білім, білік, дағдыларды 

меңгеруі болып саналса, онда проблемалық оқытудың  мақсаты – ғылыми білімді меңгеру 

ғана емес, сонымен бірге ойлау ҥдерістерін қолдау, танымдық белсенділікті жан-жақты 

https://www.kaznpu.kz/kz/1622/page/
https://www.kaznpu.kz/kz/1622/page/
mailto:sh_zhanysbekova@mail.ru
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дамыту болып табылады. Проблемалық оқытуды жҥзеге асыруда, студенттер оқу-танымдық 

іс-әрекетте ақпараттық технологияларды қолдану бойынша дайын нҧсқауларды алмайды, 

оларды ізденістік әрекеттің кӛмегі арқылы алады. 

В.Оконь білім алушылардың проблеманы шешу ҥдерісі, ҥш фазада жҥзеге асырылады 

деп санайды: проблемалық ситуацияны қҧру; шешу болжамдарын қҧрастыру; алынған 

ақпаратты жҥйелеу арқылы шешімді тексеру. М.И.Махмутовтың пікірі бойынша, ақыл-ой 

операцияларының толық циклының бірнеше кезеңдері бар: 1) проблемалық ситуацияның 

пайда болуы; 2) қиындық мәнін саналау және проблеманы қою; 3) шешімді  болжам немесе 

ҧсыныстар арқылы тәсілін табу және болжамды негіздеу; 4) болжамды дәлелдеу;                    

5)  проблеманы шешудің дҧрыстығын тексеру [6]. 

Проблемалық оқыту оқытушының іс-әрекетінің келесі мазмҧнын қамтиды: проблема 

қою, проблемалық ситуацияны қҧру, проблеманы шешу ҥшін қажетті жағдайларды 

ҧйымдастыру, алайда аталған оқыту тҥрі, оның дәстҥрлі әдістері сияқты, тҧжырым және 

жалпылау жасамайды. Оқытушының ақпараттық технологиялар туралы хабарлаған 

білімдерінің негізінде, студенттер ӛз бетімен тҧжырымдар және жалпылау жасайды, 

қойылған сҧраққа жауап іздейді және проблеманы шешудің жолын іздейді. 

Кӛп жағдайда, оқытушылар проблемалық оқытуды сҧрақтар мен жауаптар әдісімен 

ҧқсастырады. Әрине, сауатты тҥрде ақпараттық технология туралы қойылған сҧрақтар – 

проблемалық оқытудың маңызды элементі болып саналады. Алайда, оларды ҧқсастырмау 

қажет, себебі проблемалық оқытудың мәні сҧрақтар мен жауаптардан тҧрмайды, ол 

проблемалық ситуацияларды қҧрудан, оларды шешудегі студенттердің ӛзбетінділігін 

дамытудан, проблеманы шешудің жолын іздеуден, осы шешімнің дҧрыстығын тексеруден 

тҧрады. Ақпараттық технология туралы проблемалық тапсырманы студенттерді шешуі 

бойынша жҧмысы, оқытушының бір сҧрағынсыз орындалуы мҥмкін, алайда білім 

алушылардың проблемалық тапсырманы орындау барысында қиындықтарын азайту 

мақсатында, оқытушының сҧрақтары әрдайым дҧрыс болып саналады. 

Проблемалық оқытудың басты міндеті – студенттердің зейінін  туындату және 

танымдық белсенділіктерін дамыту. Бҧндай нәтижеге оқытушының проблеманы қойып 

және шешкен жағдайында жетуге болады. Егер студент ақпараттық технология туралы 

проблеманы ӛзі қойып, оны ӛзі шешсе, алынатын нәтиженің деңгейі жоғары болады. 

Студенттердің белсенді ӛзбетінділігіне деген ҧмтылысын және шығармашылық ойлау 

дағдыларын қалыптастыру ҥшін, олардың талдау, біріктіру, салыстыру, абстракциялау, 

нақтылау, жалпылау, жіктеу, жҥйелеу және т.б. сияқты интеллектуалды операциялар 

дағдыларын қалыптастыру қажет. 

Проблемалық ситуацияларды абсолюттеуге болмайды, кейде оларды дҧрыс қҧрмау, 

оқыту ҥдерісіне жағымсыз әсер етуі және танымдық белсенділіктің жоғалуына әкелуі 

мҥмкін. Студенттің проблеманың негізінде болатын қарама-қайшылықтарды шеше алмаған 

жағдайында, жағымсыз немесе теріс нәтиже болады.  

Әрбір проблемалық ситуацияның типі және қҧрылымы кӛптеген факторларға тәуелді 

болады: студенттердің ақпараттануы, белсенділігі; олардың ӛзара және оқытушымен ӛзара 

қатынастары; студенттер ҧжымы және осы ҧжымның әрбір мҥшесі ҥшін, проблемалық 

ситуацияның негізі болып табылатын қарама-қайшылықтардың тҧлғалық мәні. Бҧндай 

жағдайда оқытушыдан студенттердің субъектілі позициясының дамуын қамтамасыз ететін, 

олардың танымдық ҥдерісі мен танымдық белсенділігін арттыру мақсатында, олардың 

санасында әрбір проблемалық ситуацияның негізінде болатын, қарама-қайшылықтарды 

анықтау және кҥшейтуге арналған дидактикалық тәсілдерді қҧруды талап етеді. 

Тҧлғаның субъектілі позициясы студенттердің ӛз бетімен алынған білімді стандартты 

емес ситуацияларда және тәжірибеде қолдануда кӛрінеді. М.И.Махмутов ӛзбетінділіктің 

тӛрт деңгейін анықтайды: 

1. Ӛзбетінділік емес белсенділік деңгейі (негізінен студенттерді ң репродуктивті іс-

әрекетінде орын алады); 
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2. Жартылай ӛзбетінділік деңгейі ( мҧғалім проблеманы ӛзі қояды, ал студенттер 

алынған білімді қолданып, оны шешудің тәсілдерін іздейді); 

3. Ӛзбетінділік белсенділік деңгейі (студент орташа кҥрделілік деңгейіндегі 

проблемалық тапсырманы орындай отырып, оқулықпен, мҧғалімнің аз шамадағы кӛмегі 

арқылы жҧмыс істейді); 

4. Шығармашылық  белсенділік деңгейі (студенттердің ӛзбетінділігінің жоғары 

деңгейі: болжамды логикалық талдау, оқу проблемасын шешудің жаңа тәсілін табу. 

Оқу-танымдық іс-әрекетте студенттердің ақпараттық технологияларды қолдану 

ҥдерісінде, олардың субъектілі позициясы ӛзектіленетін проблемалық ситуацияны қҧрудың 

тәсілдері мен ережелері туралы мәселе маңызды болып табылады. 

М.И.Махмутов оқу проблемасын қоюдың дидактикалық ережелерін  қарастырады. 

Ғалым мҧғалімнің оқытылатын оқу материалымен байланысты,  бҧрын меңгерген білімдер 

тобын алдын ала ӛзектілемей, оқу проблемасын қоймау керек; ҧжымның бҧрын шешкен 

проблемаларын ӛз бетімен  шешу ҥшін, әлсіз студенттердің алдына екінші рет қоюға 

қолдануға болады деп санайды. Автор проблемалық ситуацияны талдау және проблеманы 

қою барысында, студент таныс еместі таныстан айыра білу тәсілдерін ҥйренуі керектігін, 

мҧғалім оқушылар ҥшін қолжетерлік проблемаларды қою қажеттілігін, оқушының 

сҧрақтарды қайта қҧрастырудың тәсілдері мен ережелерін білу керектігін, студенттерді ң ӛз 

бетімен шешуі ҥшін мҥмкін жағдайлар анықталған жағдайда, оқу проблемасы қойылуы 

керектігін атап кӛрсетеді [5]. 

Ғалымдар аталған проблеманы теориялық және практикалық тҧрғыдан қарастыра 

отырып, проблемалық ситуацияларды қҧрудың келесі тәсілдерін анықтайды: 1) 

студенттерді  қҧбылыстарды, деректерді, олардың арасындағы сыртқы сәйкессіздіктерді 

шығармашылық тҥсіндіруге ынталандыру; 2) студенттердің практикалық тапсырмаларды 

орындауда туындайтын, оқу және ӛмірлік ситуацияларды қолдану; 3) проблеманы  

тҥсіндіруге немесе оны практикалық қолдану жолдарын іздеуге, проблемалы оқу 

тапсырмаларын қою;                 4) студенттерді  деректер туралы ғылыми тҥсініктер мен 

ӛмірлік  кӛріністер арасындағы қарама-қайшылықтарды анықтайтын, шындықтың деректері 

мен қҧбылыстарын талдауға ынталандыру; 5) болжамды ҧсыну, тҧжырымдар қҧрастыру 

және оларды тәжірибелік тексеру; 6) нәтижесінде проблемалық ситуация пайда болатын, 

жаңа деректерді алдын-ала жалпылауға студенттерді ынталандыру; 7) проблемалық 

ситуацияның пайда болуына ықпал ететін, қҧбылыстарды, деректерді, әрекеттерді 

салыстыруға студенттерді  итермелеу;             8) проблеманы қоюға әкелетін және тҥсініксіз 

сипаты бар (бҧрынғы білімнің жеткіліксіздігінен) деректермен студенттерді  таныстыру; 9) 

пәнаралық байланыстарды ҧйымдастыру; 10) тапсырмаларды нҧсқалау, сҧрақтарды қайта 

қҧрастыру. 

Сонымен, проблемалық ситуацияларды қҧрудың келесі ережелерін қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні оқытуда басшылыққа алу болады: 1) студенттердің жаңа білім алуына 

мҥмкіндік беретін тапсырмаларды қою; 2) оқушыға ҧсынылатын проблемалық тапсырма 

оның интеллектуалды мҥмкіндіктеріне сәйкес келуі керек (қиындық дәрежесі оқу 

материалының жаңашылдық дәрежесі мен оның жалпыламалығы тҧрғысында қарастыруды 

талап етеді); 3) проблемалық тапсырма тҥсіндіруге берілетін проблемалық материалдың 

алдында болуы керек; 4) проблемалық тапсырма ретінде оқу мәселелері, тапсырмалар, 

практикалық әрекеттер алынуы мҥмкін. 

Бҧдан, қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда проблемалық оқыту әдісі негізінде меңгерту 

ҥшін тӛмендегідей әдістемелік ҧсыныстар ҧсынылды: 

- оқушылардың алдына жаңа білімдер мен біліктерді ҧсынатын тапсырмаларды беру; 

- оқу-танымдық іс-әрекетте оқушылардың проблемалық ситуацияларды шешудің 

қолжетерлігімен қамтамасыз ету; 
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- оқушыларға ӛз бетімен проблемалық ситуациялар мен мәселелерді қҧрастыруға 

мҥмкіндік беру, проблеманы шешудің болжамдарын ҧсыну және оларды негізді тҧрғыда 

дәлелдеуге мҥмкіндік беру; 

- оқушылардың алынған шешімнің алуан тҥрлі нҧсқаларын ӛз бетімен дәлелдеу қабілеті. 

Қазіргі таңда қазақ тілін және әдебиетін қашықтан оқыту жағдайында проблемалық 

жаяғдаят қою арқылы эссе жазу арқылы, оқытудың даму әлеуетін жандандыру; дербес 

зерттеу іс-әрекеті; жоғары танымдық деңгей; субъект-субъктілік қарым-қатынас, оқу 

процесіне барлық қатысушыларды жеке ынталандыру; оқу процесінің практикалық 

бағыттылығын жҥзеге асыруға болады. Эссе білім алушылардың оқу іс-әрекетінің тҥрі 

ретінде - идеяларды, тҧжырымдамаларды, ғылымның, ӛнердің басқа салаларынан 

ассоциативті бейнелерді, ӛз тәжірибесінен, қоғамдық практиканы пайдалану кезінде білім 

алушылардың ӛз бетінше шығарма-ой толғауы. Эссенің әр тҥрлі тҥрлері бар, олардың 

әрқайсысы белгілі бір мақсатқа ие [7]. 

«Сипаттамалық» эссе - Тапсырманы қалай аяқтау керектігін немесе іс-әрекетті қалай 

орындау керектігін нҧсқайды немесе бағытын кӛрсетеді. Мысалы: Жҧмыста немесе 

мектепте манипуляция жасау әдісі. Достарды қалай жоғалтуға болады. Ата-анаңмен дауды 

қалай жеңуге болады. 

"Себеп-салдарлық" эссе - Шарттарға немесе жағдайға назар аударып, келесідей 

сҧрақтарға жауап беруге тырысады: Неліктен? (себебі), немесе нәтижесі қандай? (әсері). 

Мысалы: Нашар бағалар (себептері мен салдары). Кешігу(салдар). Жасӛспірімдердің ӛзіне-

ӛзі қол жҧмсау (себептері мен салдары). 

"Анықтайтын" эссе - Тақырыпты нақты тҥрде  (мысалы, сӛздік қорын анықтау) және 

абстрактілі (кеңейтілген тҥсіндіруді ҧсыну) анықтайды. Сӛздікте сӛз ҥш тҥрлі әдістермен 

жиі анықталады: 1) термин; 2) тиесілі класс; 3) оны ажырататын сипаттамалар. Мысалы, 

жҥк кӛлігі (термин) - тасымалдау ҥшін қолданылатын (сипаттама) тӛрт дӛңгелекті кӛлік 

қҧралы (класс). Мысалы: Жауапкершілік (іс-әрекеттің салдарымен соқтығысу). Жан достар 

(олар қандай...). Еліктегіш (қоғамда оларға қалай қарау керек). Батылдық (қарапайым 

адамдар кҥнделікті ӛмірде кӛрсетеді). 

«Салыстыру» эссе - Адамдар, орындар, заттар, идеялар және т.б. арасындағы 

айырмашылықтарды және / немесе ҧқсастықтарды белгілейді. Мысалы: Екі досты (немесе 

туыстарды) салыстыру. Сіз кӛрген екі фильмді ҧқсас сипаттамалармен / жағдайлармен 

салыстырыңыз. Шетелдік және отандық кӛлікті салыстырыңыз. Білу және тҥсіну.  

Аргументтеу (қарсы дәлелді эссе)- Тақырып бойынша дәлелді пікір келтіріледі 

а) Сіз қарсылық білдіріп, оларды жоққа шығарасыз. 

б) Сіз ӛз болжамдарыңызды дәлелдеу ҥшін дәлелдер келтіресіз.  Мысалы: Әйелдер 

әскери қызметті ӛтеуі керек пе? 

Әр адам университетте оқуы керек пе? 

Теледидарда цензура болуы керек пе? 

Оқушылар бір уақытта оқып, жҧмыс істеуі керек пе? 

 Әдеби талдау - Сіздің ойыңыз кітап, әңгіме, поэма немесе пьесадан алған әсерлеріңізге 

назар аударады. Мысалы, ___ ішіндегі қақтығыс неде: сыртқы немесе ішкі ма? 

Екі кейіпкер арасындағы жеккӛрушілік пен махаббат қарым-қатынасы. 

____ ішіндегі мағынаны ашуда символизм қаншалықты маңызды. 

 Мінезді талдау - Фокус - әдеби шығарманың кейіпкері туралы ойларыңыз. 

Сіздің кейіпкеріңіздің бағасы оның айтқанына, істегеніне және / немесе басқа 

кейіпкерлердің ол туралы не айтатынына негізделген. Мысалы, ____-тегі басты 

кейіпкерлерді сипаттаңыз. ___ басты кейіпкердің қандай негізгі сипаттамалары бар?___  

ҥмітсіздікке не апарды? 

Қорыта келе, қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда проблемалық оқыту әдісін жҥзеге асыру 

тәсілі ретінде эссенің тҥрлерін қолдану тиімді. Эссе тҥрлерін ҧсыну арқылы проблема қою 

оқушылардың ақыл-ой қабілеттерін дамыту, шығармашылық қабілеттерін дамыту, 
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оқушылардың проблемаларды белсенді іздеу және ӛз бетінше шешу барысында алған 

білімдерін, біліктері мен дағдыларын игеруі, нәтижесінде бҧл білім мен дағдылар дәстҥрлі 

оқытуға қарағанда анағҧрлым берік стандартты емес мәселелерді кӛре, қоя және шеше 

алатын оқушының белсенді шығармашылық тҧлғасын тәрбиелеу, кәсіби проблемалық 

ойлауды дамыту және педагогикалық ӛзара әрекеттесудегі проблемалық принципті жҥзеге 

асыру мҧғалім мен оқушының рӛлдері мен функцияларының ӛзгеруіне әкеледі.  
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Аңдатпа: Ғылыми мақаланың ӛзектілігі шет тілі пәнін оқытудағы оқу бӛлімінің 

маңыздылығына негізделеді. Қазіргі кезде шет тілін оқуды оқытудағы заманауи тәсілдің 

бірі - ықшамдап оқу келтірілген. Зерттеу барысында арнайы дайындалған жаттығулар тҥрі 

берілген. 

Түйін сөздер: коммуникативті танымдық, заманауи тәсілдер, ықшамдап оқу, визуалды 

қолдау. 

Аннотация: Актуальность научной статьи обосновывается приоритетностью чтения в 

обучении иностранному языку. В настоящее время одним из современных подходов к 

обучению чтению в иностранном язык  является узкое чтение. В исследовании 

предусмотрен специально подготовленный вид упражнений. 

Ключевые слова: коммуникативно-познавательная, современные подходы, узкое 

чтение, визуальная поддержка. 

Annotation: The topicality of the scientific article is justified by the priority of the reading in 

teaching a foreign language. One of the modern approaches to teaching reading a foreign language 

is narrow reading. The study provides a prepared type of exercises for narrow reading. 

Keywords: communicative cognitive, modern approaches, narrow reading, visual support. 

 

Шетел тілін оқудағы оқу бӛлімі маңызды рӛлдердің бірін атқарады. Оқу - жазбаша 

бекітілген мәтіннен ақпарат алуға бағытталған оқушылардың коммуникативті-танымдық іс-

әрекетінің маңызды тҥрлерінің бірі. Оқу оқушының шетел тілін практикалық тҧрғыдан 

меңгеруіне қызмет етеді, тіл мен мәдениетті ҥйрену қҧралы, ақпараттық-білім беру қызметі, 

ӛзін-ӛзі тәрбиелеу қҧралы болып табылады, сонымен қатар қарым-қатынас іс-әрекетінің 

басқа тҥрлерін дамытуға ықпал етеді (Матковская,). 

Қазіргі кезде шет тілін оқуды оқыту мәселесіне мҧғалімдер, психологтар, әдіскерлер, 

филологтар ҥлкен кӛңіл бӛлуде. Сонымен бірге әркім ӛз проблемасын бӛліп алады және 

оны ӛзінің кӛзқарасы бойынша шешуге тырысады. Алайда, сайып келгенде, бәрі бір 

мақсатқа жету ҥшін туындайды - баланы саналы және ӛнімді оқуға ҥйрету. 

Сонымен қатар, қойылған міндеттерге байланысты тәсілдер алуан тҥрлілігімен 

ерекшеленеді: 

- қҧзыреттілік; 

- лингвистикалық және аймақтану; 

- мәдениеттану; 

- интеграцияланған және функционалды; 

- жеке тҧлғаға бағытталған; 

- интерпретациялық және т.б. 

Тіл, біз білетіндей, тірі, ӛзгеретін және дамитын қҧбылыс. Қоғамда, ғылымда, ӛнерде 

және басқа да адамдардың іс-әрекет салаларында дамуымен бірге тілде ӛзгерістер болады. 

Мҧғалімнің міндеті - оқушыны тілдің таныс, қалыптасқан бірліктерімен ғана емес, сонымен 

қатар жаңадан пайда болған, жаңа бірліктермен жҧмыс істеуге ҥйрету. Сонымен қатар, 

балалардың бойында тілдік бірліктермен ӛзгермелі жағдайда дербес әрекет ету қабілетін 

қалыптастыру маңызды. Оқушылардың лексикалық және грамматикалық қоры шектеулі 
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болған кезде ғана тіл оны ҥйренудің кіші деңгейінде ғана статикалық бола алады. Алайда, 

жоғарғы сатыда тіл статика ӛрісінен қозғалыс аймағына ауысуы керек, басқаша айтқанда, 

идиомалық форманы алуы керек. Сонда нақты коммуникативті артықшылықтар пайда 

болады, ал тіл ҥйренуші шет тілін ҥйренудің жақсы нәтижелерін кӛреді. 

Шет тілінде оқуды ҥйрету тҧрғысынан кӛбінесе іргелі, яғни классикалық оқыту 

әдістеріне басымдық беріледі. Соңғы әдістерде студенттер әр тҥрлі тақырыптық лексикамен 

жҧмыс істеуге ҥйренеді, олардың тҧжырымдарын идиоматикаландырады, оларды 

грамматикалық вариация деңгейінде, соның ішінде синтаксистік нормадан ауытқу 

деңгейінде қҧруға, ақыр соңында шет тілін жетік меңгеруге жетеді. Шет тілін классикалық 

нормаларына сәйкес ҥйрену, әрине, ӛзінің оң нәтижесін береді. 

Әрине, оқуды ҥйрету әдістемесі, әсіресе жоғары деңгейде, қазіргі уақытта әр алуан. 

Кейбір әдіскерлердің, атап айтқанда, Попова Г.П.-нің ескертулеріне сәйкес, оқуды 

ҥйретудегі маңызды рӛл нақты қарым-қатынас процесіне барабар, оқу процесін 

ҧйымдастыруға бағытталған коммуникативті тәсіл атқарады. Студенттердің ағылшын 

тілінде қарым-қатынас жасау қабілеті олардың қҧзыреттілік тҥрлерін: лингвистикалық, 

сӛйлеу және әлеуметтік-мәдени қамтитын шет тілдік коммуникативті қҧзыреттілігін 

қалыптастырумен қамтамасыз етіледі. Коммуникативті қҧзыреттілікке қол жеткізу белгілі 

кӛлемдегі мәдени ақпаратты игеруді, ағылшын тілінде сӛйлейтін халықтың мәдениетімен 

танысуды болжайды. Бҧл ақпаратты меңгеру мәтіндік материалдың кӛмегімен жҥзеге 

асады, оған арнайы талаптар қойылады: мағыналылық, ақпараттық мазмҧн, танымдық 

қҧндылық. 

Оқуды ҥйретуді ҧйымдастыруда, Г.П.Попованың айтуы бойынша, жетекші рӛл оқу 

дағдыларын қалыптастыру және оқылған мәтінді тҥсінудің толықтығын бақылау 

мақсатында орындалатын жаттығуларға беріледі. Оқуға ҥйретуге арналған жаттығулар 

жиынтығының тиімділігі жаттығуларды дайындаудағы заманауи кӛзқарасқа, оқушылардың 

ҥмітін ақтайтын тапсырмалардың шығармашылық-ізденушілік сипатына, оқыту мотивін 

арттыруға байланысты (Попова, эл.ресурс). 

Анығында, балалардағы ақпаратты игерудегі белсенділік олардың ӛзіндік кӛзқарастары 

мен қызығушылықтары негізінде пайда болады, бҧл білім беру қызметін ынталандырудың 

негізгі қҧралы болып табылады. Сонымен бірге, И.Л. Матковская, оқушылардың жеке 

даралануын ескеріп, олардың сӛйлеу әрекеттерін олардың нақты сезімдерімен, ойларымен 

және қызығушылықтарымен байланыстырған дҧрыс екендігін келтіреді (Матковская, 

электронды ресурс). 

Лексикалық бірліктер жинақталған кезде кӛптеген балалар визуалды қолдауды қажет 

етеді, ӛйткені мектеп оқушылары ҥшін ғана емес, кейде лингвистикалық факультеттің 

студенттері ҥшін де, сӛйлеуді тек қҧлақпен естіп қабылдау ӛте қиын. Айтқандай, бірқатар 

балаларда естіп есте сақтау қабілетіне қарағанда визуалды есте сақтау жақсы дамыған. 

Сондықтан оқу шет тілін ҥйренудің бірқатар тиісті қҧралдары болып табылады. 

Зерттеушілердің кӛпшілігі заманауи оқыту технологияларын студенттер білім беру іс-

әрекетінің белсенді шығармашылық субъектілері болған кезде сыныпта студенттерге 

бағдарланған тәсілді енгізу тәсілдерінің бірі ретінде қарастырады. Қазіргі оқыту 

технологиялары студенттерге бағытталған тәсілдің әр тҥрлі формаларын қамтиды: 

бірлескен оқыту, жобалық технологиялар, студенттерге бағытталған оқыту, тілдік 

портфолионы қолдану, тандем әдісі, оқытудың интенсивті әдістері, техникалық қҧралдарды 

қолдану [Матковская, электронды ресурс). 

ХХ ғасырда, әсіресе соңғы отыз жыл ішінде балаларды және ана тілін ҥйренушілерді 

оқуға ҥйретудің кӛптеген қағидалары екінші тілді (шет тілін) ҥйренушілерге мақсатты тілде 

оқуға ҥйретуге бейімделді және қолданылды. (e.g. Day and Bamford 1998; Hedgcock and 

Ferris 2009; Taguchi, Takayasu-Maass and Gorsuch 2004; Tierney and Readence 2005). 

Әдебиетте жиі кездесетін екі әдіс - кеңейтілген оқу және ықшамдап оқу. Бҧл әдістер 

контексте қолданылатын сӛздердің қайталануы оқырмандардың сол сӛздерді тану және 
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тҥсіну қабілетін дамытады және оларды сӛйлемде қолданудың сәйкес тәсілдерін біледі 

деген сенімге негізделген. (e.g. Brown, Waring, and Donkaewbua 2008; Elley 1989; Krashen 

1982; Krashen 1993). Шетел тілі мҧғалімдері тіл ҥйренушілердің қажеттіліктерін 

қанағаттандыру ҥшін ақпараттандырылған практика тҧрғысынан келуі керек, және бҧл тілді 

оқыту қҧралы ретінде оқуға баса назар аудару оқуға айқын әсер етеді. Кеңейтілген оқу мен 

ықшамдап  оқуды тҥсіну материалды жинақтау, ақпараттық сауаттылық және оқырманға 

кеңес беру туралы шешімдерге әсер етуі мҥмкін. 

Кең кӛлемді оқуды жҥзеге асырудың тәсілдерінің бірі – «ықшамдап оқу», студенттерден 

бір автордың немесе сол тақырып бойынша шығармалар топтамасын оқуды сҧрау. 

Ықшамдап оқуды екінші тілді оқыту тҧрғысынан (L2) кеңінен зерттелмеген, дегенмен 

кейбір ғалымдар (e.g. Chang and Millett, 2017; Cho and Krashen, 1994; Cho et al., 2005; 

Krashen, 2004; MaQuillan, 2016 ) осы тәсілді алға тартты. Кейбір дәлелдемелер ықшамдап 

оқудың оқушылардың шет тілі (L2) мәнін тҥсінуіне, оқу жылдамдығына және сӛздік қорын 

игеруіне пайдалы екенін кӛрсетті. Мысалы, Cho et al. (2005) зерттеуі бойынша,  Клиффорд 

сериясын оқығанда оқушылардың 80% -ы тҥсіну қабілеттері сӛзсіз жақсарғанын, 51% -ы бір 

кітап емес, бірнеше серия оқуды жӛн кӛретіндігін, ал 27% -ы сӛздік қорын алу оңайға 

тҥскенін айтты (Eight narrow reading techniques that will enhance your students‘ vocabulary and 

reading skills July 22, 2017). 

Ықшамдап оқу - бҧл оқушыларды тҥсінудің бірнеше тапсырмасы бойынша бір мәтінді 

қайталауға ынталандыру идеясына негізделген оқу техникасы. Бҧл  жалықтыратын болып 

кӛрінуі мҥмкін, бірақ тақырыбы, қҧрылымы, сӛздік қоры мен ҥлгілері жағынан ӛте ҧқсас 

бірнеше оқылымдық ҥзінділер жасау арқылы сіз сол тілдік ерекшеліктерді қолдана бересіз, 

бірақ мәтіндердің кең ауқымын қосып, әртҥрлілікті қамтамасыз ете аласыз. 

Ықшамдап оқу мәтіндері тӛмендегі жағдайларда тиімді болады: 

-дизайны бойынша бірдей болса; 

-нақты кірісті қамтуы керек (90% мағынасы бойынша сӛздікті немесе мәтіннен тыс 

анықтаманы пайдаланбай-ақ қол жетімді); 

-салыстырмалы тҥрде қысқа болса; 

Ықшамдап оқу техникасының бір тҥрі –Айырмашылықты анықтау тәсілі (Spot the 

difference). 

 Айырмашылықты анықтау (Spot the difference) - бҧл шағын мәтін, әдетте бірнеше 

негізгі бӛлшектерді қоспағанда, шамамен 100 сӛзден тҧратын 3-тен 6-ға дейінгі мәтінді 

(неғҧрлым кӛп болса, соғҧрлым жақсырақ) қҧрайды. Тапсырма - студенттерге әр мәтіннен 

қалған бес мәтіннен ӛзгеше бӛлшектерді табу. Сондықтан, егер 3-жолдағы А мәтіні «ол 

ҧзын бойлы» десе, қалған барлық мәтіндер «ол қысқа» немесе «ол орта бойлы» жолында 

оқылады. Сіз қажетті топпен шектеулі уақыттық бәсекеге тҥсе алатыныңыз анық. 

Бҧл тапсырманың негіздемесі - оқушыларға айырмашылықтарды байқау ҥшін ең ҧсақ 

бӛлшектерге назар аударуды қажет ететін тапсырма бере отырып, бірдей мәтіндерді ҥш-

алты рет оқуға мәжбҥр ету (бірдей сӛздік қорын, заңдылықтарын және грамматикасын). ... 

Кейіннен сіз «Айырмашылықтарды табу» тапсырмасын орындап, сол мәтіндерді қайта 

қолданатын боласыз (әрине мақсатты деректерді ӛзгертесіз) және оларды оқып шығасыз. 

Модельдеу басты назарда болатындықтан, сіз мәтінді табиғи жылдамдыққа жақын емес, 

модельдеу кезінде оқисыз. Сол негіздеме: оларды бірдей мәтін мен ҥлгілерді қайта-қайта 

тыңдауға мәжбҥр ету. 
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(Pic.1) Spot the Differences 

The three texts are almost identical they differ only in five details.  

Can you spot them and write them in the table below? 

 

John Jane Marti 

My college is called Jules 

Verne College. It's on the 

outskirts, not far from where I 

live. This is a good school. 

There are Fifty teachers and 

1000 students. I study a 

variety of subjects: French, 

English, mathematics, science, 

religion, history, geography, 

drawing and technology. My 

favorite subject is English 

because it is interesting and 

very useful. But, I hate math 

and science because they are 

difficult and boring. During 

break, I usually eat a sandwich 

in the cafeteria and talk with 

my classmates. After school I 

go to the gym club. 

My college is called Jules 

Verne College. It's on the 

outskirts, not far from where I 

live. This is a bad school. 

There are Fifty teachers and 

1000 students. I study a 

variety of subjects: French, 

English, mathematics, science, 

religion, history, geography, 

drawing and civic education.. 

My favorite subject is English 

because it is fun and 

rewardable. But, I hate math 

and science because they are 

difficult and boring. During 

break, I usually eat a sandwich 

in the cafeteria and talk with 

my classmates. After school I 

go to the chess club. 

My college is called Jules 

Verne College. It's on the 

outskirts, not far from where I 

live. This is a bad school. 

There are Fifty teachers and 

1000 students. I study a 

variety of subjects: French, 

English, mathematics, science, 

religion, history, geography, 

drawing and l‘EPS 

technology. My favorite 

subject is drawing because it 

is fascinating and very useful. 

But, I hate PSE and science, 

because they are difficult and 

boring. During break, I usually 

eat an apple in the cafeteria 

and talk with my classmates. 

After school I go to the weight 

training club. 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

5. 5. 5. 
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ТІЛ МЕҢГЕРУДЕГІ ӘДІС ТӘСІЛДЕР МЕН РЕСУРСТАР ТИІМДІЛІГІ 

 

Умыралиева Сара Абжабаровна 

І деңгейлі ағылшын тілі пәні мҧғалімі, 

мектеп тренері О.Әубәкіро орта мектебі 

 (Алматы облысы,Жамбыл ауданы) 

 

Еліміздің кҥннен-кҥнге дҥние жҥзі елдерімен қарым-қатынасы дамып жатқаны айқын 

байқалады. Халықаралық қатынастар біршама дамып, шетел тілін оқыту адам ӛмірінің 

маңызды бір қҧралы болуда. Шетел тілін жаңаша оқыту соңғы жылдары жоғары қарқынға 

ие болды. Ҧстаздардың сабақты жобалаудағы, әр тҥрлі әдіс-тәсілдерді қолданудағы 

жауапкершілігі білім алушылардың шетел тілінде нәтижелі тілдік қарым-қатынас 

қалыптастыруы на мҥмкіншіліктер туғызады. Олар аз уақытта жаңа технология  кӛмегімен 

ҥлкен жетістіктерге жете алады. Сондықтан әр мҧғалім ӛз сабағында  әр тҥрлі әдіс-

тәсілдерді қолданып, оқушылардың  алған білімдерін кҥнделікті ӛмірмен байланыстара  

алуын қамтамасыз ету керек деп ойлаймын.  Сабақ барысында білімді меңгеру деңгейі 

бойынша оқушылардың  функционалдық сауаттылығының  деңгейін анықтап отыруға 

болады. Оқушылардың  алған білімдерін тиянақты болуын қадағалау ҥшін сыныптан тыс 

жҧмыстар жҥргізіп, оқушыны қызықтыратындай  ойындар викторина шешу, рольдік 

ойындар  арқылы ой-ӛрісін, пәнге қызығушылығын арттырып, пән аралық байланысты 

нығайту қажет деп санаймын.  Дегенмен, шетел тілін меңгертуде кӛптеген қиыншылықтар 

кездесетіні белгілі. Солардың бірі – оқушылардың ағылшын тілінде сӛйлеу дағдыларын 

дамыта отырып мәтін мазмҧнын баяндау немесе шет ел тілінде ӛз ойын айту. Мектептерде 

ағылшын  тілін оқытудың негізгі элементтерінің бірі – сӛздік жҧмысын жҥргізу. Ол  

оқушылардың сӛздік қорын байытуда ерекше орын алады. Балалар сӛзді ҧғу арқылы сӛйлеу 

барысында тілін дамытады. Ӛз тәжірибемде  оқушылардың ауызша сӛйлеу дағдысын қалай 

қалыптастыруға болады? деген сҧрақ туындады. 

 Сӛйлем қҧрату, сипаттау әдістері дҧрыс та нақты сӛйлеуге дағдыландырудың ең тиімді 

жолы. Тіл дамытудың тиімді қҧралдарының бірі-жаңылтпаш, жҧмбақ айтқызып, оның 

шешімін табу. Себебі бҧлар баланың дҥниетанымын, тҥсінігін, болжағыштығын, ҧғымын 

кеңейтуде және тілін ҧстартып, ойын дамытуда ӛте маңызды . Баланың тілін шыңдай тҥсіп, 

асықпай, жатық еркін сӛйлеуіне кӛмектеседі. Жаңылтпаштар балаға затты аңғаруға, ой-

ӛрісін дамытуға игі әсерін тигізеді. Балаға жаңылтпаш ҥйретіп, оны айтқызу сӛзді дҧрыс 

сӛйлеуге әдеттендіреді, кейбір тілі келмейтін дыбыстарды анық айтуға жаттығады. 

Жҧмбақтарда аталған нәрсенің сипат белгілеріне қарап, балалар олардың шешімін табады. 

Білім алушыларды тез ойлауға, шапшаң жауап беруге, тапқырлыққа ҥйретеді. Нәтижесінде 

олардың тілі, ойлау қабілеті дамиды. Мақал-мәтелдер білім алушыларға ой салумен қатар, 

оларды кӛркем сӛйлеуге жаттықтырады, сӛйлеу мәдениетін дамытады. Осы қатарға 

жағдаяттық, рольдік ойындарды жатқызуға болады. Қазіргі жас ҧрпақтың саналы да сапалы 

білім алуының бірден-бір шарты – оқу орындарындағы білім беру процесіне жаңа 

инновациялық технологияларды енгізу екендігі сӛзсіз тҥсінікті. 

Оқу материалдарын меңгеру кӛп жағдайда әдістерге ғана емес қолданылатын 

ресурстарға тікелей байланысты. Себебі, ресурстар оқушыларға нақты бейнелі тҥсінік 

берудің бірден-бір шарты. Сондықтан сабақта ресурсты тиімді пайдаланудың қҧндылығы 

былай тҧжырымдалады:   

Оқушыларды белсенділікке жҧмылдыру                                                                 

Сабаққа қызығушылықты ояту                                              

Еңсерілетін материалдың кӛлемін кеңейту                                                                                                                  

Шаршауды азайту                                                                                     

Оқушылардың шығармашылық қиялдарын жаттықтыру 
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Ағылшын тілін оқытуда жаңа ақпараттық технологияны ,  техникалық қҧралдарды 

пайдалану, мҧғалімнің қиындаған жҧмыстарын жеңілдетіп, жаңа тәсілдердің пайда болуына 

мҥмкіндік тудырады. Осындай жолдардың бір тҥрі компьютерлік бағдарлама 

тҥрлері.Қазіргі заман оқушысы ҥшін компьютер ӛмірінің ажырамас бӛлігі болуы тиіс. 

Ағылшынтілі сабағында компьютерді қолдану формалары:   

1. Лексиканы меңгеру.   

2. Сӛйлеу дағдыларын дамыту.   

3. Диалогты және монолгты дамыту.   

4. Жоба жҧмысына ҥйрету.   

Адам ҥшін ең маңызды нәрсе ӛз қолымен жасағаны екенін  ескерсек презентация 

жасауға оқушылар қызыға қатысады. Соңғы жылдарың ішінде мектепте жаңа 

технологияларды кеңінен қолдану орын алып отыр.Қазіргі оқыту ҥрдісінің мақсаты 

оқушыны жан-жақты қалыптасқан, бәсекелестікке бейім жеке тҧлға тәрбиелеу.Әрине 

сабақта әртҥрлі жаңа технологиялар және олардың бӛлшектері қолданылады.Бірақ 

оқушылардың білімді игеруінде біраз проблемалар туындайды.Солардың ішінде мынадай 

ӛзекті мәселелерді атап айтуға болады:  

 Оқыту ҥрдісінде ӛздігінен жҧмыс орындаулары тӛменгі деңгейде;  

 Берілген тапсырманы дҧрыс қабылдамау және оны толық жҥйелі тҥрде орындамау,  

 Алған білімдерін басқа салаларда қолдана алмауы 

Мысалы: оқушыларды жобалау әдісі бойынша тапсырмалар беріп, материалдар 

жинақтауға бейімдеймін. Сол жинақталған материалдарын презентация жасап толықтырып, 

ғылыми жҧмыс жасауға негіздеуге болады. Бҧл- жобалау әдісі. Бҧл әдіс 1920 жылдары 

АҚШ-та пайда болған.Бҧл әдістің авторлары американдық ғалымдар Д.Дьюи мен 

У.Килпатрик. Джон Дьюидің айтуынша, «баланың дамуы, оның тәжірибесін жетілдіру-

тәрбиенің негізгі мақсаты.  Мысалы оқушылар «Клондайктің алтын дҥрлікпесі» Жазушылар 

мен ғалымдардың ӛмірбаяны мен еңбектері туралы презентацияларды қызыға  жасап қорғап 

шықты. Бҧл әдістерімнен мен презентацияның оқушы ҥшін де, мҧғалім ҥшін де алатын 

орны ерекше дер едім.  

1. Презентацияны сабақта қолданудың оқушының дара қасиетін дамытады 

2.  Презентация сабақтың тиімді ӛтуіне әсер етеді Презентацияны қолдануды 

тӛмендегідей жҥйе бойынша жҥзеге асыруға болады  

Мотивтендіру  

Жоспарлау кезеңі  

Ақпаратты жинау кезеңі  

Рефлексивті бағалау кезеңі  

Ағылшын  тілі  сабағында  интернеттің кӛмегімен тҥрлі дидактикалық  тапсырмалар 

орындауға болады. Видеоның тіл ҥйрену ҥшін мҥмкіндігі ӛте зор. Ресурстың бҧл тҥрін 

пайдалану мынадай қҧндылыққа қол жеткізеді. 

-Оқу ақпаратының кӛп қырлылығы және бір уақытта кӛру,тыңдау және сӛйлеу 

мҥмкіндігіне ие болады. 

-тыңдау, сӛйлеу дағдыларының қалыптасуы мен дамуына зор әсерін тигізеді.  Осы 

орайда  

тӛрт тілдік дағдылардың ішінде әсіресе тыңдалымды жҥзеге асыру оңай емес екен. 

Балалар  сӛйлейді, оқиды, жазады, алайда оларды сыныпта басқаларды тыңдауға 

дағдыландыру ҥшін кӛп тер тӛгу керектігін айтады ҧстаздар. Мыналар қиын екен оқушылар 

ҥшін: 

- біреу сӛйлегенде оның сӛзін бӛлмеу, 

- сӛйлеп тҧрғанды мҧқият тыңдау, 

- тыңдаушының айтқанын тҥсінуге тырысу, 

- сӛйлеушіге қолдау кӛрсету, 

- жылы қабақ таныту, 
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- «Мен айтайыншы!» деп қолды безектетіп кӛтермеу, 

- белсенді тыңдау тәсілдерін қолдану, 

- сӛйлегенге кері байланыс ҧсыну. 

.Сондықтан бірінші кезекте оқушыларды белсенді тыңдауға ҥйрету қажет.  Бҧл ҥшін 

«Тыңдау ережелерін» қабылдап, қағазға жазып, сыныптың ең кӛрнекі жеріне оқушылардың 

кӛз алдында болуы ҥшін іліп қоюға болады. 

  Белсенді тыңдауға қолданылатын әдістер: 

- «Кҥнбағыс» тәсілін қолдану, яғни біреу сӛйлегенде сыныптағы барлық оқушылар 

соған қарай бҥкіл денесімен бҧрылады, 

- сӛйлеушінің әр ойына (әр айтқан сӛйлеміне) «Yes!», «You are right!», «That‘s right!» 

деген сияқты  дауыстап қолдау кӛрсету, 

- жағымды ишарат жасау (бас изеу, шапалақ ҧру, басбармақ кӛрсету, т.б.), 

- сӛйлеушіге ашық сҧрақтар (нақтылаушы, бағыттаушы) қою, 

- сӛз аяқталғаннан кейін кідіріс (пауза) жасау, 

- бағалау, кері байланыс беру, 

- сӛйлеушінің айтқанын қорытындылау, 

- «айна» - сӛйлеушінің соңғы сӛздерінің ретін ауыстырып қайталау, 

- «жаңғырық» - сӛйлеушінің соңғы сӛздерін қайталау, 

- парафраз – сӛйлеушінің айтқанын басқа сӛздермен жеткізу, 

- сӛйлеушінің ойын жалғастыру, 

- сӛйлеушінің сӛздерін қалайша тҥсінгендігін айту, интерпретациялау, 

- жағымды эмоцияларды білдіру, 

- қандай ой мен сезімдерді тудырғандығы туралы айту,  

- сӛйлеушінің сӛйлегенін мынандай сӛздермен қолпаштау: «Great!», «Good!», «Well 

done!», «I liked it!», т.б. 

Жалпы ресурстарды оқытушыларға және оқушыларға арналған деп бӛлуге болады. 

Дыбыстық жазбаны(таспа)кӛ қолданамын.Шет тілін оқытуда дыбыстық жазбаның орны 

ерекше. Электрондық оқулықтарды ,пайдаланған тиімді жоғары сынып оқушылары ҥшін әр 

тақырыптан кейін жаттығулар мен рольдік ойындар, грамматика ҥшін тест жҧмыстары 

беріледі. Келесі тҥймесін басу арқылы нәтижесін дер кезінде біліп отырады.  

Қорытындылай келе әдіс- тәсілдерді, сабақ ресурстарын қайда, қашан, қалай қолдануды 

және қандай нәтижеге қол жеткізуге болатынын білуіміз қажет.  «Ӛмір бойы азық 

боларлықтай білім беру» идеясының енді «ӛмір бойы ӛздігімен ҥйрену»(«Life long 

learning») ҧстанымына ӛзгергенін ҧмытпауымыз керек.  

Ӛмір бойы оқып ҥйрену келесі шарттарды ҧстану арқылы жҥзеге асады. 

-ҥнемі жаңа білім игеру мен иемденуге ҧмтылу 

-оқу\оқытуда жаңашыл және интербелсенді әдістерді қолдану 

-оқу\оқытуды бағалау 

 Бҥгінгі кҥні білім беру жҥйесіндегі негізгі мәселелер мынадай: « Ҥйрену мен ҥйрету тек 

ӛзара белсенді әрекеттерге негізделгенқарым-қатынас арқылыжҥзеге асырылады» және 

«Тек әрекеттесу арқылы ҥйренуге \ҥйретуге болады.» 
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ҚЫТАЙ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЛЕКСИКАНЫҢ АЛАТЫН ОРНЫ 
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Аннотация. Мақалада қытай тілін оқытудағы лексиканың және лексикалық 

бірліктердің алатын орны мен қытай тілінде сӛз, таңба, лексикалық бірліктердің жасалу 

жолдары қарастырылған.Лексиканыоқытудағы қытай тілінің тілдік аспектінің фонетикалық, 

лексикалық және грамматикалық қҧрылымдары сӛз болады. 

 Тҥйінді сӛздер: лексиканың рӛлі, лексикалық бірліктер, сӛздердің қалыптасуы, қытай 

тілі, лингвистикалық аспектілер. 

Аннотация. В статье рассматриваются роль лексики и лексических единиц в обучении 

китайскому языку и способы образования слов, символов, лексических единиц в китайском 

языке. Автор отметил фонетические, лексические и грамматические структуры 

лингвистического аспекта китайского языка в обучении лексике. 

Ключевые слова: роль лексики, лексические единицы, образование слов, китайский 

язык, лингвистичекие аспекты. 

Annotation. The article examines the role of vocabulary and lexical units in teaching the 

Chinese language. Particularattention is paid to the peculiarities of the formation of words, 

symbols, lexical unit so of the Chinese language. The author noted the phonetic, lexical and 

grammatical structures of the linguistic aspect of the Chinese language in teaching vocabulary. 

Keywords: the role of vocabulary, lexical units, word formation, Chinese language, linguistic 

aspects. 

 

Алғашқы президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында білім беру 

жҥйесіндегі тілдердің оқытылуына ерекше кӛңіл бӛленген. Еліміздің жалпы білім беретін 

мектептерінде, жоғары оқу орындарында қазақ, орыс және ағылшын тілдері жетік 

оқытылуда, яғни қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілі ҧлтаралық қатынас тілі 

ретінде, ал ағылшын тілі әлемдік экономикаға ҥйлесімді кірігу тілі ретінде меңгертілуде. 

Еліміздің тізгінін ҧстар жастарды бәсекеге қабілетті маман ретінде даярлау мақсатында 

ағылшын тілі бастауыш сыныптан бастап оқытылуда. Қазіргі таңда атап ӛткен ҥш тілден 

басқа қытай тілін ҥйренуге деген жаңа талап, жаңа мақсаттар қойылып отыр. Елімізді білім 

беру жҥйесінің негізгі мақсаты – ӛмірден ӛз орнын таңдай алатын ӛзара қарым – қатынаста 

ӛзін еркін ҧстап, кез келген ортаға тез бейімделетін, белгілі бір ғылым саласында білімі мен 

білігін кӛрсете алатын, кӛптілді және кӛпмәдениетті қҧзіреттіліктерді 

игерген полимәдениетті жеке тҧлға қалыптастыру [1].  

Мақалада қытай тілін оқытудағы лексиканың және лексикалық бірліктердің алатын 

орны туралы айтылады. Шет тілін оқыту ең алдымен сӛздерді дҧрыс тҥсіну мен толық 

сӛздер тобын, яғни лексиканы дҧрыс қолданудан басталады. Шет тілінде сӛйлеген адамның 

сӛзін тҥсіну ҥшін немесе ӛз ойын айтып жеткізу ҥшін қажетті лексиканы білмеген жағдайда 

қатысым бола алмайды, яғни басқа адамның сӛзін тҥсіне алмаймыз, ӛз ойымызды да айтып 

жеткізе алмаймыз. Сондықтан шетел тілін оқытуда лексиканы меңгерудің маңызы ерекше, 

олай болса, лексикаға кӛп кӛңіл бӛлу керек. Лексика – тілдегі барлық сӛздердің жиынтығы 

деген мағынада қолданылады. Лексика, сӛздік қҧрам лексикалық бірліктерден тҧрады. 

Жоғарғы оқу орындарында, орта мектептерде меңгерілетін лексикалық бірліктер саны, оқу 

орындарының тҥрлеріне байланысты шетел тілдерінің бағдарламасы арқылы анықталады. 

Лексикалық бірлік және сӛз – бір емес. Әрбір сӛз лексикалық  бірлік бола алады. 

Лексикалық бірліктер тҧтас және бӛлек бола алады. Тҧтас лексикалық бірліктер сӛздер деп 

аталады. Бӛлек лексикалық бірліктерді ыдыратып жіберілген бірліктер деп атайды. Сӛз 

дегеніміз – басқаға тәуелсіз, жеке қолдануға болатын, жеке тҧрып–ақ белгілі бір мағынаны 
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немесе ҧғымды білдіретін тілдің бір бҥтін мағыналы бӛлшегі. Сӛз арқылы адам белгілі бір 

затты, қҧбылысты, оқиғаны немесе солардың сындық, сандық сипатын, іс–әрекетін атайды. 

Сӛз – бҧл таңба. Әрбір таңба сияқты, оның формасы мен мазмҧны бар[2].  

 Қытай тілінде әріп болмағандықтан, сӛз, таңба, лексикалық бірліктердің жасалу жолы 

басқа тілдерге қарағанда ӛзгеше.  

Кез келген шет тілін оқытуда лексиканың мазмҧны қамтамасыз етуі тиіс: а) 

жылжымалы сӛздік қорын жасау; ә) оның ҧмытылуынан сақтап қалу; б) лексикалық 

бірліктерді қарым – қатынасқа тҥсу мақсаттармен сәйкес ауыз екі тілде қолдану. Шетел 

тілдегі лексиканың мазмҧны негізінде лексикалық дағдыларды дамыту тҥсіндіріледі. 

 

Лексиканың мазмҧны ҥш компоненттен тҧрады: 

 

 

 

 

 

 

 

Осы кӛрсетілген ҥш компоненттің ішіндегі ең негізгісі лингвистикалық компонент.  

 

Лингвистикалық компонент тілді ҥйренудің жазбаша және ауызша қарым – қатынас 

тҥрлері семантикалық дәлдік, синонимдік байлықтар, сӛздерді теңбе–тең және лайықты 

қолдану арқылы жҥзеге асады. Лексикалық іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру тек 

қана ҥстірт қҧрылымдық сипаттың мәліметттерін болжамайды, сонымен қатар тілді 

сақтаушылар ҧстанатын жағжаяттық білім, әлеуметтік және контекстті ережелерді 

қалыптастырады.  

Тілдің лексикалық қабаты тіл табиғатының басым бӛлігін қҧрайды. Тілдегі лексикалық 

жҥйесі кҥрделі тілдік қҧбылысты ӛз бойына жинақтаған мың қатпарлы әлем болып 

табылады. Тіл біліміндегі «лексика» дегеніміз грекше «лексикос» – «сӛз» дегенді білдіретін, 

тілдегі сӛздердің жалпы жиынтығы деген ҧғымды білдіреді. Лексика деген сӛз жер 

жҥзіндегі халықтар тілінің кӛпшілігінде термин болып қалыптасып кеткен. Біздің тілімізге 

ол орыс тілі арқылы келіп орнықты. Бҧл термин - бір тілдегі барлық сӛздердің жинағы деген 

ҧғымды білдіреді. Лексика дегеніміз кей жағдайда жекелеген тілдік тҧлғалардың (ақын-

жазушылардың шығармаларында) сӛз саптау мәнерінде қолданылатын сӛздер жиынтығы 

деген ҧғымда қолданыла беруі заңды қҧбылыс. Сӛздердің мағынасын, оның жалпы 

лексикалық жҥйедегі алатын орнын, шығу тӛркініне қолдану қабілеттігін кҥнделікті қарым-

қатынастағы кӛрінісін, стильдік мәні мен сипатын тексеретін сала бҧл - лексикология. 

Жалпы тіл білімі теориясының негізіне салатын болсақ лексикалық қабатты зерттейтін тіл 

білімінің арнайы саласы лексикология – жалпы лексикология және жеке лексикология 

болып бӛлінеді. Жалпы лексикологияның теориялық заңдылықтары жеке лексикологияның 

практикасында қолданылғанымен, жеке лексикологияның ішкі мазмҧнына (формасына) 

сәйкес ӛз заңдылықтары болатындығы сӛзсіз [3]. 

Шет тілінде сӛздікпен жқмыс жасау мазмҧны мынандай бағыттардан тҧрады:  

- заттар мен қҧбылыстарды меңгерте отырып сӛзді ҥйрету; 

-заттар мен қҧбылыстардың қасиеттерін, бӛлшектерін, олардың қатынастарын 

білдіретін сӛздерді тҥсіну арқылы ҥйрету. Бҧл әдіс сӛздерді қабылдауға, талдау мен 

салыстыру сияқты ойлау қабілеттілікті дамытуға қажетті тәсіл; 

- қарапайым тҥсініктерді білдіретін сӛздерді лексикаға кіргізу. Заттар мен 

қҧбылыстарды маңызды белгілері бойынша жалпылау іскерлігін қалыптастыру. 

Шет тілінде соның ішінде қытай тілін оқытуда сӛздік қорды келесі тараулар арқылы 

қалыптастыру керек: 

Лексиканың мазмҧны 

Лингвистикалық 

компонент 

Психологиялық 

компонент 

Әдістемелік 

компонент 
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 - кҥнделікті тҧрмысқа қажетті сӛздер; 

 - қоғамдық ӛмірге қатысты сӛздер; 

 - туған елге байланысты сӛздер; 

 - адамдардың жылжу қҧралдары, кӛліктер мен байланыс тҥрлері; 

 - табиғаттағы ӛзгерістер туралы білім. 

Сӛздікті байыту бойынша жҥргізілетін жҧмыста әр тҥрлі заттарды, мектеп заттарын, 

заттық және сюжеттік суреттерді қарау бойынша жҧмыс ерекше орын алады. Орта буын 

балалары арасында белсенді сӛздік қорының мазмҧны баланың айналадағы адамдармен 

сӛйлеу қарым-қатынасы ҥшін қажет сӛздерді жинақтауға бағытталған. 

Қытай тілін ҥйрену барысында әр сабақта жиі қолданылатын сӛздік қорға 10-15 жаңа 

сӛз кіреді. Сабақтың басында жаңа сӛз студенттерге таныстырылып, олардың айтылуына, 

тонына ерекше кӛңіл бӛлінеді. Осы жаңа сӛздердің арасында бір-бірімен байланысы бар 

бірнеше сӛздер болуы шарт. Сонымен қатар бҧл сӛздердің контексте қолданысы мен 

тҧрақты тіркестермен келуіне де аса назар аудару қажет. Тіл ҥйренушілерге ана тілінің 

қҧрамына кірмейтін сӛздерді жаттауға беру дҧрыс емес. Оларға ҧсынылатын жаңа лексика 

баланың санасында жатталып, сіңіп қалуы тиіс. Ортаңғы топта қытай тілдеріндегі сӛздік 

қорлары 100-150 лексикалық бірлікті қҧрауы тиіс, оның ішінде бір-бірімен сӛйлесу 

кезіндегі жалпы қолданатын сӛздер, тҧрмыстық заттарды және киім-кешекті сипаттайтын 

сӛздер бар. Сабақ барысында жаңа сӛздерді пысықтау ҥшін диалогтар, аудио ҥнтаспалар, 

мәтіндер, грамматикалық жаттығулар жасалынуы қажет. 

«Тіл дамыту жҧмысын жҥргізгенде  білім алушының сӛздік қорын молайту, сӛздерді, 

сӛз тіркестері мен сӛйлемдерді дҧрыс қҧрай білуге ҥйрету» деумен бірге, сӛйлем қҧрағанда 

айтылмақшы ойына байланысты синоним сӛздерді таңдау, сӛздік жҧмыстарын жҥргізуді 

ескертеді. Ал Н.А.Купина сӛйлеуге ҥйрету ҥдерісінде ең маңызды орын алатын материал-

лексика деп есептейді. Белгілі бір тілді меңгеру ҥшін лексиканы оқытудың ӛзіндік 

ерекшелігі бар. Адам қай тілде сӛйлегісі келсе де, сӛздік қордан ӛзіне қажетті лексикалық 

тҧлғаларды білмесе, біріншіден, айтайын деген ойын жеткізе алмайды, екіншіден, басқа 

біреудің айтқан сӛзін, ойын тҥсінбейді. Демек, адам сӛйлесу, пікірлесу ҥшін тілдік 

қолданысқа керекті лексикалық қҧралдарды ҥйренбесе, тілдік қатынас та жҥзеге аспайды.  

Жалпы кешенді оқыту екі ерекшелікпен сипатталады:  

1) сабақ мазмҧны тҥрлі типтегі сӛйлеу дағдыларының негізінде коммуникативтік-

сӛйлеу шеберліктерін қалыптастыруға бағытталады;  

2) сабақ мазмҧны практикалық оқытудағы тҥрлі сӛйлеу әрекеттерінің ӛзара байланысын 

қамтиды. кешенді оқыту тілдік және сӛйлеу аспектілерін қамтиды. Кешенді оқытудағы 

тілдік аспекті фонетикалы, лексикалық және грамматикалық қҧрылымдарды қамтиды. Ал 

сӛйлеу аспектісі тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымнан тҧрады[4]. 

Фонетикалық аспекті қамтылу ҥшін мҧғалім қытай тілінің фонетикалық қҧрылымын, 

фонемалық қҧрылысын, екпін жҥйесін, қытай тілінің негізгі тӛрт тонын, интонациясын 

меңгеруі тиіс. Ал лексикалық қорға келсек, сандық және сапалық тҧрғыдан сауаттылық 

қажет етіледі.  

Айталық, сӛз – тілдің негізгі бірлігі, мағынаға ие және белгілі бір сӛздердің тобына 

кіретін, дыбыстық кешен. Шет тілін ҥйретуде сӛзге ҥлкен мән беріледі, себебі сӛз – 

кешенділік қасиетке ие. Студенттер сӛзді мҧғалімнің айтқаны бойынша естіп, сол арқылы 

дыбысты меңгереді. Сондай-ақ сӛздің графикалық бейнесін қабылдаған студент сӛзді кӛру 

және жазуы керек. Мҧғалім сӛздің мағынасын семантикалық бір әдіс арқылы ашып, оның 

қай сӛз табына тиесілі екендігінен ақпарат беруі тиіс. Сатылай оқыту жағдайында мҧғалім 

терминологиялық аппаратқа сҥйенбей, сӛздің қандай сҧраққа жауап беретін айтса да 

жеткілікті болады. 

Қытай тілін оқытудың бастапқы деңгейінде лексикалық қор аз болатыны белгілі. 

Себебі, қытай тілінің жазу таңбасы бастапқыда әр студентке қиын болады. Тілдік аспекті 

ретінде лексиканы меңгертуде грамматикамен тығыз байланыста болуы керек. Сӛз, сӛз 
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тіркесінің, сӛйлемнің қҧрамында кездесетіндіктен, оқушы жаңа сӛзді мәтінде қолдана білуі 

керек. Мҧғалім лексикалық бірліктерді грамматикалық мақсаттарға сәйкес таңдай білу 

керек. Сонымен қатар жаңа сӛзді меңгертуде тура мағынасы беріледі, синонимдік және 

антонимдік қатарлар айқындалады. 

Қорытындылай келе, кез келген шет тілін оқытуда лексикалық бірліктің, сӛздік қордың 

алатын орны ерекше. Шет тілін ҥйреніп жатқан әрбір студент ӛз сӛздік қорын байытып, 

тілдік қҧзіреттіліктерді меңгеріп, тілдік қабілеттердің барлығын жетік білсе, ол бәсекеге 

қабілетті, ӛз елін шет мемлекетке таныстыра білетін, мәдени қҧзіретті тҧлға болары сӛзсіз.   
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What is the methodological significance of the game?  The methodological essence of the 

game, first of all, is a tool for the development of logical thinking, language learning. Secondly, its 

essence is the emotionality of the game. When using the game in the classroom, students feel only 

positive emotions. Through the game, the student does not even notice how he started the lesson 

and took an active part in it. That is, the game serves as a tool that helps the student to actively 

participate in the lesson. One of the methods of interactive learning is the organization of games in 

a playful way to prepare students for thinking and speaking. During the game there is a connection 

between the teacher and the student, and the students have the opportunity to work collectively. 

Therefore, it is important to use a wide range of games and activities, as well as organize the 

educational process in the form of games for students, combining logical thinking with creativity, 

which allows students to try their hand at being an equal member of the school community.  

Among the means of enhancing the educational process, a special place is given to games, 

learning through games. Game is an independent didactic category as a form and method of 

teaching in the educational process. When teaching a language, the game includes visual aids, 

various pictures, tables, toys, music, etc. Students‘ vocabulary will be significantly replenished; 

the types of oral speech are expanded. The use of games and conversation patterns in each training 

activity in accordance with the topic gives good results [Vernon Shelley Ann, 2012:9]. 

The main goal of teaching English is to develop students' language and communication skills. 

This is why it is so important to use games effectively in your English lessons. In a playful way, 

students do not even notice that they have read and mastered the material. An educational game is 

an organization of learning through a game. Research has shown the high efficiency of using 

educational games in the educational process of all classes. To this end, I pay special attention to 

the assimilation of the educational program of students, the effectiveness of this technology in the 

implementation of language learning in one of the President's Addresses, including the 

international language - English. One of the main tasks of teaching is the development of logical 

thinking skills in children. The children have the ability to think logically; their features can be 

quickly observed [Emine Gozcu,2016:127]. 

The purpose of an English lesson is to teach students to use the words they have learned in the 

lesson in their speech. For this, in addition to refreshing exercises in the classroom, it is useful to 

use various games, combining knowledge with games in order to learn a new topic, explore the 

past. Play is one of the tools that teach a child to be polite and literate. There are different ways to 

use games in the classroom. The use of game elements increases thinking, cognitive activity of 

students, develops perseverance and ingenuity. Each teacher achieves effective results only when 

teaching the language, taking into account the age characteristics of children, choosing methods, 

reorganizing and conducting creative research. 

The game at the beginning of the lesson resembles the previous lesson. In the middle of the 

lesson - refreshes the mood, develops willpower, and increases motivation. At the end of the 

lesson - to consolidate the topic, to summarize the knowledge gained in the lesson. There are many 

types of games that you can play in your English lessons. They are: Phonetic games, Writing 

games, Reading games, exercises, Grammar games, Numeric Name Games, Didactic games, 

Adjectives games, Board games, outdoors games, Business games and Mind games. 

During the lesson, the games should be fun, impressive, taking into account the age and 

personality of the student. Let me reflect on my practice. There are a lot of different games and 
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some of them are played in my daily lessons. I use the following games to increase students' 

interest in the lessons and teach them the secrets of the English language. For example: 

Game: “Definitions”. This game is a playful way to introduce new vocabulary. The objective 

of the game is to improve listening, speaking and reading. Level: Pre-Intermediate.  

Recommended Age: 16 and above. Number of Participants can be 4-12 players. Time duration 

is 15-20 minutes. Activity place is Classroom. Equipment and materials needed are an English 

dictionary, a whiteboard and a marker. Preliminary preparation is 5-10 minutes. For each new 

word, write out three definitions from the dictionary: one true and two false (taken from other 

articles). For example, let us consider the word: ‗insurance’. So, the teacher or Student 1 writes the 

three definitions on white board or on a list of paper: 

a) an agreement with a company in which you pay them regularly amounts of money and they 

agree to pay costs, for example, if you are ill/ sick, or if you lose or damage something: car, travel, 

household; 

b) an extra message that you add at the end of a letter after your signature; 

c) an organization that provides various financial services, for example keeping and lending 

money; 

How to play the game: to start the game, write the first new word on the board and read out 

twice the definitions, chosen for it, at normal speaking speed. Next the players take it in turns to 

give their opinions like this:  

Player А: - I think it's 'c'!  

Player В: - I think it's 'a'!    And so on. 

After everyone has spoken out, you give the right answer. The players, who guess the 

right definition, get one point. Then you write the second new word on the whiteboard and so on. 

The game continues as long as all the definitions have been revealed. At the end of the game, all 

the gained points are counted up. The player, who gets the most points in total, becomes the 

winner of the game. Advice. Next time you can choose two or three true definitions. This 

makes the game even more exciting! 

Game: “President”.  The aim of the lesson: to consolidate Modals and improve speaking, 

writing and listening skills. Language Level of the group is Pre- Intermediate.  Recommended age 

is 18 and above. Time duration is 20-25 minutes.  Preliminary Preparation is 7-15 minutes. Write 

an election program of five items, using modal verbs, e.g.: 

1. Animal hunting must be prohibited. 

2. Drug advertising has to be banned. 

3. Littering the streets should be fined. 

4. School kids don't have to wear a uniform. 

5. People under 21 mustn't get a driving license. 

Immediate Preparation is 5-7 minutes. In the first round, this is you, teacher who plays the 

President. In order to do this, ask the players to clap, if they like your 'election promise'. Next, you 

read out your 'election speech'. Then ask each player to make a similar program in their 

notebook. While the students are writing, circulate, monitor and assist, if necessary. 

How to play this game: when everyone is ready, invite Player A to stand in front of the other 

class and reads out the first promise of their 'election program'. As a result, Player A gets as 

many points as the number of clapping players. Next, they read out the second item of their 

'election speech' and so on. The game continues as long as all the 'candidates' have read out their 

'election programs'. At the end of the game, all the gained points are counted up. The player, 

who gets the most points in total, becomes the 'president'. 

Game: “Tourist”. The objective of the lesson is to introduce with First Conditional and 

improve speaking and listening skills as well. Language level can be Elementary or Pre- 

intermediate. Recommended Age of the group is 16 and above. Preliminary Preparation is not 

required. Immediate Preparation is first, for giving an example, you say: 'If I come to Egypt, I'll 
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visit the pyramids!'. Next ask the players to take it in turns saying what they will do if they come to 

the given country. The game may start like this: 

Player А: If I come to Egypt, I'll go scuba diving! Player А gets 1 point. 

Player B: If I come to Egypt, I'll ride a camel! Player B gets 2 points. 

Player C: If I come to Egypt, I'll watch belly dance! Player С gets 3 points. 

Player D: If I come to Egypt, I'll buy a papyrus! Player D gets 4 points. 

Player E: If I come to Egypt, I'll eat kebab! Player E gets 5 points. 

If Player F cannot find an appropriate activity, he/she says, e.g.:'If I come to Norway, I'll go 

fishing in fjords!' and the score starts anew. The second clause should not be repeated for different 

countries! The game lasts as long as ideas are out. At the end, the gained points are counted up. 

The winner is the player to get the most points in total. 

Game: “Wish”. The aim of the game is to improve speaking, listening skills. Ask each player 

to think about what they wish at the moment.  Language level is Elementary. Recommended age 

is 18 and above. Immediate Preparation is 1-2 minutes.  Process of the play: When everyone is 

ready, a typical game might start something like this: 

Player А: - I wish to go to the sea! 

You: - Why? 

Player A: -Because I feel tired. 

You: - Why? 

Player A: - Because I work a lot. 

You: - Why? 

Player A: - Because I need more money. 

You: - Why? 

Player A: - Because I plan to buy a car. 

You: Why? 

Player A: - Because I hate public transport! 

You: Why? 

If Player A cannot answer your question, they get five points by the number of their replies. 

This time, it is their turn to ask Player B, and so on. The game continues as long as all the wishes 

have been revealed. The player, who gets the most points, becomes the winner of the game. 

Game: “A Year Ago”.  The aim of the game is to consolidate Future in the Past. 

This game is designed especially for the last lesson before New Year. Language level is Pre-

Intermediate. Immediate Preparation is about 2-3 minutes. New Year is a time for reviewing 

progress. In this connection, ask the students to recall events, which happened to them in the 

old year, but they had not expect them a year ago. In order to give an example, you can say 

something like this:  

'A year ago I didn't know that I would visit Turkey' 

The process of the game: A typical game might start something like this: 

Player А:  A year ago I didn't know that I would change my job. 

Player В: A year ago I didn't know that I would become an uncle. And so on.  

A student, who cannot say an appropriate sentence, drops out of the game. The 

activity continues around the circle as long as only one participant is left. This last remaining 

player becomes the winner of the game. 

Game: “Twenty Questions”.  It helps improve vocabulary, pronunciation, and grammar. The 

aim of the game is to arouse the students‘ interest and activity.  

How to play: The setup is very easy, all you need to do is write the names of celebrities, 

animals, or objects on individual cards. Each player will have to stick his or her card on their 

forehead for everyone else to see. Next, they will have to ask questions to the rest of group to get 

information and guess what‘s on their card. The players each have 20 questions, hence the name of 

the game. If you have a very large group of students, you can divide them up into groups and play 
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a variation of the game in which each group has a card and the rest of the groups take turns asking 

questions to guess what the word is. 

These games help us improve and they motivate us to learn beyond our limits. Plus, they‘re 

enjoyable, they help us bond, and they improve our language learning skills a lot more than we 

think. Don‘t be afraid integrate them into your experience! They‘re just one more useful tool at 

your disposal, so use it! 

Foreign language lessons should often include language development, coaching games or 

game elements, taking into account the age psychology of students, the didactic features of the 

game. Teachers' experience has shown that some interesting material can be effectively conveyed 

to students through playing. The competence of students is developed through the use of game 

technologies in English lessons. Competence is a new quality that determines the structural nature 

of the quality of training, problem solving, the ability to apply knowledge and skills in practice, 

acquired in a changing environment as a result of training. There are six main purposes for using 

game elements in English lessons:  

Formation of certain skills.  

Development of certain language skills.  

Learn to communicate.  

Development of the necessary mental functions and abilities.  

Cognitive.  

Memorizing language material.   

In conclusion, it should be noted that memorizing English vocabulary without playing activity 

is less effective and requires more mental effort. The game included in the educational process 

should be interesting, easy and lively as a form of learning in English lessons. It should be noted 

that the game simplifies the learning process. The type of game should be changed depending on 

the goal, objectives and conditions set by the teacher. The game makes any educational material 

interesting and exciting, helps to cheer up students, satisfy their work and facilitate the learning 

process. Only if the tasks for the development of the game in the lesson are systematized and 

organized, the teacher will be able to achieve the goals of the lesson. In the learning process, ―the 

use of games is, firstly, a tool for thoroughly teaching students, and secondly, for increasing 

students' interest in the lesson.  

 

References 

 Lee W. R. Language teaching: Games and Contests / W.R. Lee. – Oxford: Oxford University 

Press, 1986, 208 p. 

Vernon Shelley Ann. 176 English Language Games for Children, Create Space Independent 

Publishing Platform, 2012. — 226 р. 

Hadfield Jill,  Elementary Communication Games, Thomas Nelson and Sons Ltd, 1984. — 97 

p. 

Emine Gozcu , ‗The importance of using games in EFL classrooms‘,  Cypriot Journal of 

Educational Sciences   Volume 11, Issue 3,  (2016) 126-135 

https://drmoku.com/top-10-language-learning-games-for-the-classroom/ 

Adam J. Simpson, USING GAMES IN THE LANGUAGE CLASSROOM, 

https://sl.sabanciuniv.edu/sl-blogs/using-games-language-classroom 

O‘Dell Felicity, Head Katie. Games for Vocabulary Practice, Cambridge University Press, 

2003.- 120 p.  

 

  



260  

ӘОЖ: 81ʼ23  

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚЫЗМЕТІН 

ДАМЫТУДАҒЫ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Абызова А.М.  

философия докторы (PhD) 

 

Исыпқали А.С. 

І.Жансҥгіров атындағы Жетісу университетінің 1-курс магистранты 

(Талдықорған қ.) 

 

Тҥйін. Мақалада қазақ тілі сабағында оқушылардың зерттеушілік қызметін дамытудағы 

әдіс-тәсілдер және олардың тиіміділігі, оқушының ғылыми зерттеу дағдысы мен зерттеу 

білігінің даму маңызы туралы қарастырылған. 

Тірек сөздер: білім беру жҥйесі, зерттеу жҥргізу, тиімді әдіс-тәсілдер. 

В статье рассматривается значение развития исследовательских умений и навыков 

школьника. Методы и приемы развития исследовательской деятельности учащихся на 

уроках казахского языка и их эффективность. 

Ключевые слова: система образования, проведение исследований, методы и приемы. 

The article deals with the importance of the development of research skills and abilities of the 

student. Methods and techniques for the development of research activities of students in the 

Kazakh language lessons and their effectiveness. 

Keywords: education system, research, methods and techniques. 

Оқыту, білім беру, дамытудың алдында жҥріп отыруы керек. Дҧрыс ҧйымдастырылған 

оқыту ҥрдісі ғана баланың жеке басының дамуын ҥйлестіре алады. 

Л.С.Выготский 

 

Ӛз кезінде Ж.Аймауытов былай дейді: «... Сабақ беру – ҥйреншікті жай шеберлік емес, 

ол ҥнемі жаңадан жаңаны табатын ӛнер» деп оқыту ҥнемі ізденіспен, жаңадан жаңаны 

жасайтын іс-әрекет екенін айтқан еді. Сондықтан қай пән барысында да тек оқулықпен 

шектелмей, оқушының да шығармашылықпен жҧмыс жасауына кӛңіл бӛлу қажеттігі 

туындайды. Мҧғалім ҥшін ең бастысы – сабаққа лайықты әдіс-тәсілдерді дҧрыс таңдау.  

Қазіргі жаһандану заманында технология, коммуникация мен ғылым салаларындағы 

елеулі ӛзгерістер әлемдік экономикаға айтарлықтай ықпал етумен қатар, әрбір азаматқа XXI 

ғасырда табысты болу ҥшін қажетті білім мен дағдыны қалыптастыруды алға тартып отыр.  

Білім беру әрбір елдердің бәсекелестікке қабілетті болуын қамтамасыз ететін ең тиімді 

әрі ҧзақ мерзімді стратегия болып табылады. Қазіргі таңда экономикалық ӛсу және 

азаматтардың әл-ауқаты ҥшін білімнің айтарлықтай маңызды екенін бҥкіл әлем 

мойындауда.  

Жас буын ӛздері ӛмір сҥретін әлемде жҧмыс істеуге дайын болуы ӛте маңызды. Олар 

кҥн сайын БАҚ және тҥрлі технологиялар арқылы орасан зор ақпаратпен танысатындықтан, 

тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым мҥмкіндіктері барған сайын артып келе 

жатқан жаһандану жағдайындағы қоғамда қарым-қатынас жасауға дайын болуы керек. 

Бірінші кезектегі және негізгі тіл болып табылатын қазақ тілі мен әдебиеті бойынша сапалы 

білім алу оқушылардың мәдени, зияткерлік және рухани жағынан дамуына мҥмкіндік 

алады. Оқушылардың жаңа білім меңгеруіне де, сондай-ақ алған білімін әрі қарай 

дамытуына да мҥмкіндік береді. Қоғамның толыққанды мҥшесі болу ҥшін адамдарға 

барлық тілдік дағдылар айтарлықтай маңызды болып табылады. Қазіргі кезде қазақ тілін 

оқытуда «Деңгейлеп оқыту технологиясы» оқушының жеке тҧлғалық әлеуетін арттырып, 

шығармашылық, зерттеушілік ойының дамуында басты рӛл атқарады [1, 11 б.]. 
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Жалпы оқытудың негізгі мақсаты – білім алушының алған білімін ӛмір жағдайларында 

пайдалана алу дағдысын қалыптастыру, ӛз бетінше ойлау, зерттеу ізденістеріне бейімдеу. 

Осы ретте қазақ тілі сабағында оқушылардың зерттеушілік қызметін дамытудағы әдіс-

тәсілдердің тиімділігін қарастырамыз.  

Баланы ізденушілікке баулу, оған ғылыми зерттеу дағдысы мен білігін игерту бҥгінгі 

білім беру саласының маңызды мәселесі болып табылады. Бҧл ойдың астарында оқушы 

дербестігін дамыту идеясы жатыр. Ғылыми зерттеу дегеніміз ғылыми әдіс-тәсілдерді 

қолдана отырып, белгілі бір обьект жӛнінде жаңа білім қалыптастырумен аяқталатын 

жҥйелі және арнайы мақсатқа кӛзделген нысандармен танысу. Білім алушыларды оқытуда 

зерттеу әдісін қолдану қажеттілігі олардың қоршаған ортасына деген қҧштарлығының 

басымдылығымен тҥсіндіріледі. Оқушының ӛзіндік зерттеу әрекеті оның ӛзіндік талабын 

қанағаттандыруға ықпал етеді. Оқушылар қоршаған ортамен таныса отырып, ӛзіндік 

зерттеу әркетінің кӛмегімен жаңа білімді дайын кҥйде емес, ӛзі іздену арқылы ашады. 

Себебі, біріншіден, зерттеу барысында оқушылардың коммуникативтік дағдылары дамиды. 

Екіншіден, зерттеу әрекеті ақпараттық қызмет атқарады. Оқушы тақырыбына байланысты 

заттар мен қҧбылыстардың арасындағы ӛзара байланыстарды ашып кӛрсетеді. Сонымен 

қатар, қоршаған ортамен байланыс жасаудың дағыдысын игеру мҥмкіндігіне ие болады. 

Біртіндеп ғылыми кӛзқарасы қалыптасады. Ҥшіншіден, зерттеу оқушының жеке тҧлғасын 

қалыптастыруға ҥлес қосады [2]. 

Сабақ барысында оқушының ізденуі мен зерттеу дағдыларын қалыптастыра отырып, 

пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында қолданылатын технологиялар баршылық. 

Солардың бірі – сыни тҧрғыдан ойлауды дамыту технологиясы. Сыни тҧрғыдан ойлау 

арқылы оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы – әлемнің тҥкпір-тҥкпірінен жиылған білім 

берушілердің бірлескен еңбегі. Технологияның негізін қалаушылар американдық ғалымдар 

Чарльз Темпл, Джон Дьюи, Мередит. «Сын тҧрғысынан ойлау» ҧғымы белгілі бір 

идеяларды қабылдай отырып, оның неге қатысты екенін зерттеу, оларды жеңіл септикалық 

ойларға қарсы қоя білу, салыстыра алу, сол идеяларға қарсы кӛзқарастармен тепе-теңдікте 

ҧстап зерттеу, оларға сеніммен қарау деп тҥсіндіреді авторлар.  

Сыни ойлау – ӛзіндік ойлау. Сыни ойлау – сҧрақ қоюдан және шешімін талап ететін 

проблемаларды айқындаудан басталады. Оқушы ӛзі сҧрақ қойып, шешімін ӛзі айқындайды. 

Білімнің болашақта пайдаға асуы, қажетке жарауын қалыптастырады. Кӛп ақпаратты 

талдай, жинақтай отырып, ішінен қажеттісін алуға ҥйретеді [3, 232 б.]. 

Оқушының ізденуі мен зерттеу дағдыларын қалыптастыратын «Сауалнама-интервью» 

стратегиясы да оқушының жаңа білімді ӛз бетінше меңгеруіне септігін тигізеді. Осы 

стратегия арқылы ӛтілген тақырыпқа талдау, салыстыру, зерттеу жҧмыстары бойынша 

оқушы білімін жинақы тҥрде қорытындылауға болады. Осы жобамен жҧмыс жасау 

барысында мҧғалім оқушының ӛзін ізденуге жетелейді, ойлануға ҥйретеді [3, 237 б.]. 

Сабақтан тыс уақытта оқушылардың зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін 

дамыту мақсатымен келесі жҧмыстар жҥргізуге болады: мҧражайға апару, әртҥрлі 

кездесудер ӛткізу, оқушыларға арналған газет-журналдарға жаздыртып, оны сабақ кезінде 

ҥнемі пайдалануға мҥмкіндік беру.  

Жобалау және зерттеу технологиясының әдістері – бҧл мҧғалім мен оқушылардың 

белгілі бір проблеманы немесе проблемалық жағдайды шешуге бағытталған бірлескен 

қызметі. Мемлекетке білімді және ойлы адамдар қажет. Болашақ ҧрпақ қазіргі қоғамдағы 

ӛмірге қажетті дағдыларды игере отырып, сол қоғамның одан әрі дамуына ықпал ете 

отырып, ӛз бетінше білім ала білуі керек. Қазіргі қазақстандық қоғамға ӛз бетінше ойлана 

алатын, алдына әлеуметтік маңызы бар міндеттер қоя алатын, оларды шешу жолдарын 

жобалай алатын, нәтижелерін дҧрыс талдай алатын, болжай алатын және оған қол жеткізе 

алатын, сабақта алған білімдерін практикалық іс-әрекетте қолдана алатын тҧлғаның 

дамуына ықпал ету керек.  
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Жобалар негізінде оқыту – бҧл дәстҥрлі сабақтардан оқушыға оның «ӛзін-ӛзі реттеуге» 

бағытталуымен ерекшеленетін, оқу процесінде сыни ойлау мен дербестіктің дамуына, ӛзін-

ӛзі оқытудың дағдылары мен практикалық дағдыларын шоғырландыруға, білім мен 

ақпаратты ӛз бетінше алуға ықпал ететін оқыту моделі. 

Зерттеу жобасы бойынша жҧмысты бастауға мҥмкіндік беретін тиімді әдіс деп шағын – 

әлеуметтік сауалнамалар жҥргізуді есептеймін. Сондай-ақ, жетекші әдістердің бірі – тарихи 

дереккӛздермен оқушылардың ӛзіндік жҧмысын ҧйымдастыру.  Жобалау және зерттеу 

жҧмыстарын ҧйымдастыра отырып, келесі кезеңдерге бӛліп қарастыру керек: 

- жоба тақырыбын анықтау, мәселені іздеу және талдау, мақсаттар мен міндеттерді қою; 

- ықтимал зерттеу нҧсқаларын талқылау, қажетті ақпаратты жинау және зерттеу, жҧмыс 

жоспарын қҧру, міндеттерді бӛлу; 

- қажетті ӛзгерістерді енгізу; жобаны орындау нәтижелерін талдау, жобаны орындаудың 

қажетті сапасын бағалау; 

- презентацияны дайындау және қорғау. 

Зерттеу тақырыбын таңдаған кезде оқушылар белсенді ӛмірлік ҧстанымды, мәселенің 

ӛзектілігін, оның ӛзі мен қоғам ҥшін маңыздылығын тҥсінеді және мҧнда мҧғалімнің 

кӛшбасшы ретіндегі жҧмысы маңызды. Зерттеу жҥргізу кезінде оқушыларды келесі 

қасиеттерге тәрбиелейміз: 

- мақсаткерлік және жауапкершілік; 

- еңбекқорлық пен табандылық; 

- басқа тҧлғаларға қызығушылық; 

- адамгершілік және ішкі тӛзімділік.  

Осылайша, сыныптан тыс жҧмыстар аясында зерттеу жҧмыстары оқушылардың 

танымдық белсенділігін арттыруға, қызығушылықты оятуға, зерттеу дағдыларын дамытуға 

алып келеді. 

Зерттеудің негізгі әдістері: 

1. Әдебиеттерді және басқа ақпарат кӛздерін зерттеу. Зерттеудің бҧл әдісі – кітаптардан, 

журналдардан, газеттерден, дискілерден және ғаламтордан зерттеу (жоба) тақырыбы 

бойынша ақпарат жинау. Ақпарат жинауды бастамас бҧрын, зерттеу ҥшін маңызды негізгі 

ҧғымдарды бӛліп алып, олардың анықтамаларын табу керек. Оқушылардың назарына 

салатын дҥние –ақпарат  әртҥрлі сенімділікке ие болуы мҥмкін, әсіресе ғаламторда.  

2. Бақылау. Зерттеудің бҧл әдісі кез-келген қҧбылысты мақсатты қабылдау болып 

табылады, оның барысында зерттеуші ақпарат алады. Бақылауды бастамас бҧрын жоспар 

жасау керек. Оқушылар мына сҧрақтармен жҧмыс жҥргізуі қажет: қашан, қайда, қанша 

уақыт және нені бақылайсыз. Бақылау нәтижелерін жазу ӛте маңызды. Жазбаларды мәтін 

немесе кесте тҥрінде жасауға болады. 

3. Әңгімелесу нақтылауды талап ететін мәселелерді бӛліп кӛрсете отырып, алдын ала 

белгіленген жоспар бойынша жҥргізіледі. Ол әңгімелесушінің жауаптарын жазбай еркін 

тҥрде жҥргізіледі.  

4. Сҧхбат жҥргізу кезінде зерттеуші белгілі бір ретпен қойылған сҧрақтарды ҧстанады. 

Сҧхбат барысында жауаптар жазылады. 

5. Сауалнама. Бҧл зерттеу әдісі сауалнама арқылы материалды жаппай жинау болып 

табылады. Сауалнамалар жіберілгендер сҧрақтарға жазбаша жауап береді. Сауалнамалар 

қағаз немесе онлайн болуы мҥмкін. Сауалнамаға дайындалу кезінде жауап алғыңыз келетін 

сҧрақтарды нақты тҧжырымдап, кімге сҧрақ қоятыныңызды анықтаңыз. Сауалнама 

нәтижелері мәтінмен немесе диаграмма тҥрінде ҧсынылуы мҥмкін. 

6. Мәтінді талдау. Зерттеудің бҧл әдісі мәтінді тҥсіндіру арқылы ақпарат алу процесі 

болып табылады. Мәтінде сіз белгілі бір мағынасы бар сӛздерді, қайталануларды, 

рифмдерді, кӛркем экспрессивтілік қҧралдарын, қателіктерді, мәтін мазмҧнының 

иллюстрацияларға сәйкес келмеуін және т.б. таба аласыз. Шет тіліндегі мәтінді және оның 

аудармасын салыстыруға болады. Бір қызығы, ғалымдар бҥгінгі мәтінді тек ауызша 
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айтылған ақпаратты ғана емес, сонымен қатар графикалық кескіндерді, тіпті музыканы да 

қарастырады. 

Бҧл әдістердің жҧмыс істеуі ҥшін қазіргі уақытта оқушыларды толғандыратын мәселені 

шешіп, олардың қызметін алдын-ала шығармашылық, зерттеу мәселесін шешуге бағыттау 

керек. Бҧл оқушының табиғи қызығушылығын оятып, жаңа білім алуға деген 

қызығушылығын оятуға кӛмектеседі. Оқушылардың ӛз кӛзқарастарын ӛзгерту қабілетін 

дамытуға және зерттеу объектісіне әртҥрлі жағынан қарау қабілетін қалыптастыруға ықпал 

етеді. 

Зерттеу дегеніміз не және ол оқушыларға не ҥшін қажет? Зерттеу дегеніміз – фактілерді 

анықтап, жаңа қорытындыға келу ҥшін материалдар мен дереккӛздерді жҥйелі тҥрде оқып, 

тҧжырым жасау. Демек, оқушылар ҥшін зерттеу бҧрын білмеген ақпаратты алу ҥшін танып-

білмеген мәліметті жҥйелі тҥрде іздеп табу. Осы қадам арқылы білім қорына ӛз ҥлесін қосу. 

Зерттеу – бҧл ӛте қызық процесс. Зерттеу жасау арқылы оқушылар жаңа білім кӛзін аша 

алады. «Білім ҥшін білім іздеу» десек те қателеспейміз. Бҥгінде біз ақпараттық қоғамды 

ӛмір сҥрудеміз. «Ӛмір бойы азық боларлықтай білім беру»  идеясының енді «ӛмір бойы 

ӛздігімен ҥйрену» ҧстанымына кӛштік. 
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 Оқу сауаттылығын қалыптастыру дегеніміз- оқушылардың мәтіндермен жҧмыс істеп 

ҥйренуі, ӛз бетінше негізгі ойды анықтай алуы және ӛзіне қажетті ақпараттарды таба алу 

қабілетін жетілдіру. Қазіргі таңда мектеп оқушыларының сана-сезімдері толық жетілген 

тҧлға ретінде қалыптасулары ҥшін оқу сауаттылығының  дәрежесі ӛте маңызды орында 

болып есептелінеді [Даулеткалиева Р.Л, 2017: 1]. 

 Бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылықтарын қалыптастыру ҥшін 

интербелсенді әдістер кеңінен қолданылады. Жалпы интербелсенді әдістер қарым-қатынас 

пен байланыс орнатуға кӛмектесетін әдістер болып табылады. Сол себепті де интербелсенді 

әдістерде пайдаланылатын басты ой- «бірлескен әрекеттер». Демек, сынып ішіндегі топтық, 

ҧжымдық және жҧптық жҧмыстар жатады [Әлімов А.Қ, 2014: 188]. 

 Бҥгінгі уақытта бастауыш сыныптардағы кҥнделікті оқу процессінде қолданылатын 

интербелсенді әдістердің кӛптеген тҥрлері белгілі. Оларға кластер жасау, синквейн әдісі, 

пирамида қҧру, инсерт, мозаика әдісі, кубизм, ментальді карта, SWOT талдау мен 

рефлексиялық эссе және тағы да басқа әдіс-тәсілдер жатады. Ал, оқушылардың білімдерін 

тиянақтау және бағалау ҥшін Блум таксономиясы жиі қолданылады. Бҧл интербелсенді 

әдістердің барлығы бастауыш сынып оқушылардың сабаққа деген қызығушылығы мен 

белсенділігін арттыруға және оқу материалымен қатар оқу сауаттылықтарын да 

қалыптастыруға айтарлықтай ықпал етеді.  

 Интербелсенді әдістерді қолданғанда оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру керек. 

Осы факторға байланысты бастауыш сыныптарда оқу сауаттылығын арттыру ҥшін жҥзеге 

асырылатын интербелсенді әдістерді тӛрт топқа бӛліп қарастыруға болады деп ойлаймын. 

Олар: топпен жҧмыс, фронтальдық жҧмыс, ойын арқылы оқыту және пікірталастарды 

қолдану. Олардың әрқайсысының оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыруда 

атқаратын міндеттерін кестенің кӛмегімен тҥсіндіруге болады [Тойбазарова Н.А, 2019: 12]. 

 

Интербелсенді әдістер 

топтары 

Интербелсенді әдістер Оқу сауаттылықты 

қалыптастыру процессі 

Топпен жҧмыс  - Кластер жасау 

- ЖИГСО әдісі 

- Ментальді карта  

- SWOT талдау 

Бастауыш сынып оқушылары 

бірлесіп әрекет етуге дағдыланады 

және белгілі бір ортада ӛз ойларын 

жеткізуге машықтанады [2015: 3]. 

Фронтальдық жҧмыс - Синквейн әдісі 

- Пирамида қҧру 

- Инсерт әдіс 

- Рефлексиялық эссе 

Оқушылар фронтальды 

жҧмыстарды орындау арқылы 

қорытынды жасап ҥйренеді, эссе 

жазудың кӛмегімен ойларын 

баянды жеткізу мен кӛркем әдеби 

тілді қолдануды ҥйренеді. 

Пирамида және синквейн әдістері 

арқылы тиянақты жҧмыс жасауды 

меңгереді. 
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Ойын арқылы оқыту  - Кубизм әдісі 

- Мозаика әдісі 

- Рольдік ойындар 

- Компьютерлік әдіс 

Бастауыш сынып оқушылары ойын 

арқылы оқу материалын тереңірек 

тҥсінеді және ізденіс әрекеті 

қалыптасады. 

Пікірталастарды 

қолдану 

- Дискуссия 

- Дебат 

- Миға шабуыл әдісі 

- Ашық микрофон әдісі 

Оқушылар пікірталасқа тҥсу 

арқылы сӛздік қорларын кӛбейтеді, 

ӛз ойларын нақты жеткізіп 

ҥйренеді, әрі бір проблемалық 

сҧраққа әр тҥрлі бағыттан қарап, 

талдауды меңгереді [Двуличанская 

Н.Н, 2011: 6]. 

  Бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын арттыруда интербелсенді 

әдістерді қолдану арнайы ҧйымдастыру жҧмыстарын талап етеді. Ең алдымен әрбір оқушы 

ӛз ойын нақты, әрі толық жеткізе алуына мҥмкіндік тудыру керек. Аталған талап сақталған 

кезде ғана барлық пікірталастар мен идеялармен алмасу процесстері нәтижелі тҥрде жҥзеге 

асады. Екіншісі талап бҧл- оқушылардың жеке кӛзқарастары, ойлау бағыттары мен ӛзіндік 

принциптері қалыптасуын қамтамасыз ету. Демек, интербелсенді әдістердің оқушылардың 

дҥниетанымы кең жеке тҧлға болып қалыптасуына кӛмектесуі шарт саналады. Онымен 

қоса, әрбір тҧлға ӛзінің оқу сауаттылығына анық баға бере алуы қажет. Бҧл талапты жҥзеге 

асыру ҥшін сабақ барысынды әр тҥрлі әдістермен жҧмыс жасау арқылы оқушылар ӛз 

сауаттылық дәрежелерін ӛздері анықтай алады. Менің ойымша, бҧл әсіресе фронтальдық 

интербелсенді әдістерді пайдаланған кезде тиімді ҧйымдастырылады. Және соңғы, әрі 

маңызды талаптардың бірі- топтық жҧмысты белсенді жҥзеге асыру. Бҧл процесс 

оқушылардың қоғамда еркін ӛмір сҥруіне ықпал етеді және оқу сауаттылықтарынан бӛлек, 

тҧрмыстық және ақпараттық сауаттылықтарының дҧрыс жетілуіне септігін тигізеді. 

 Жалпы оқу сауаттылығында интербелсенді әдістерді тиімді пайдалану ҥшін объект 

таңдалады, яғни оқушылар тобы. Кейін пән бойынша орта белгіленеді. Ол мәселелік, 

ақпараттық немесе техникалық болуы мҥмкін. Демек, оқу сауаттылығын тек «қазақ тілі 

немесе сауат ашу сабақтарында дамытуға мҥмкіндік бар» деген қате пікір болып табылады. 

Егер интербелсенді әдістерді дҧрыс пайдалану жҥзеге асса, кез келген пәнде оқу 

сауаттылықты жетілдіруге болады. Ҥшінші қадам оқу әрекетін ҧйымдастыру жолы 

таңдалады. Бҧл жеке, топтық немесе ҧжымдық бағыттарда жҥруі мҥмкін. Осылайша, 

аталған қадамдардан ӛткеннен кейін ғана керекті, әрі ең тиімді деп есептелген 

интербелсенді әдіс таңдалады. 

 Бастауыш мектепте оқушылардың оқу сауаттылықтарын қалыптастыру ҥшін 

қолданылатын интербелсенді әдістерге нақтырақ тоқталатын болсам, ең жиі 

пайдаланылатын тәсілдердің бірі –ассоциация. Бҧл әдісті сабақ барысында қолданудың 

бірнеше жолдары бар. Оқушылар белгілі бір ҧғым бойынша немесе жоспардағы сабақтың 

тақырыбына байланысты ассоциацияларын жаза алады  немесе ауызша айта алады. Онымен 

қоса оқу әрекетін ҧйымдастыру жолдары да сан қилы, яғни әрбір оқушы жеке ӛз 

ассоциацияларын анықтайды, не болмаса топпен, ҧжыммен бірге жҧмыс жасай алады. Осы 

интербелсенді әдіс арқылы оқушылардың оқу сауаттылықтары дамиды, нақтырақ айтқанда 

сӛздік қорлары кеңейеді, синонимдерді де атауға болады, ой-ӛрістерінің шекарасы арта 

тҥседі, тіпті сыни ойлаудың қалыптасуына да ықпал етеді. 

 Онымен қоса, интербелсенді әдістердің арасында бастауыш сынып балаларымен 

ойындарды қолдану ең бірінші орында деп ойлаймын. Себебі: бастауыш сынып 

оқушылары- 6-11 жас аралығындағы балалар. Сол себепті де, олар ҥшін ойын- маңызды 

психологиялық процесс. Олардың ішінде оқу сауаттылықтарын қалыптастыру ҥшін рӛлдік 

ойындар пайдалы болып табылады. Мысалы: берілген мәтінді рӛлдерге бӛліп оқу арқылы 

немесе сол мәтін бойынша кӛрініс қоюдың кӛмегімен оқушылар мәтіндегі негізгі ойды 

жақсы тҥсінеді, мәтіндегі барлық ақпараттарды жеңіл қабылдайды. Қосымша тапсырмалар 
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ретінде мәтіндегі басты кейіпкерлерді сипаттау немесе белгілі бір мәтіннің ары қарай 

қандай жағдаймен жалғасатынын ойлап табу сияқты тапсырмаларды беруге болады деп 

есептеймін. Осылайша, олардың жазу дағдылары да дами тҥседі. 

 Әсіресе, ойын әдісін пайдаланған кезде компьютерлік қҧрылғыларды да қолдануға 

болады. Бҧл процесс оқушылардың оқу сауаттылығынан бӛлек, компьютерлік 

сауаттылықтарын дамытуға жағдай жасайды. 

  Г.М.Мейестің айтуы бойынша ойынның эмоционалдық аспектісінен қарағанда, 

әлеуметтік аспектісі сапалырақ әрекет етеді. Оның себебі: балалар ата-аналарымен, 

ҧстаздарымен, сыныптастарымен, тіпті ойыншықтарымен ойын барысында қарым-қатынас 

жасауы. Яғни, оқу сауаттылығын қалыптастыру ҥдерісінде ойындар белгілі бір білімді 

меңгерту және мотивациялық қызметтерді атқарады. 

 Тағы бір интербелсенді әдістер тобы- пікірталастар. Бҧл әдістердің ерекшелігі ауызша 

форматта жҥзеге асырылуында болып табылады. Оның маңыздылығы ӛзектілігінде деп 

ойлаймын, яғни пікірталастардың тақырыптары ӛмірдегі мәселелерге байланысты 

таңдалады. Және де пікірталас барысында оқушылар ӛздерінің ӛмірлерінде бастарынан 

ӛткен тәжірибелеріне сҥйеніп қалыптасқан ойларын ортаға сала алады, ал басқалар болса 

содан ӛздеріне керекті жаңа ой тҥйе алады деп санаймын. Осылайша, оқу сауаттылығын 

қалыптастыру ҥшін берілген мәтінді ортақ талқылай алады және сауатты, әрі орынды тҥрде 

аргументтер қҧрастырып ҥйренеді. 

 Интербелсенді әдістерді оқушылардың оқу сауаттылықтарын қалыптастыру ҥшін 

пайдалану жайлы кӛптеген ғалымдар ӛз ойларын қалдырған. Солардың бірі- К.К.Плотонова. 

Ол ӛзінің зерттеулерінде оқушылар есту іс-әрекеті арқылы он пайыз, кӛрудің кӛмегімен 

отыз пайыз және қарапайым әрекеттерді орындау арқылы елу пайыз ақпаратты есте сақтай 

алады деген. Ал, белсенді әрекет арқылы тоқсан пайызға дейін мҥмкіндік бар екендігін атап 

кӛрсеткен. Міне, осы себепті де интербелсенді әдістер барлық пәндерде маңызды орынға ие. 

Оқу сауаттылығы бағытына келетін болсам, интербелсенді әдістер арқылы оқушылар 

жҧмыс істеген мәтіндеріндегі керекті ақпараттарды жадыларында нақты сақтай алады және 

берілген материалмен жҧмыс жҥргізіп немесе ӛзіне қажетті материалдарды тауып ҥйренеді. 

Демек, қазіргі таңда оқушыларға тек қана ақпарат беру жеткіліксіз. Олар берілген 

ақпаратты дҧрыс тҥсіне алуы және ӛмірде ары қарай қолдана алуы керек. 

 Менің ойымша, интербелсенді әдістердің оқушылардың оқу сауаттылықтарын 

қалыптастырудағы орнын анықтайтын тағы бір фактор- бағалауға кӛмек беруі. Мысалы: 

топтық жҧмыс барысында оқушыларға кластерлер мен ментальды карта жасату немесе 

SWOT талдау жҥргізуге болады. Одан кейін сабақтың соңында топтар бір-бірін бағалай 

алады. Одан бӛлек әр оқушы ӛз-ӛзін жеке бағалау мҥмкіндігі де бар. Ал, синквейн әдісі, 

пирамида қҧрастыру немесе рефлексиялық эссе сияқты фронтальдық жҧмыстардан тҧратын 

интербелсенді әдістер арқылы оқушылар бір-бірін жҧппен бағалай алады. Бҧл жерде 

оқушылар тек бағалап қана қоймай, онымен қоса ӛзгелердің жҧмыстарына қарап, ӛздерінің 

тапсырманы тҥсінуін, оны талдауын және ӛмірде қолдану мҥмкіндіктерін сараптай алады. 

Басқаша айтқанда оқу сауаттылықтарының фундаменті қалыптасады. 

 Интербелсенді әдістерді жіктеуге келетін болсам, әрбір ғалым ӛзінің классификациялық 

ҥлгісін кӛрсетеді. Олардың арасында, менің пікірім бойынша, О.С.Анисимов ең қарапайым 

классификацияны ҧсынды. Ол интербелсенді әдістерді екі ҥлкен топқа бӛлген болатын: 

дәстҥрлі және жаңа әдістер. Дәстҥрлі әдістерге дәрістер, семинарлар және практикалық 

сабақтарда қолданылатын негізгі әдістерді жатқызды. Ал жаңа әдістер болса, ойлау 

қабілетінің деңгейін жоғарылатуға және  оқушылардың қызығушылықтары мен 

мотивацияларын қалыптастыруға жағдай жасайды. 

 Бастауыш сыныптардағы оқу сауаттылығы жалпы негізгі ҥш мәселені қамтиды. Олар: 

ойлау дағдылары, білімдік қҧзыреттіліктер және ӛмірлік дағдылар. Ғалымдардың 

қарастыруы бойынша оқу сауаттылығы тілдің грамматикалық нормаларының сақталуын 

қамтиды. Бҥгінгі уақытта сауаттылық басты тӛрт бағытқа назар аударады. Оларға 
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оқушылардың оқылым, айтылым, тыңдалым және жазылым дағдылары жатады. Бҧл 

дағдыларды жоғарыда атап ӛткен интербелсенді әдістерді қолдану арқылы дамытуға 

болады. Жеке-жеке мысал келтіріп, тоқталатын болсам айтылым дағдысының 

қалыптасуына пікірталас, дискуссия, ашық микрофон интербелсенді әдістері, ал жазылым 

дағдысына рефлекциялық эссе және тағы басқа әдістер әсер етеді. 

 Ал оқу сауаттылығының бастауыш сынып оқушыларында қалыптасуындағы міндетті 

саналатын шараларға келетін болсам, оларға мәтіннен тірек сӛздерді таба білу, ӛз бетімен 

мәтін қҧрастыра алу, сӛз таптарына талдай білу қабілеттерінің болуы, салыстыруды және 

жіктеуді меңгеруі, пікірлерін ашық тҥрде жеткізе алуы, жай сӛйлемдерге синтаксистік 

талдау жасай білуі, диктант пен мазмҧндаманың, шығарманың қарапайым тҥрлерін жаза 

білу, берілген мәтінге сәйкес жоспар қҧрастыра алу, алынған ақпаратпен еркін тҥрде жҧмыс 

жасай алу қабілеттері жатады [2013: 16]. 

 Сонымен, кез келген интербелсенді әдісті қолданған кезде басты идея- оқушылар мен 

педагогтың ӛзара белсенді әрекеттесуі. Бҧл оқыту тәсілдері және аталған термин 

қолданысқа тек 1990 жылы енді. Интербелсенді тәсілдер пәнге деген қызығушылықтың 

артуына да бірден-бір жол ашушы функцияны орындайды. В.А.Сухомлинский сабақтың 

қызықты болуын басты шарт деп санаған және «Қызықты сабақтар- педагогтың жаңалығы, 

ӛзіндік әдістемелік ізденісі.» екендігін атап кӛрсетіп, «оқушылардың жҥректерінен орын 

алу керек» деп қорытындылаған болатын. Сондықтан да, әрбір сабақ сайын жаңа 

интербелсенді әдістерді пайдалану арқылы сабақ барысын тҥрлендіріп отыру маңызды 

болып табылады. 

 Қорытындылай келгенде, бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылықтарын 

қалыптастыру ҥшін интербелсенді әдістерді қолдану маңызды. Яғни, интербелсенді әдістер 

сапалы білім беруге қажетті факторлардың бірі болып табылады. Сонымен қатар, оқу 

сауаттылықты қалыптастыру процессін жҥзеге асыру ҥшін интербелсенді әдістерді 4 топқа 

бӛліп, оқу материалының мазмҧны бойынша қолданған жӛн.  
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 ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОГНИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 Джумагульбаева Э.П. 

Магистрант 1 курса КазНПУ им Абая 

(Алматы, Казахстан) 

  
Понятие  ― когнитивная  компетенция  включает  в  себя  желание  учиться всю жизнь, 

готовность постоянно повышать свой образовательный уровень, что является основой 

непрерывной подготовки в профессиональном плане, в личной и общественной жизни; 

потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала; способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения; способность к саморазвитию, 

самообразованию. 

Структура когнитивной компетенции включает мотивационный, когнитивно-

операциональный, деятельностный, оценочный компоненты, каждый из которых имеет 

универсальную и специфическую составляющие [1]. Составляющие структурных 

компонентов когнитивной компетенции включают мотивы, цели, потребности, ценностные 

установки к учению и повышению образовательного уровня (мотивационный компонент); 

систему фундаментальных знаний из различных областей науки, общие и  специальные 

умения (когнитивнооперациональный компонент); опыт, совокупность умений применять 

знания на практике и индивидуальные особенности усвоения (деятельностный компонент); 

умение проводить самодиагностику и самоанализ, сознательно контролировать и оценивать 

результаты своей деятельности, результативность и целесообразность предпринимаемых 

решений (оценочный компонент).  Успешное формирование когнитивной компетенции 

опирается на значимость цели; динамичность и способность модели к изменениям; 

единство дискретности и целостности процесса познания и обучения; связь теории с 

практикой, системность проводимых мероприятий; специфику профессиональной 

подготовки и дальнейшую корректировку связей между компонентами когнитивной 

компетенции. 

―Когнитивизм‖      -      это      совокупность      разнородных      концепций, обозначающих 

способность к умственному восприятию и переработке внешней информации. 

Итак, познание в форме cognitio применяется в областях, связанных с обучением и 

интерпретацией имеющегося знания. Оно означает усвоение и переработку знания 

(информации). Знание  (информация)  задается, отбирается из наличного, имеющегося, 

готового знания. 

Когнитивная компетенция направлена на развитие мышления, восприятия, при котором 

акцент делается на формировании самодеятельной личности, что означает определение 

результатов обучения в деятельностной форме: умение решать задачи, излагать мысли, 

анализировать соотношения и закономерности, самостоятельно находить информацию,  

сравнивать  объекты. 

Введенное  в  научный  оборот  понятие  ―когнитивная  компетенция‖  не имеет 

однозначного устоявшегося наполнения и, соответственно, единого определения. 

Когнитивная компетенцияможетбыть определена как 

―готовность     к     постоянному     повышению     образовательного     уровня, 

потребность в актуализации и реализации своего личностного потенциала, способность 

самостоятельно приобретать новые знания и умения,  способность к саморазвитию‖ [6]. 

Когнитивную компетенцию в образовании можно представить как совокупность двух 

блоков способностей и умений учащихся: блок познавательной деятельности (умение 

ставить цель, планировать, анализировать и оценивать) и блок творческой деятельности 

(умение самостоятельно добывать знания, овладение приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем). 
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Стратегия когнитивной компетенции в образовании сформулирована выражением 

―уметь учиться‖, то есть овладевать умениями и навыками самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее. 

Итак,   понятие   ―когнитивная   компетентность‖   содержит   следующие компоненты: 

познавательный - знания (степень обобщения и  полноты знаний), операционально-

технологический - умения (степень свернутости и 

освоенности, возможность переноса выполняемых действий), а также ценностно-

смысловой - ценностно-смысловые ориентации. 

Таким образом, в контексте современной теории компетентностного образования 

когнитивная компетенция является неотъемлемой частью педагогического процесса в 

современной системе образования, так как при реализации данной компетенции 

формируются навыки и способности, необходимые для дальнейшего успешного выполнения 

профессиональных задач. Понятия компетенция и компетентность тесно взаимосвязаны, так 

как компетенция является набором умений и знаний для эффективного выполнения задач, в 

то время как компетентность  это  способность  выполнять определенные 

профессиональные  задачи,  которая характеризуется набором компетенции, опытом работы 

в данной сфере и набором личностных качеств. Одной из ведущих  среди  компетенции 

является когнитивная, так как данная компетенция отвечает за способность думать, 

анализировать, систематизировать знания, а так же за способность творчески и критически 

мыслить. Формирование данной компетенции необходимо, так как она является ведущей, 

как при выполнении каких- либо профессиональных задач, так и при обучении. 

Когнитивная компетенция развивает рефлексию, самоанализ, самостоятельность, 

самокоррекцию, помогает эффективно  выполнять работу, корректирую собственные 

ошибки  и анализируя, проведенную работу. 

Среди способностей выделяют когнитивные способности, которые определяются как 

«свойства функциональных систем, реализующих отдельные психологические функции, 

которые имеют индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и 

качественном своеобразии освоения и реализации деятельности» [2, с. 183]. 

В.Д. Шадриков предполагает, что структура способностей «едина для всех способностей 

и аналогична структуре деятельности» [2, с.233]. 

Среди компонентов когнитивных способностей можно выделить: восприятие, 

прогнозирование, ощущение, мышление, память, внимание, представление, воображение, 

психомоторика. Прядехо предлагает следующую схему по наглядному представлению 

структуры способностей [36, с. 44]. 

  
Рисунок 2. Структура познавательной способности 

ВОСПРИЯТИЕ (перцептивные способности) 
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Если принять во внимание тот факт, что заимствованный термин «компетенция» 

базируется на определении способности, но с разных точек зрения, поскольку, ни в одном 

иностранном языке не существует такого обширного понятия, а способность 

рассматривается с различных позиций, то можно с уверенностью сказать, что понятие 

компетенции синонимично и максимально приближено к понятию способности. 

Таким образом, резонно предположить, что синонимичные понятия имеют единую 

структуру, и способности восприятия, прогнозирования, ощущения, мышления, памяти, 

внимания, представления, воображения, психомоторики, входящие в состав когнитивной 

способности, являются также и компонентами когнитивной компетенции. 

Вопрос о соотношении языка и речи имеет принципиальное значение не только для 

анализа языковой способности, но также и для выбора методики адекватной поставленной 

задаче обучения иностранному языку. 

Все существующие методики целесообразно разделить на два ключевых направления; в 

первом случае приоритет отдаѐтся обучение языку в его лингвистических аспектах, а во 

втором внимание акцентируется на обучении речи. 

С психологической точки зрения: «Речь, как и язык, если взять их сначала в единстве, 

это обозначающее отражение бытия. Но речь и язык и едины, и различны. Они обозначают 

два различных аспекта единого целого. 

Таким образом, с точки зрения психологической науки язык это «не покоящаяся 

сущность, а протекающая деятельность» [4; с.85], система бессубстанциональных 

процессов [4; с.53-62]. 
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诗仙李白游侠风骨的文化心理意义探析 
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内容提要：从文本解读中探悉盛唐诗人李白游侠风骨的文化心理意义。笔者援引大量文

献，立足文化心理学的视角，对李白与众不同的游侠个性、行为及心理情结等方面用实证

的手法予以作出新的诠释。 

关键词： 诗人李白、游侠风骨、文化心理意义 

作者简介：张成（1972-

），男，湖北红安人，副教授，博士研究生，研究方向：教育与文化心理学。 

李白的诗雄奇飘逸，艺术成就极高。他讴歌祖国山河与美丽的自然风光，风格雄奇奔放

，俊逸清新，富有浪漫主义精神，达到了内容与艺术的统一。他被贺知章称为―谪仙人‖，

其诗大多为描写山水和抒发内心的情感为主。 

李白可以说是唐代乃至整个中国诗歌史上，写游侠诗最多的诗人；李白把游侠精神作为

自己从事政治活动的准则之一，所以他反复地说：―功成拂衣去，归去武陵源。‖而道家愤

世疾俗、返于自然的思想和游侠精神的结合，又是他一生中以叛逆精神冲击封建秩序与道

德规范，以傲岸的态度蔑视封建统治集团中的权贵，而不倦地追求着个人自由和个性解放

的思想基础。  

从―侠‖的方面看，他确实是一位满身游侠之气的诗人。尚侠精神反映在诗歌语言方面即

呈现出一种奔放、充满激情，任情率真，毫不经意的特色。如《将进酒》―君不见黄河之水

天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪‖，《行路难》：―行

路难，行路难！多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海‖，都给人以奔涌而来

、一泻千里之感。  

   

尚侠思想作为李白思想体系中的一部分已经完全融合进了诗人的品性和诗歌中，且对产生

了一定程度的影响。古代豪侠志士身上具有的许多优秀品质和某种内在精神被李白汲取后

，转化成一种更为深广的内容表现在诗歌创作中；并与之相适应形成了自己独具特色的诗

歌风格。因此可以认为尚侠思想对李白诗歌的内容和风格都产生了很大的影响，是李白形

成浪漫主义诗歌特色的一个重要的影响因素，也是他思想作风的一个重要构成。  

他以豪侠之风流加天才之诗情，使他创作的游侠诗更具野性之美的文化意蕴。当我们阅

读李白作品时，试从文化心理学角度作一理性的描述与解读，用实证的手法，对李白与众

不同的游侠风骨、人格驱力、侠义之气及心理情结等方面作出新的界说。 

     一、个性倾向：自由、平等观念的追求 

    

游侠是一种无视社会之法律、道德等约束的社会存在，其行为标准是―节义‖二字，其打抱
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不平、仗义疏财的行为，总不免冲破社会法律、道德的要求、而这又为统治阶级所不容，

但是，―十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。‖（《侠客行》），这种我

行我素的自由精神又正好适合了李白的心理需求。因而，朱亥、侯赢之类的侠肝义胆之人

深得李白的赞赏： 

赵容缦胡缨，吴钩霜雪明。银鞍照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行。事了

拂衣去，深藏身与名。闲过信陵饮，脱剑膝前横。将炙啖朱亥，持觞劝侯赢。三杯吐然诺

，五岳倒为轻。眼花耳热后，意气素霓生。救赵挥金槌，邯郸先震惊。千秋二壮士，煊赫

大梁城。纵死侠骨香，不惭世上英。谁能书阁下，白首《太玄经》。（《侠客行》） 

全诗在描述了侠客的我行我素、行侠而不图报赏的心理与行为后，表现了对朱亥、侯赢

助信陵窃符救赵之义举的极力推崇，结尾处对汉代扬雄于天禄阁校书三年，埋头著《太玄

经》的辽阔之举进行嘲笑。然而，这里所颂扬的―三杯吐然诺，五岳倒为轻‖的信义与―纵死

侠骨香，不惭世上英‖的自我肯定，其实质还是来自游侠自身的平等要求。李白在《少年行

》中所说的―好鞍好马乞与人，十千五千旋沽酒‖，―府县尽为门下客，王侯皆是平交人‖，

就是这种平等心理要求的说明。因此，李白赞赏扶风豪士那种独立不倚的品种，赞赏以平

等心理去对待义侠之士的战国―四君子‖，―扶风豪士天下奇，意气相倾山可移。作人不倚将

军势，饮酒岂顾尚书期？雕盘绮食会众客，吴歌赵舞香风吹。原尝春陵六国时，开心写意

君所知。‖（《扶风豪士歌》）这与其说是写扶风豪士不倚权贵之势的独立人格，倒不如说

借了现实人物和历史人物来表现李白自我的平等观念个性选择心理。李白的心中一直倾慕

着战国―游士‖的自在人生，这也正与他―不屈已，不干人‖，―平交诸侯‖的精神切吅一致。 

    

李白珍视的是他自由平等的活脱脱的感性生命，不假雕饰、率性而为的快乐人生，因此，

对游侠的企羡又与他崇拜游侠之狂放的心态联系在一起。 

    

君不见，淮南少年游侠客，白日俅猎夜拥郑。呼庐百万终不惜，报仇千里如咫尺。少年游

侠好经过，浑身装束皆绮罗。兰蕙相随喧妓女，风光处处满笙歌。……男儿百年且乐命，

何须徇书受贫病？男儿百年且荣身，何须徇节甘风尘？衣冠半是征战士，穷儒浪作林泉民

。……看取眼前富贵者，何用悠悠身后名？（《少年行》） 

    

亓陵年少金市东，银鞍白马度春风。落花踏尽游何处？笑入胡姬酒肆中。（《少年行二首

》其二） 

    

青云少年子，挟弹章台左。鞍马四边开，突如流星过。金丸落飞鸟，夜入琼楼卧。夷齐是

何人？独守西山饿。（《少年子》） 

    

勿庸讳言，游侠的放浪行为、享乐态度与箪食瓢饮的穷儒生活和饿死也不失所谓―节操‖（
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即饿死不食周粟）的伯夷、叔齐精神是相悖离的，同时也悖离了儒家学说中所竭力推崇的

某些道德意识和行为准则。因而，从这类诗中要想找到一般意义上的道德自律性显然是徒

劳的。然而，在李白的笔下，居然堂而皇之地大肆铺陈描写，还不只是李白，崔颢、李颀

、王维、五翰等一大批盛唐诗人都是如此，王维《少年行四首》其一云：―新丰美酒斗十千

，咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮，系马高楼垂柳边。‖崔颢《渭城少年行》亦云：―章

台帝城称贵里，青楼日晚歌钟起。贵里豪家白马骄，王陵年少不相饶。双双挟弹来金市，

两两鸣鞭上渭桥。渭城垆头酒新熟，金鞭白马谁家宿？可怜锦瑟筝琵琶，玉台新酒就君家

。‖诸如此类之作，都表现出诗人们以欣赏的心理所进行的非理性的生活观照和非道德性的

有意创造。 

    二、自我认同：报国精神的体现 

     

侠的要领在李白心中所赋予的意义对象并非是侠义的―以步犯禁‖者，其广义为泛指一切为

人、为家、为国复仇者和大智大勇者。所以，他不仅认为战国―四君子‖为―卿相之侠‖，也

很崇拜汉初―三杰‖之一的张子房有大侠之风。他在《送张秀才谒高中丞》一诗中称赞道： 

    

秦帝沦玉镜，留侯降氛氲。感激黄石老，经过沦海君。壮士挥金槌，报仇六国闻。智勇冠

终古，萧曹难与群。两龙争斗时，天地动风云。酒酣舞长剑，仓卒解汉纷。宇宙初倒悬，

鸿沟势将分。英谋信奇绝，夫子扬清芬。 

    

李白认为张良是萧何、曹参难以为群的主要原因，是他―智勇冠终古‖，不仅有高超的智谋

，而且有勇气在博浪沙以铁椎狙击秦始皇。所谓―报仇六国闻‖，也就是李白报国精神的认

同，这种认同感，使他很自然地把张良视为了自己心中的崇拜偶像。 

     

时至唐时，报国精神已不再体现于刺杀秦始皇之类的刺客行为中，而是体现在济世拯物，

不爱其躯，立功疆场的壮举上。所以，他在《白马篇》中，写了―酒后竞风采，三杯弄宝刀

。杀人如剪草，剧孟同游遨‖之后，竟然是―发愤去函谷，从军向临洮。吒咤经百战，匈奴

尽奔逃。归来使酒气，未肯拜萧曹。‖这已是将报仇杀人的侠义精神转化为立功边关的英雄

意识了。 

     

《独漉篇》之写―雄剑挂壁，时时龙鸣。不断犀象，绣涩苔生。国耻未雪，何由成名。神鹰

梦泽，不顾鸱鸢。为君一击，鹏搏九天。‖同样表现出强烈的英雄气概，昭示着诗人忘身报

国的审美意识和荣辱观，其思想境界已超出以武犯禁的狭隘的游侠心理。 

     三、性格显现：西北民族的侠义之气 

  

在本世纪三十年代，我国著名学者陈寅恪先生曾断定李白―本为西域胡人，绝无疑义‖；詹

瑛先生也根据李白精于西域文字，轻财好施，任侠仗义，相貌特出，而断定他为西域胡人
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；现在又有学者提出：―李白乃汉之苗裔，胡之身躯‗中原‘、‗北地‘的混血儿，是时代将其

所蕴含的多民族丰富的文化乳汁给了她的爱子，从而孕育造就了李白这一天之骄子‖。我认

为，李白对中华历史上的游侠人物具有极为崇拜的心理同时，有着某些显然不同于汉民族

的侠行义举。如李白《上安州裴长史书》中云： 

曩昔东游维扬，不逾一年，散金三十余万，有落魄公子，悉皆济之，此则白之轻财好施

也。又昔与蜀中友人吴指南同游于楚，指南死于洞庭之上，白覃服恸哭，若丧天伦。炎月

伏尸，泣尽而继之以血，行路闻者，悉皆伤心。猛虎前临，坚守不动。遂权殡于湖侧，便

之金陵。数年来见，筋肉尚在，白雪泣持刀，躬身洗削，裹骨徒步，负之而趋。寝兴携持

，无辍身手。遂丐贷营葬鄂城之东。故乡路遥，魂魄无主，礼之以迁空。式昭朋情。此则

是白存交重义也。 

    

李白的这种侠义之举，鲜为汉民族游侠行为，一般人听来都毛骨悚然，而李白却亲躬其事

。行为本身反映出了典型的西北游牧民族部落的侠义精神和游侠轻财重义的心理；其实，

这是一种生命原生态的心理呈现，是注重然诺的精神在李白行为和心理中的自然流露。 

   四、人格驱力：节义为本的信念 

    

所谓节，即气节、节操。也就是《荀子·君子篇》所说的：―节者，死生此者也‖；所谓义，

即侠义。用宋代洪迈的说法：―至行过人曰义。义士，义侠……之类是也‖。―节义‖二字为

游侠的立根之本，它大抵表现为极强的恩怨之心，特别是为友、为亲、为国的复仇意识和

锄强扶弱，淡薄名利，有诺必践的尚气任侠。这种―节义‖既不同于古代欧洲有强烈的宗教

信仰，极力追求爱情讨好女人的骑士风度，也不同于日本幕府时代绝对效忠封建主而不惜

葬送身家性命的武士道精神。从李白游侠诗中所经常提到的荆轲、高渐离、专诸、侯赢、

朱亥、朱家、郭解、剧孟等人物来看，他心灵深处所推崇的主要是先秦两汉时代，那些―已

诺必诚，不爱其躯，赴士之厄困‖的侠义精神。 

    

击筑饮美酒，剑歌易水湄。经过燕太子，结托并州儿。少年奋壮气，奋烈自有时。因声鲁

句践，争博勿相欺。（《少年行二首》其一） 

    

袖中赵匕首，买自徐夫人。玉匣闭霜雪，经燕复历秦。其事竟不捷，沦落归沙尘。持此愿

投赠，与君同急难。荆卿一去后，壮士多摧残。长号易水上，为我扬波澜。凿井当及泉，

张帆当济川。廉夫惟重义，骏马不劳鞭。人生贵相知，何必金与钱。（《赠友人三首》其

二）。 

    

荆轲为着一种大节大义，不计较鲁句践的争博之欺，却与高渐离击筑和歌于大街之上，旁

若无人，而易水悲歌，血染秦庭则为千古壮举。完成这一壮举的不仅仅是荆轲一个人，还
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有为激励荆轲自刎而死的田光，为使荆轲能达到刺杀秦王的目的，而奉献自己头颅的樊于

期，以及那些在易水边为荆轲送行的身着素衣，目瞪发竖的士人。李白游侠诗中多次描绘

以荆轲为代表的这一群侠士，强调的就是一种急人之难，重节重义的侠客精神，和―人生贵

相知，何必金与钱‖的知己之情。 

     

以节义为重的游侠品格既可以体现在如荆轲、高渐离等人的为友、为国的侠行壮举中，也

体现在为己、为亲的复仇意识中。如李白的《东海有勇妇》诗： 

梁山感杞妻，恸哭为之倾。金石忽暂开，都由激深情。东海有勇妇，何惭苏子卿？学剑

越处子，超腾若流星。捐躯报夫仇，万死不顾身。白刃耀霜雪，苍天感精诚。十步两蹶跃

，三呼一交兵。斩首掉国门，蹴踏五藏行。豁此伉俪愤，灿然大义明。北海李使君，飞章

奏天庭。舍罪警风俗，流芳插沧瀛。名在列女籍，竹帛已光荣，淳于免诏狱，汉主为缇萦

。津妾一棹歌，脱父于严刑。十了若不肖，不如一女英。豫让斩空衣，有心竟无成。要离

杀庆忌，壮夫所素轻。妻子亦何辜，焚之买虚声。岂如东海妇，事立独扬名。 

这首诗不是写历史上的游侠，而是写发生在李白时代为夫复仇的现实事件。查慎行《初

白诗评》云：―《东海有勇妇》，为夫报仇，必实有其事，而注家不详。‖诗中的―北海李使

君‖即北海太守李邕。此诗作于天宝四载，据《旧唐书·李邕传》载：―天宝初，为汲郡、北

海二太守……亓载，奸赃事发……就郡决杀之。‖东海勇妇为夫报仇事正发生在李邕任职时

，诗中所谓―北海李使君，飞章奏天庭。舍罪警风俗，流芳播沧瀛。‖颂德之意甚明。李白

在颂赞这位具有侠肝义胆的勇妇―灿然明大义‖、―竹帛已光荣‖的同时，既贬斥了那些不肖

之子，也贬斥了侠客中的豫让只能用剑把赵襄子的衣服砍几下而已，要离刺杀庆忌不成，

白白让自己的妻子被吴王阖闾焚烧而死。 

  

李白对以节义为本的游侠人物的心理认同，一方面来自现实的困境，感到知音难遇，报主

无门，因而借歌咏这些人物来发审骚。―长号易水上，为我扬波澜‖的波澜是愤激之情的形

象化说法，是想象力作用下的情感的波澜；另一方面，李白总是表明着他与常人的不同，

侠士侠女正是非常人中的一种，历史上的荆轲、高渐离也好，现实生活中的东海勇妇也好

，或为友、为国、或为己、为亲，其行为反映出来的是强烈的复仇意识，恩怨之心，而这

种非常之人注重节义的人格精神，正好谐合了李白的心态。 

   

诗仙李白总把自己当作一个侠士,他在许多社会交往过程中都表现出独特的豪侠风度:"分明

楚汉事,历历王霸道","袖中匕首剑,怀有茂陵书"(崔宗之《赠李十二》),《新唐书》本传说李

白"喜纵横术,击剑,为任侠,轻财重施",《刘碣》、《范碑》都有李白仸侠的记载,这些在李白

的咏侠诗中都可以得到印证.一方面可以看出李白积极用世的心态,另一方面也可以看出残酷

的现实对诗人的打击,自小苦读,少年出游,而怀才不遇,建功立业也成了永远实现不了的梦想,

诗人终其一生，都在以天真的赤子之心讴歌理想的人生，无论何时何地，总以满腔热情去
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拥抱整个世界，追求充分地行事、立功和享受，对一切美的事物都有敏锐的感受，把握现

实而又不满足于现实，投入生活的急流而又超越苦难的忧患，在高扬亢奋的精神状态中去

实现自身的价值。 

李白的咏侠诗则赋予了侠客行为以鲜明的目的性,李白笔下的侠客大都走上了从军报国

的道路,侠客的行为不再是一般意义上的斗鸡走狗了,他们的活动有了更加积极的社会意义。

如《白马篇》中的那位侠士"发愤去函谷,从军向临洮",《出自蓟北门行》中的猛将也"连旗

登战场",《少年行》中的淮南游侠在报仇之后也走上了从军的道路。李白一生渴望能为明主

所用,以自己毕生所学报效国家,建立功业,实现自己的政治理想,他把自己的这种强烈的自我

意识投射到他的咏侠诗中,创造了一个个游侠形象,这些从军报国的侠客们其实就是李白自己

的影子,他借这些咏侠诗写出了自己怀才不遇郁郁而终的苦闷心境。  

我们可以看出，李白游侠风骨不同于人类早期由于人对自然的无知而产生对自然的恐惧

，在对自然的崇拜中使主体迷失自我；它也不同于宗教中人对神的崇拜。李白的游侠心理

，是一种精神的寄托，文化的再现，愿望的表白，一种生命的自然坦露。 
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