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СТУДЕНТОВ С РИСКОМ НАРКОТИЗАЦИИ: К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация: В статье делается попытка научно-психологического обоснования модели 
детерминации девиантного поведения учащихся школ и студентов вузов, склонных к такому 
типу девиантного поведения, как наркотизм. Заявлен новый подход к построению психопро
филактики употребления психоактивных веществ.

Ключевые слова: девиация, аддиктивное поведение, психоактивные вещества, 
наркокультура, наркомифы.

На фоне демократических процессов в российском обществе особенно 
чувствительными к негативным последствиям кризисных явлений в 
экономике и социальных отношениях оказываются такие возрастные 
категории населения как школьники и студенты. Психологические и 
социально-психологические детерминанты поведения школьников- 
подростков и их базовые реакции (реакция группировки со сверстниками, 
протестное поведение и др.) изучены достаточно основательно. Тем не менее, 
есть проблемы, которые связаны с восприятием себя и других, с оценкой 
своих возможностей и жизненных перспектив и угроз, с построением 
ориентировки в окружающем мире, актуальность которых для новых 
поколений, по мере взросления, лишь возрастает.

Как правило, на одно из первых мест педагогические и социальные 
психологи ставят «психологический отход подростка от школы». Причем в 
массовом, обыденном сознании он воспринимается как неизбежная утрата 
возраста. Кроме того, отмечается снижение интереса к обучению школьного 
типа, возрастание интереса к внешкольной жизни и рискованным, в том 
числе разным формам отклоняющегося поведения. Несмотря на то, что 
достаточно много исследований выполнено по проблематике девиантного и 
аддиктивного поведения подростков, старших школьников и студентов, 
значительная их часть касается относительно выраженных форм этого 
поведения. В гораздо меньшей степени изучены «стертые» формы 
отклоняющегося развития и психологические механизмы его блокирования, 
поскольку это относится к психопрофилактике, которая требует больших 
затрат и не предполагает гарантированного успеха.
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В этой связи представляется актуальным рассмотрение социально
психологических особенностей процесса вхождения современного учащегося 
в наркокультуру, как обобщенной модели отклоняющегося развития 
личности, пытающейся повысить свой социальный статус в группе и социуме 
теми средствами, которые не воспринимаются ею как «прямая и явная 
угроза» здоровью и жизни.

Поскольку особая ценность вхождения в группу сверстников и занятие 
в ней наиболее высокого рангового места в психологической литературе 
признано аксиомой, то считается, что достаточно изучить социометрический 
статус личности в группе, ценностные ориентации, и можно более-менее 
точно прогнозировать ее перспективы в данной группе. В меньшей степени 
учитывается характер влияния группы в зависимости от уже имеющихся 
социально-ценностных ориентаций, социальной изолированности, фруст- 
рированности, устойчивости личности к манипулятивному воздействию и др.

Переход к ранней юности в литературе преимущественно представлен 
работами, освещающими новые перспективы личности. В основном 
анализируются перспективы профессионального выбора и, в этой связи, 
изменения в отношении к учебе и группе сверстников. Однако проблема 
психологической устойчивости личности к явным и скрытым угрозам, ее 
динамика в юношеском возрасте остается мало изученной.

Период ранней юности в последние десятилетия рассматривается в 
контексте становления профессионального выбора личности. Если учесть, 
что три четверти выпускников школ становятся студентами, то 
целесообразно рассмотрение потенциальных изменений жизненных 
установок учащейся молодежи в отношении такого опасного явления, как 
наркокультура и ее мифологизации в студенческой среде.

Время учебы в вузе совпадает с первым периодом зрелости (18-25 лет), 
как его определяют ряд отечественных и зарубежных авторов (Б.Г.Ананьев 
[1], Е.И.Степанова [11]. По мнению Е.И. Степановой [11], это время 
представляет собой важный период раскрытия, усложнения всех аспектов 
личности, начала строительства собственного образа жизни. Этот возрастной 
период связан не только с получением профессиональных знаний, 
формированием профессиональных умений и навыков, но и осуществлением 
важнейших индивидуально-личностных и социальных выборов. Дальнейшее 
развитие личности тесно связано с процессом самореализации.

На младших курсах студент - бывший школьник - должен решить 
несколько важных для своего профессионального и личностного 
самоопределения проблем. В повседневном обучении нужно получить 
самоподтверждение профессионального выбора (причем обучение на 
младших курсах этому способствует не в полной мере. Важно адаптироваться 
в новой (учебной) группе, которая по классификации А.В. Петровского [9], 
характеризуется как группа ассоциативная, в которой весьма значимы 
отношения симпатии-антипатии. По нашему мнению, есть некоторая 
аналогия с вхождением студента в такую группу с аналогичным процессом у 
подростков, где тоже нужно занять высокое ранговое место за счет качеств, в 
меньшей степени связанных с учебной успешностью, а, в больше степени, с 
оригинальностью, эпатажностью поведения, бравированием принадлеж
ностью к контркультуре и др. Похожие реакции могут присутствовать и в
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поведении современных первокурсников, испытывающих трудности 
социальной адаптации к новому образовательному пространству и 
социальному окружению.

Исследования, посвященные самореализации, затрагивают лишь ее 
отдельные аспекты. Анализируются взаимосвязи самореализации с 
удовлетворенностью и субъективным благополучием, соотношение 
самореализации и основных сфер жизнедеятельности, особенности 
самореализации в контексте социально-психологической адаптации и 
адаптационного потенциала, профессиональной самореализации, гендерных 
особенностей, культурологические аспекты самореализации и др.

Явно недостаточно исследований, изучающих барьеры личностной и 
профессиональной самореализации студентов младших курсов. Последнее 
обстоятельство отягощается тем, что высшее образование в настоящее время 
для многих студентов будет заканчиваться ступенью бакалавриата, т.е. 
объективно сокращается период воспитания юношества в системе вуза. Как 
будут современные школьники и студенты строить ориентировку в своих 
жизненных и профессиональных перспективах и воспринимать свои 
временные или повторяющиеся затруднения и угрозы, предстоит изучать с 
поправкой на новые обстоятельства, связанные с реформированием всех 
сторон жизни общества.

Анализ данных теоретических и экспериментальных исследований, 
выполненных в психологии личности и социальной психологии, также не 
дает четкого ответа на эти вопросы. Практически не рассматриваются 
особенности профессионально-личностного развития в начале процесса 
самореализации, а именно на этапе ранней зрелости. Недостаточно 
исследованы вопросы самореализации личности студентов с учетом угроз их 
здоровью. Все это и диктует необходимость комплексного исследования 
особенностей восприятия ценностей и угроз своему здоровью и 
профессионально-личностной перспективе самореализации у девушек и 
юношей в период их обучения в школе и вузе.

Возникают реальные сомнения в том, что переход к обучению 
вузовского типа автоматически снимет или хотя бы понизит остроту 
проблемы девиантного поведения, с которой сталкиваются педагоги и 
школьные психологи еще в подростковых группах. Есть основания 
предполагать, что теоретическая модель социально-ценностной регуляции 
поведения, по параметру устойчивости молодого человека к угрозам своему 
здоровью и профессиональному самоопределению, существенным образом 
определяется социально-психологическим климатом в группе, а также его 
личностными особенностями. Представляется важным прослеживание 
динамики этих отношений.

Объектом профилактики распространения и употребления 
психоактивных веществ (ПАВ) обычно рассматривается категория 
наркозависимых потребителей, в том числе лиц, с риском наркотизации, т.е. 
уже включенных в наркокультуру. При этом упускается из виду, что это 
лишь «верхушка айсберга», а поэтому профилактические меры, в основном 
ориентированные на тех, кто уже попал в зависимость от ПАВ, не приводят к 
существенному сокращению количества наркоманов среди молодежи, да и 
количество рекрутируемых в сфере этого вида криминального бизнеса 
(«спрос рождает предложение») не уменьшается.
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Подростковая субкультура — это особый мир со своей системой 
ценностей, которая может заметно отличаться от системы ценностей 
взрослых и, которая пользуется одобрением среди сверстников, но не среди 
взрослых. Подросток ценит, когда его принимают без нравоучений и не 
делают (или хотя бы не демонстрируют) попыток «переделать». Поэтому для 
защиты ценностей своей референтной группы он готов к открытому 
противостоянию взрослым и социальным нормам взрослых [6].

Базовая реакция «группировки со сверстниками» актуализирует 
потребность в присоединении и принадлежности к какой-нибудь группе. 
Поначалу в группу легче войти тому, кто похож на других ее членов: 
оценивается манера одеваться и держаться, положение в классе, увлечения, 
умения и способности, социально-экономический статус, репутация и 
личностные качества. Тех, кто не соответствует этим параметрам, группа 
может не принимать или включит с самым низким статутом. Однако 
подростку важно одновременно быть не только «таким, как все», но и в чем- 
то «не таким, как все». Чтобы добиться признания в группе и получить более 
высокий социометрический статус, необходимо быть в чем-то лучшим (что 
должно быть признано большинством группы), т.е., после вхождения в 
группу надо быть готовым к постоянному соревнованию — кто «круче». 
Довольно часто внутригрупповые нормы подростковых групп находятся на 
грани девиации. Возможна ситуация, когда в группе ценятся в первую 
очередь проявление рискованного асоциального поведения. Тогда 
нравственные ценности, на которые подросток опирался раньше, быстро 
обесцениваются из-за доминирования желания любой ценой быть 
признанным этой группой.

Есть много способов, с помощью которых подростки стараются добиться 
внимания сверстников, — культивирование в себе качеств, которые вызывают 
восхищение и зависть других, демонстрация социальных навыков, которые 
гарантируют одобрение группы. В психологической литературе все эти реакции 
связывают с базовым новообразованием возраста - «чувством взрослости». 
Естественно, что позитивные достижения требуют терпения, постоянной работы 
над собой, что подростку, живущему настоящим, кажется унылым и не 
способствующим повышению своего социального статуса в группе.

Отсутствие сформированной системы личностных ценностей и 
собственной личностной позиции не только порождает ощущение пустоты, 
но и определяет ориентацию подростков вовне — на внешние критерии 
оценки и некритичное принятие групповых норм поведения и мировоззрения 
в целом. Я. Корчак называл это состояние «душевной анемией» и «слабой 
сопротивляемостью моральной заразе» [5]. Кроме того, для таких подростков 
характерна фиксация на настоящем, ориентация на «здесь и теперь», 
удовлетворение потребности любым, в том числе асоциальным способом. 
Однако для сиюминутного удовлетворения потребности в интересной жизни 
«приходится платить ничем иным, как отсутствием будущего» [10, с.64].

Уход от реальности ради удовлетворения потребности в признании со 
стороны сверстников может осуществляться путем искусственного изменения 
своего психического состояния посредством приема некоторых веществ [4].

Основным мотивом личностей, склонных к различным формам 
девиантного поведения, является активное изменение неудовлетворяющего их 
психического состояния, рассматриваемого, чаще всего, как «серое», «скучное», 
«монотонное», когда не удается обнаружить в реальной действительности сферы
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деятельности, способные привлечь надолго внимание, увлечь, вызвать 
выраженную позитивную эмоциональную реакцию. Жизнь видится 
неинтересной в силу обыденности и однообразности. «Он не приемлет того, что 
считается в обществе нормальным: необходимость что-либо делать, заниматься 
какой-нибудь деятельностью, соблюдать какие-то принятые в семье или 
обществе традиции и нормы» [8].

В литературе выделяют такие особенности лиц с различными формами 
девиантного поведения, как: 1) сниженная переносимость трудностей 
повседневной жизни наряду с хорошей переносимостью кризисных ситуаций;
2) скрытый комплекс неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым 
превосходством; 3) внешняя социабельность, сочетающаяся со страхом перед 
стойкими эмоциональными контактами; 4) стремление говорить неправду;
5) стремление обвинять других, зная, что они невиновны; 6) стремление уходить 
от ответственности в принятии решений; 7) стереотипность, повторяемость 
поведения; 8) зависимость; 9) тревожность и др. [Клейберг].

Переход на следующую возрастную ступень развития (ранняя юность) 
вовсе не гарантирует исчезновения подростковых базовых реакций и не заменяет 
социальные и групповые нормы на общественно ценные. При этом риск 
наркотизации не только не снижается, но может возрастать в силу отрыва от 
родительской семьи в случае продолжения образования вне «малой родины».

Применительно к социальному регулированию поведения учащихся и 
студентов обычно используют понятие социальной «нормы». Так, согласно 
Г.Гегелю, воспитание -  это приведение ребенка к общественной норме [12], 
но в самом обществе отсутствует сколько-нибудь схожее понимание 
социальных и воспитательных норм.

Одним из первых исследователей девиантного поведения Э. Дюркгейм 
ввел понятие «аномии» для обозначения состояния ослабленности 
нормативной системы общества, связанной с резкими изменениями. По сути, 
аномия -  это социальная организация, провоцирующая деструктивное 
поведение личности в обществе. Позднее Р.К. Мертон [14] определил 
аномию как результат конфликта между «культурой» и «социальной 
структурой», нормальными, законными средствами и побуждениями к 
поиску новых (незаконных) способов удовлетворения потребностей. Мертон 
определил пять способов «аномического приспособления» или адаптации: 
конформность, инновации, ритуализм, ретритизм и мятеж. Единственным из 
способов неделинквентного поведения при этом выступает конформное, а все 
прочие могут сопутствовать девиациям.

Так, инновация означает принятие общественно одобряемых целей, но, 
в то же время, означает отрицание традиционных для этой культуры системы 
средств их достижения. Ритуализм, напротив, означает отрицание целей 
данной культуры при толерантном отношении к сложившейся в ней системы 
средств. Ретризм определяется как одновременное отступление, как 
индивидуальный протест и против целей, и против системы средств, 
считающихся в обществе социально одобряемыми.

По нашему мнению, данный вариант поведения вовсе не обязательно 
типичен для деградирующих личностей (бродяг, наркоманов). Это могут 
быть не только склонные к обскурантизму и уходу от цивилизации 
индивидуумы, но и отшельники-сектанты, по типу семьи Лыковых или 
тибетских монахов. Он иллюстрирует неопределенность базовой системы 
терминов, используемых девиантологами.
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Мятеж, то есть бунт, как стремление заменить старые цели и средства, 
означает, что одной системе жизнедеятельности хотят противопоставить 
альтернативную, как правило, утопическую («все отнять и поделить»).

По сути, речь идет о вариантах затрудненной адаптации личности к 
обществу или группе. Сама теория Мертона не позволяет объяснить все 
многообразие девиаций в обществе, но зато ориентирует на определение 
места девиантной личности в социальной структуре общества в конкретно
исторических условиях его развития.

Трудности социальной адаптации студентов-первокурсников до 
настоящего времени рассматривались преимущественно в дидактическом 
плане, т.е. как трудности перехода к учебной деятельности вузовского типа. 
Существенно меньше затронута та сторона процесса адаптации, которая 
связана с вхождением бывшего школьника в систему внутригрупповых 
отношений при утрате поддержки со стороны группы или групп, в которую 
они входили до поступления в вуз. Это в некоторой степени поясняет 
парадоксальные результаты тестирований первокурсников, которые на 
первое место в системе ценностных ориентаций (по методике Рокича) ставят 
семью. Кажется, всё должно быть наоборот -  любовь, свобода,.. Но лишь в 
родительской семье его готовы принять как «своего», самого лучшего, 
выслушать и поддержать материально.

Мы считаем, что не следует в молодых людях, переживающих 
трудности адаптационного периода к новому этапу школьного или 
вузовского обучения видеть потенциальных наркоманов. В этой связи 
уместно привести педагогический факт, зафиксированный Л.Н. Толстым, 
когда он вначале приказал нашить на одежду ребенка в своей школе ярлык со 
словом «Вор». Уже к концу дня Л.Н. Толстой приказал спороть ярлык, так 
как ребенок повел себя так, как будто ярлык начал разрушать его личность.

Принудительное тестирование учащихся на наркотики может 
соответствовать теории «клеймения» или «стигмации», когда эта процедура 
может актуализировать образ «запретного плода» или подтолкнуть к поиску 
ПАВ (по аналогии с протестным поведением некоторых лиц, после 
антиалкогольного кодирования).

По нашему мнению, это положение в некоторой степени выявляет 
механизм наркотической девиации для лиц, стремящихся повысить свой 
статус, ориентирующихся на пословицу «Что позволено Юпитеру, то не 
позволено быку» («Quod licet Jovi, поп licet bovi»). Демонстрация девиации в 
этом случае -  это заявка на исключительность или необычность. 
Эпатажность не воспринимается в подростковом и раннем юношеском 
возрасте как что-то постыдное или позорящее. Возможно, что «клеймение» 
для них превращается в свою противоположность, - подчеркивание 
оригинальности, взрослости, самостоятельности и др. качеств, входящих в 
своеобразный «кодекс» взрослости.

Педагогический опыт отечественных ученых (В.Н. Сорока-Росинский, 
С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и др.) 20-х годов, да и опыт организаторов 
коммунарского движения 60-х годов XX века, свидетельствует о том, что не 
сами социальные нормы, а успешный опыт включения воспитанников в 
продуктивную общественно-ценную деятельность выступает главным 
условием преодоления девиаций. Поэтому мы вовсе не склонны отрицать
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значение системы социально-нормированных ориентаций, влияющих на 
личностные качества, сознание, поведение и деятельность. Однако эта 
система не может быть механически усвоена. Понимание процесса усвоения 
личностью социальных норм должно опираться на базовый принцип 
отечественной психологической науки -  принцип активности личности. Из 
всей совокупности социальных норм личность выбирает и признает 
жизненными ориентирами лишь те социальные нормы, которые 
воспринимаются как субъективно необходимые, ценные и полезные для нее и 
социальной группы. В процессе жизнедеятельности индивиды вступают в 
самые различные взаимоотношения. При этом их отношения, включенные в 
предметно-ориентированную деятельность, могут выступать в формах 
зависимости, координации, субординации, взаимопомощи, кооперации, 
сотрудничества, соперничества, открытого противодействия, создания помех 
и т.д., т.е. отношения полярны -  от взаимоподдержки и творчества, до 
конфронтации и отклоняющегося поведения.

Главным в этих отношениях, по мнению Ю.А. Клейберга [3], является 
их ценностное выражение, постоянно обнаруживаемое в поступках людей. 
По его мнению, ценностные отношения -  это «копилка» социального опыта. 
Именно через актуализацию ценностных отношений, разрешение 
противоречий в их сфере можно стимулировать потребность в общении, 
взаимодействии. Это возможно через создание ситуаций ценностных 
взаимоотношений.

По нашему мнению, данное замечание может быть полезным 
психологическим службам школ и вузов в построении системы 
профилактической работы с молодыми людьми, балансирующими на грани 
девиантного поведения. По сути, ситуационная модель девиантного 
поведения практически не изучена, в силу незаданности критериев 
возникновения ситуаций, потенциально способствующих распаду 
взаимоотношений или появлению коммуникативных барьеров, 
порождающих внутренний конфликт и защиту личности по типу регресса. 
Целесообразно не пытаться следовать принципам традиционной педагогики, 
для которой наиболее типичен способ действия, который состоит в 
«ожидании ошибки» и «реагировании на ошибки» [12]. В этом случае 
психолог всегда сталкивается с уже свершившимся актом или девиантным 
поступком. Целесообразно, с учетом общепсихологической теории 
деятельности А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина, включить в теоретическую 
модель девиантного поведения пока недостаточно разработанную 
ориентировочную часть.

Ориентировочная часть действия, разработанная в соответствии с 
базовыми принципами теории деятельности (третий тип ориентировки), 
обеспечивает возможность выполнения действия «сразу правильно». Для 
этого могут быть рассмотрены и проанализированы типичные для 
конкретного возраста ситуации, в которых ценностные отношения личности 
подвергаются серьезной деформации. Причины деформаций порождены 
противоречиями конкретного социума, социальной среды и противоречиями 
возраста. В этом случае, по нашему мнению, можно учитывать 
потенциальные риски девиаций при смене места жительства и учебы, 
микроклимата в семье и референтной группе, т.е. некоторые личностные 
особенности рассматриваются в системе отношений в социальной группе как 
потенциально способствующие возникновению риска девиации.
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Исполнительное звено в модели деятельности по блокированию и (или) 
недопущению актов девиантного поведения может быть выражено в 
непрямом воздействии, через решение практических (жизненно актуальных) 
задач, способствующих скорейшей позитивной адаптации личности к 
меняющимся условиям среды. Наиболее часто оказываются 
востребованными для подростков и юношей тренинги коммуникативной 
компетентности и личностного роста.

Контрольная часть в теоретической модели должна быть представлена 
активным включением в практику, где будут созданы условия для выявления и 
актуализации акмеологических предпосылок личности, как оппозиции 
«соскальзывания» к любой девиации. Именно такой путь, по нашему мнению, 
наиболее гуманен, поскольку создает предметную основу для позитивного 
«присвоения» ценностей и социальных норм личностью, которой помогают 
«раскрыть» систему «перспективных линий» и продумать и принять для себя 
позитивный «индивидуальный образовательный маршрут».

Особая роль социального фактора в формировании девиантного 
поведения признается большинством исследователей. Так, любая социальная 
группа принимает меры к тому, чтобы превратить групповые нормы и 
взгляды в ценностные ориентации и правила индивидуального поведения. 
Члены группы фиксируют любое отклонение от внутригрупповых норм и 
соответствующим образом реагируют в системе отношений. Поскольку в 
группе каждый заинтересован в положительном отношении к себе со 
стороны большинства ее членов, то это и определяет силу социально
психологического влияния группы на личность.

Не стоит забывать, что группы имеют различную направленность, 
вплоть до асоциальной. Внутригрупповые отношения весьма динамичны. 
Если речь идет о группе, находящейся на ранней стадии развития своей 
структуры, то в ней действуют внутригрупповые нормы, в малой степени 
опосредствованные совместной деятельностью.

В то же время, группа не является изолированной от социальной среды 
и сама подвергается множественным воздействиям со стороны других групп 
и отдельных, референтных личностей. Система взаимоотношений в малой, в 
частности, подростковой группе, зависит от многих факторов, где внутренние 
психологические факторы, будучи детерминированы конкретными 
социальными условиями бытия личности, приобретают относительную 
самостоятельность. А это может способствовать обратному дезадаптивному 
влиянию на ее поведение, провоцируя соответствующие поступки.

В этой связи представляется важным замечание Ю.А. Клейберга об 
ограниченности существующих моделей детерминации девиантного 
поведения [3]. Поскольку в наши цели не входит разработка универсальной 
модели девиантного поведения, мы будем исходить из положения о двойной 
(социальной и личностной) детерминации такого типа девиантного 
поведения, которое характерно для лиц с риском наркотизации.

По классификации Р. Мертона [3], наркотизм -  это разновидность 
ретридного поведения. В психологии его определяют как форму «ухода» от 
житейских проблем и конфликтов. В XX веке с приемом психоактивных 
веществ (ПАВ) связывают протестное поведение различных возрастных и 
социальных групп. С их приемом связывают протест против всеобщей
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стандартизации и регламентации жизни, против жестоких и (или) недостойных 
условий существования, экзистенциального вакуума» и др. Чрезвычайную 
опасность этого явления для молодежной культуры признают практически все 
исследователи, хотя нет сколько-нибудь логичного объяснения его 
распространения в молодежной среде. Достаточно прогнозируемы всплески 
наркопотребления в кризисные периоды общественного развития. Однако 
молодые люди могут в первый раз пробовать психоактивные вещества из 
любопытства, «за компанию» и даже случайно.

Поскольку распространение наркотиков является одним из наиболее 
процветающих направлений криминального бизнеса, и их прямая реклама 
запрещена, могут быть использованы скрытые формы рекламы. При этом их 
косвенное воздействие на человека должно приводить к появлению 
любопытства в отношении влияния препарата на психику. В дальнейшем 
возникает парадоксальная ситуация, противоречащая принятой в 
общепсихологической теории деятельности А.Н.Леонтьева [7] схеме 
мотивационной основы деятельности. В случае с наркотиком, как 
потенциальным психологическим предметом, традиционная схема 
возникновения человеческих мотивов переворачивается. Поначалу возникает 
мотивационное отношение к ряду объектов, которые могут задавать систему 
скрытых ориентиров в отношении поиска наркотика. При «как бы 
случайном» появлении в поле объектов нового и «запретного плода», 
требуется создать положительно окрашенное психоэмоциональное 
состояние, дополнить его эффектом бесплатности, безвредности и 
«современности», и произойдет «опредмечивание» потребности. Наркотик 
начинает выделяться в качестве предмета одной или нескольких 
потребностей, связанных с удовольствием, преодолением усталости, и др. 
Если не происходит радикальной смены распорядка жизни и разрыва с 
соответствующим пластом контркультуры, то возникает первичная 
наркотическая зависимость, когда потребность именно в наркотике, а не в 
самом удовольствии, начинает личностью осознаваться. В дальнейшем 
может появиться стойкая зависимость или нужда. Таким образом, схема 
рационального объяснения возникновения деятельности: «нужда -  
потребность - мотив» преобразовывается в свою противоположность -  
«мотив -  потребность (приобщенность) -  нужда» (стойкая зависимость). 
Психологическая опасность скрытой рекламы для этих групп, по нашему 
мнению, связана с недостаточной социальной зрелостью и сохранением 
инфантильных реакций предшествующего возрастного периода развития.

Исследование наркомании в студенческой среде было проведено 
Л.А. Цветковой [13], определившей детерминанты употребления студентами 
ПАВ: на уровне личности -  ценностные ориентации, на уровне группы -  
характеристики референтных групп (семья, учебно-воспитательные учреждения), 
на уровне общества -  социальные проблемы переходного периода (воспитание и 
образование, проведение соответствующей антинаркотической политики и т.д. 
Были сделаны выводы о тенденциях наркопотребления в студенческой среде:

- среди студентов это потребление психически здоровых людей, которое 
отражает общесоциальные проблемы и культурные особенности общества;

- снижение актуальности данной проблемы в сознании студентов (так 
называемая «нормализация» наркопотребления) связано с либерализацией 
установок в воспитании по отношению к наркопотреблению [13].
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Полученные в нашем исследовании эмпирические данные 
свидетельствуют, что в молодежной среде многие готовы купить различные 
товары с символикой наркотических средств. Это позволяет говорить об 
отсутствии резко негативного отношения студентов к теме наркотиков в 
целом. Были изучены цели и мотивация покупки подобных вещей. Наиболее 
часто встречающийся ответ -  «из собственных иных соображений» - без 
уточнений или раскрытия своих целей (26 %). Можно предположить, что у 
студентов в подсознании присутствует интерес к наркосодержащим 
средствам, реализуемым на данном этапе через покупку товаров с 
символикой ПАВ, но и осознание того, что подобный интерес не одобряем в 
обществе. Можно считать отказ указать истинную причину приобретения 
подобных товаров как защитный механизм, и данная группа респондентов 
может быть отнесена к группам с потенциальным риском наркотизации.

Асоциальная, в том числе скрытая реклама, относящаяся к 
наркокультуре, формируя отрицательный поведенческий стереотип, снижает 
критичность восприятия наркотика как опасного или постыдного. Скрытый 
страх смерти блокируется мотивами эпатажа, самоутверждения, феноменами 
групповой морали, молодежной конформности. Все это позволяет оценивать 
специфическим образом маркируемую продукцию, объединенную темой 
наркотиков, как потенциально опасную для молодежи, поскольку она может 
способствовать расширению рынка потенциальных покупателей. Здесь могут 
действовать и законы рынка: товары с нейтральной символикой будут 
вытеснены наркомаркированной продукцией как более эпатажной, 
протестной, престижной еще и потому, что будут лучше раскупаться. Это в 
итоге может повысить эффективность подготовки молодежи к сбыту и 
приему наркотиков, что выводит эту задачу за рамки собственно 
запретительной политики. Требуется преобразование всей системы 
профилактики употребления ПАВ с учетом возможностей социально
психологической профилактики, ее перестройки в направлении 
опережающего реагирования.
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В.И. Назаров, И.И. Завозяев 
Студенттер мен мектеп оқушыларының девиантты мінезінің детерминация ерекшелігі:

зерттеу мәселелері

Мақалада наркотизм секілді девиантты мінезді түрге жақын келетін жоо студенттері 
мен мектеп оқушыларының девиантты мінезінің детерминация моделіне ғылыми 
психологиялық негізге зерттелген. Психобелсенді заттарды қолданудың психологиялық алдын 
алудың жаңа бағыты қарастырылған.

Түйін сөздер: девиация, аддиктивті мінез-құлық, психобелсенді заттар, наркомэдениет, 
норкоаңыздар.

V.I Nazarov and Ы  Zavozyaev 
The peculiarities of behaviour determination of school and university students with the risk of

narcotization: problem statement

In the article written by V.I. Nazarov and I.I. Zavozyaev “The peculiarities of behaviour 
determination of school and university students with the risk of narcotization: problem statement” the 
attempt of scientific and psychological basis to determine deviant behaviour of school and university 
students who are inclined to narcotization is undertaken. The new approach to make psychological 
prevention of use of psychoactive substances is declared.

Key words: deviation, addictive behaviour, psychoactive substances, drug culture, 
narcomyths.

13



Ж а& ар.ш м . <Ж°3 -  2013

УДК: 37.015.3

М.А. Артамонов -  к.п.н., 
доцент кафедры алгебры и математической логики 

Ивановского государственного университета, 
E-mail: martan65@rambler.ru;

А.С.Турчин -  д.психол.н., 
профессор кафедры общей и педагогической психологии 

Ивановского государственного университета
E-mail: ast55@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ И 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У УЧАЩИХСЯ

Аннотация: В статье раскрываются вопросы, связанные с проблемой повышения 
эффективности обучения учащихся школ математике. Дается характеристика авторского 
подхода к применению учебного моделирования как средства решения учебных задач и 
формирования учебных действий.

Ключевые слова: учебная задача, моделирование, кодирование, ориентировочная 
основа действия, учебные действия и операции.

Реформирование всех уровней образования ставит перед педагогами 
задачу формирования у школьников ключевых компетенций, овладение 
которыми требует значительного интеллектуального труда, прежде всего 
подкрепления социальной позиции учащегося и развития основных компонентов 
теоретического мышления, теоретического анализа, рефлексии способов и 
средств деятельности и внутреннего плана действий высокого уровня. Важной 
особенностью современного образования становится ориентация на когнитивное 
и личностное развитие подрастающего поколения. В этих условиях возрастает 
роль исследований механизмов когнитивного развития, средств и способов 
целенаправленного влияния на него.

Когнитивное развитие представляет собой процесс трансформации 
когнитивных структур, ведущий к росту их компетенции, повышению 
статуса структур более высокого ранга [5].

В процессе обучения математике, как учебного предмета, в 
значительной степени располагающего конструктивным опытом организации 
знаний, развитие личности ученика непосредственно связано с задачей 
формирования именно понятийного мышления. В данном случае понятийное 
мышление выступает в качестве психологической основы компетентности и 
детерминанты интеллектуального роста учащихся.

В современной когнитивной психологии формирование понятий 
рассматривается как выявление свойств, общих для некоторого класса 
стимулов и обнаружение законов (или правил), связывающих эти свойства [6]. 
Формирование понятий есть особое интеллектуальное умение выяснять 
свойства, присущие некоторому классу объектов или вещей.

Л.С. Выготский, изучая закономерности умственного развития ребенка, 
пришел к заключению, что именно образование понятий является ключом к 
пониманию процессов психологического (в том числе интеллектуального) 
развития подростка [2]. Благодаря понятиям учащийся начинает понимать 
отношения и взаимосвязи объектов и, следовательно, постигать
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закономерности, управляющие действительностью. В процессе образования 
понятий происходит перестройка элементарных познавательных функций 
ученика: запоминание начинает опираться на смысловые связи, внимание 
приобретает произвольный характер и т.д.

Понятийный опыт -  это основа процесса самопознания. По словам 
Л.С. Выготского, только с образованием понятий наступает интенсивное 
развитие самовосприятия, самонаблюдения, интенсивное познание 
внутренней действительности, мира собственных переживаний [3].

Таким образом, понятийное мышление обеспечивает возможность 
нового типа понимания объективного мира, возможность адекватного 
понимания других людей и возможность понимания самого себя.

По мнению М.А. Холодной, усвоение понятий (как внешних ребенку 
единиц научного знания) и образование понятий (как когнитивных структур)
-  это не тождественные явления. С психологической точки зрения 
образование понятий -  это процесс превращения определенных единиц 
объективно существующего знания в субъективные ментальные структуры, 
существующие уже «внутри» опыта человека в качестве психических 
новообразований [1, 8]. Следовательно, нужно стремиться не только к 
усвоению понятий, но и к выстраиванию в ментальном опыте ученика 
понятийных психических структур как психологических носителей 
понятийного знания.

С учетом теоретических положений деятельностного подхода в 
психологии, процесс образования и усвоения научных понятий должен 
предполагать специально разработанную систему заданий, ориентированных 
на разные составляющие понятийных структур. Выполнение таких заданий в 
рамках усвоения того или иного понятия может обеспечивать подключение 
чувственно-сенсорных впечатлений учащихся, обратимые переводы 
информации с языка математических знаков и символов на язык образов, 
работу с определениями математических понятий и их содержательными 
характеристиками, уяснение связей с другими понятиями, а также 
формирование базовых мыслительных операций.

Содержательное и осмысленное усвоение понятий -  это развернутый 
во времени процесс, поэтому последовательность изложения учебного 
материала должна строиться таким образом, чтобы учитывалась внутренняя 
динамика мысли ученика при его постепенном переходе от фиксации 
значения нового знака (в математической формуле, символическом 
обозначении, словесном определении) к собственно понятийному 
обобщению этого нового знания.

Важнейшими компонентами учебной деятельности являются учебные 
задачи и учебные действия. Понятие «учебная задача» ввел в психологию 
обучения Д.Б. Эльконин. Учебную задачу он считал основной единицей 
учебной деятельности. Главное отличие учебной задачи от всяких других 
задач заключается в том, что ее цель и результат состоят в изменении самого 
действующего субъекта, а не в изменении предметов, с которыми он 
действует. При решении учебной задачи ученик усваивает всеобщий способ 
ориентации и действия в некотором классе задач. Этот способ ученик 
усваивает раньше его использования при правильном решении отдельных 
задач соответствующего класса. Работая в системе учебных задач, школьники
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получают, с одной стороны, мотив усвоения (формирования) данного 
понятия, с другой -  образец общих способов решения конкретных задач 
данного класса и выделения свойств понятий. Такая работа предшествует 
решению конкретно-практических задач и практическому применению 
понятий.

В дидактической системе Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова эта 
совокупность действий, сопровождаемых мыслительными действиями 
обозначается как способ движения мысли «от абстрактного к конкретному». 
К сожалению, для большинства современных учителей эта фраза не помогает 
понять, как отбирать задачи и в каком случае их можно считать учебными.

В действительности учебной может стать (или не стать) любая задача, 
если на материале ее решения открывается способ решения того типа задач, к 
которой она принадлежит. Количество учебных действий в таком случае 
зависит от двух обстоятельств: 1) структурных характеристик этой 
конкретно-частной задачи и 2) уровня освоенности учащимся учебных 
действий в полном составе операций. Если операции не достаточно 
правильно освоены, поскольку их введение недостаточно аргументировалось 
учителем, они просто зазубриваются без понимания истинного их 
предназначения. В дальнейшем они интериоризируются, «свертываются», 
что создает иллюзию освоения соответствующего учебного действия. Эта 
иллюзия развенчивается в процессе работы над внешне похожей задачей, 
отличающейся каким-то компонентом. Ученик осознает свою беспомощность 
и вынужден обращаться к тем, кто обычно может дать готовое решение. К 
сожалению, и сами эти специалисты не всегда могут объяснить причины сбоя 
в решении задач.

Учителя же, видя последствия такого освоения действий по решению 
задач, уповают на то, что количество когда-нибудь перейдет в качество и 
перегружают учащихся рутинной работой над задачами, не выясняя причины 
непонимания и невладения предметно-специфическими и умственными 
действиями.

У авторов теоретических или методических систем, а часто и у 
специалистов-практиков, возникают «иллюзии очевидности», когда они дают 
инструкцию на уровне действий. Поскольку большинству тех, кто не знаком 
с историей создания соответствующей педагогической технологии или 
методики, не известен полный операциональный состав действий, они 
вынуждены использовать «готовую» ориентировочную основу действия 
(«приготовленную» кем-то, кто не мог или не хотел снизойти до 
последовательного разъяснения особенностей ориентировки в 
соответствующем предметном материале). Отсюда возникают состояние 
фрустрации, отторжения учебного предмета, школьный невроз и др. 
негативные эмоциональные и интеллектуальные состояния.

В дидактической системе П.Я. Гальперина и Н.Ф. Талызиной, 
использующей «задачный подход», эта невротизация практически 
невозможна из-за принципиальных установок, некоторые из которых мы 
хотели бы пояснить.

Для традиционной системы обучения типичны такие феномены как
1) «ожидание ошибки» и «реагирование на ошибки» для педагога и 2) страх 
ошибки и состояние «выученной беспомощности» для учащегося.

Педагог, добросовестно выполнив некоторый объем учебной работы, 
сообщив и закрепив материал какой-то темы, не может быть уверен в том,

16



Ж а& ар.ш м . <Ж°3 -  2013

что учащиеся в самый неподходящий момент не «отменят» дидактический 
эффект, продемонстрировав свою полную беспомощность в присутствии 
администрации на уроке или, еще страшней, в ходе ЕГЭ. В этой связи и 
варьируются задания, чтобы спровоцировать ошибки при выполнении 
тренировочных заданий и дать задания, где обнаруженные ошибки будут 
исправлены. По сути, это «реагирование на ошибки» есть обычное 
«натаскивание» на решение определенного круга (точнее, количества) задач, 
где нагружают не мышление, а память.

Для учащегося подобные проверки малопродуктивны, поскольку на 
том же ЕГЭ могут быть даны задачи, которые лишь внешне напоминают 
пройденное, а на самом деле могут относиться к творческим или задачам 
открытого типа. Можно напомнить результаты международной проверки 
качества знаний и мышления учащихся, выполненных по линии ЮНЕСКО на 
рубеже нового тысячелетия, где обнаружилось, что российские школьники, в 
целом неплохо справляясь с решением типовых задач, часто пасуют, когда 
вводятся задачи, требующие самостоятельного поиска способа решения, т.е. 
творческие задачи.

Из-за непонимания сути учебных заданий и накопления опыта 
негативных эмоциональных состояний у детей может формироваться 
состояние «выученной беспомощности», когда в стрессовой ситуации 
проверки знаний они не решают даже те задачи, которые были 
«отрепетированы» с ними относительно недавно.

Возвращаясь к понятию учебной задачи, вопросу о количестве задач, 
потребных для того, чтобы можно было объявить конкретный тип задач 
освоенным, а также движении «от абстрактного к конкретному», сделаем 
следующие пояснения.

Как нам пояснил в личной беседе в середине 80-х гг. известный 
специалист в области психологии учения И.И. Ильясов, Д.Б. Эльконин в 
качестве первого условия теоретического способа решения задачи называл не 
«восхождение к «абстрактному» общему, а «нисхождение» к абстрактному 
через выяснение общего содержательного наполнения процесса решения 
конкретной единичной или частной задачи, благодаря чему, собственно, она 
и становится «учебной». Учащемуся становится понятным операциональный 
состав, логика предметных и мыслительных действий, благодаря чему знание 
становится абстрактным, т.е. теоретическим (научным). Далее требуется 
решить еще одну задачу, относящуюся к одному типу с первой, чтобы 
произошло «восхождение» от абстрактного к конкретному-типовому способу 
решения, когда учащийся получает подтверждение того, что данный способ 
гарантирует решение всего круга задач, относящихся к данному типу.

В психолого-педагогической литературе поэтому говорят, что 
желательно иметь не так много (обычно от трех до пяти) тренировочных 
задач. В педагогической технологии П.Я. Гальперина есть правило, согласно 
которому надо вовремя «отобрать» у учащихся, успешно решающих задачи 
определенного типа, уже освоенный тип задач и переключить на решение 
задач нового типа. Этим обычно и объясняется столь быстрый темп 
прохождения экспериментальных учебных или коррекционных программ.
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Содержание учебных задач определяется совместными средствами 
педагогической психологии, дидактики и частных методик. В реальной практике 
обучения математике перед учащимися порой не ставятся учебные задачи. 
Общий способ решения находится стихийно при длительном решении 
конкретных задач. Результаты такого усвоения бывают недостаточно обобщены 
и осознаны, с трудом переносятся на другие задачи данного класса. Всё это 
приводит к многочисленным и трудно устранимым ошибкам.

При конструировании учебных задач необходимо учитывать три 
аспекта процесса образования понятий:

1. Подбор (или разработка) заданий, которые раскрывают важнейшие 
характеристики понятийных психических структур.

2. Выстраивание последовательности учебного материала, отвечающей 
требованию пофазового формирования субъективного образа содержания 
понятия [4].

3. Образование понятий осуществляется не только за счет присвоения 
готовых сведений, но и на основе интеллектуальной самодеятельности 
ученика. Содержание учебного материала должно давать ему возможность 
самому формулировать определения, вводить и обосновывать признаки 
понятий и т.п.

Таким образом, образование понятийных структур, выступающих в 
качестве носителей понятийного знания, обеспечивается с точки зрения учета 
трех основных аспектов: основных компонентов понятийного мышления, 
фазовой динамики процесса образования понятий и интеллектуальной 
деятельности учащихся в процессе образования новых понятий.

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить 
основные этапы образования (формирования) понятия: 1) создание условий 
для осознания учащимися необходимости введения нового понятия;
2) введение знаково-символического (визуального) обозначения понятия с 
последующим постепенным увеличением степени обобщенности знаково
символического представления его содержания, а также ориентация на 
выделение существенных признаков соответствующего понятия;
3) применение усваиваемого понятия в разных ситуациях, в том числе и в 
условиях самостоятельного выстраивания отдельных аспектов его 
содержания; 4) реорганизация всего множества имеющихся у ученика 
сведений относительно данного понятия и превращение их в обобщенную 
единицу знания [9].

Новое знание не может быть передано ученику путем прямого 
сообщения или показа, т.е. в готовом виде. Усвоение знаний, в частности 
понятий, должно происходить в собственной деятельности ученика, 
адекватной содержанию усваиваемого знания. Действия при этом выступают 
в качестве средства формирования понятий, а также являются способом их 
существования. Результатом решения учебной задачи является 
сформированное учебное действие.

Рассмотрим некоторые виды и особенности учебных действий на 
примере введения и обогащения понятия периодической функции. Они были 
выделены в ходе экспериментального обучения учащихся старших классов с 
углубленным изучением математики г. Иванова.

1. Моделирование учебной задачи и ее преобразование. Содержанием 
этого учебного действия является мыслительный анализ, направленный на 
поиск, обнаружение и выделение определенного отношения изучаемого
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понятия, а конструирование учебных моделей составляет необходимое звено 
процесса усвоения математических понятий и обобщенных способов 
действия. Учебной моделью является такое представление, которое 
фиксирует отношение некоторого целостного объекта и обеспечивает его 
дальнейший анализ. Важным действием здесь выступает подведение под 
понятие, которое включает в себя две части: логическую и специфическую. 
Логическая часть задается логической структурой признаков понятия: 
конъюнктивной или дизъюнктивной, специфическая -  определяется 
конкретным содержанием операций по установлению у объектов признаков, 
необходимых и достаточных для отнесения их к данному понятию.

Важным аспектом моделирования в учебной деятельности является 
кодирование, которое предполагает умение воспроизвести содержание в 
знаково-символической форме. Типичным примером кодирования в 
математике является логическая запись определения или теоремы.

Согласно определению, функция y=fx) называется периодической, 
если для нее существует отличное от нуля число Т  такое, что для любого x из 
области определения функции значения x-T и x+T также принадлежат этой 
области определения и выполняются равенства

fx-T)=fx)=fx+T).
Заметим, что это определение содержит элементы кодирования 

предыдущих знаний в форме знака или символа, поэтому введение знаково
символического обозначения понятия происходит с последующим 
постепенным увеличением степени обобщенности знаково-символического 
представления его содержания и ориентацией на выделение существенных 
признаков понятия. По законам математической логики кодирование будет 
таким:

(fx) -  периодическая) °  (3 T ф 0) (Vx е  D (f))
(x -  T е D ( f ) л  x + T е D ( f ) л  f  (x -  T) = f  (x) л  f  (x + T) = f  (x)).

Для успешного формирования понятия целесообразно рассмотреть 
задания на выделение признаков усваиваемого понятия, их дифференциацию, 
соотнесение различных признаков по степени их значимости и степени 
обобщенности, систематизацию наиболее существенных признаков.

Например, можно показать, что условие ftx-T)=ftx)=ftx+T) в 
определении периодической функции можно заменить более слабым: для

любого x ^ D ( f  ) выполняется равенство fx+T)=fx).
2. Преобразование модели для изучения свойств понятия. Учебный 

процесс связан не только с кодированием, но и перекодированием, т.е. с 
опосредованной переоценкой содержания, значения, ценности информации, 
перекодирование является средством перехода к более высокому уровню 
познания.

Если в психологических исследованиях кодирование необходимо для 
того, чтобы в дальнейшем декодировать информацию, то в математике 
полученная кодированная запись получает развитие и дает новую 
информацию. Так, для нашего примера построим отрицание определения:

(f()  ^  ^  (v  T  *  0) (3x  е  D ( f ))(fx) -  не является периодическои) v 7 v v/ / /
(x -  T e D(f ) v x + T e D(f ) v f ( x  -  T) ф f ( x ) v f ( x + T) ф f (x)).
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Декодируя данную логическую запись, получим, что функция fx )  не 
является периодической тогда и только тогда, когда для любого отличного от 
нуля числа Т  найдется такое число х из области определения функции fx ) ,

Заметим, что этот взаимопереход показывает не только специфику 
знаково-символической деятельности в математике, но и является необходи
мым компонентом когнитивного развития учащихся.

Критерий непринадлежности к понятию может быть эффективно 
использован при конструировании упражнений, ориентированных на 
формирование понятия.

Например, учащимся предлагалось выяснить, является ли функция

x периодической. Успешность решения этой задачи напрямую 
зависела от того, насколько быстро ученики переходили к условиям 
непринадлежности объекта к данному понятию.

3. Построение системы частных задач. На следующем этапе может 
происходить накопление и дифференциация опыта оперирования вводимым 
понятием, расширение возможности осмысления его содержания за счет 
включения разных вариантов его интерпретации, увеличения числа варьирующих 
по степени существенности признаков, наращивания межпонятийных связей и т.д. 
На этом этапе, например, учащиеся должны овладеть действием выведения 
следствий из факта принадлежности объекта понятию.

Количество выделенных у предмета свойств, как следствие его 
принадлежности к данному понятию, зависит от содержания самого понятия 
и от того, насколько продвинулись учащиеся в его изучении. Так, например, 
если учащиеся только еще приступили к изучению понятия, то они смогут 
указать лишь те его свойства, которые содержатся в определении. После 
изучения других фактов, относящихся к данному понятию, учащиеся смогут 
указать ряд дополнительных свойств.

Н.Ф. Талызина подчеркивает, что учить детей выводить следствия из 
факта принадлежности предмета данному понятию нужно начинать в начальной 
школе и продолжать в последующих классах [7]. Овладение этим действием 
позволит ученику освоить логическую структуру признаков понятия.

Например, получим из определения периодической функции 
следующее свойство: если f  x) -  периодическая функция, определенная на 
всей числовой прямой, то уравнение fx+T )=fx) относительно переменной Т 
имеет, по крайней мере, одно ненулевое решение Т=Т0, удовлетворяющее 
этому уравнению при каждом значении x.

Следующая задача может конструировать данную ситуацию. Если
f  (x) — sin x2требуется доказать, что функция J v ' не является периодической, то

согласно сформулированному выше свойству, достаточно указать такие 
значения x=a и x=b, что система

или

1у = cos —
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На этом этапе необходимо предусмотреть задания на включение 
исходного понятия в систему связей с другими понятиями.

Отметим, что если периодическая функция fx )  непрерывна на всей 
числовой прямой, то она ограничена. Отсюда, в частности, следует, что если 
непрерывная на всей числовой прямой функция не является ограниченной, то 
она не будет и периодической.

Используя выведенное свойство, можно сделать вывод, что функция

у  —x  sin x не является периодической, так как она непрерывна, но не 
является ограниченной.

Если из реального процесса обучения исключить собственно учебные 
задачи и действия, то учебная деятельность деформируется, интерес к ней 
притупляется. Усвоение знаний превращается в оперирование частными 
эмпирическими представлениями при выполнении узкопрактических 
навыков. При этом разрушается внутренняя основа умственного развития 
школьников.

Таким образом, в ходе проектирования учебных задач должны быть 
предусмотрены такие формы организации учебного материала, которые 
позволяли бы ученику мысленно участвовать в процессе конструирования 
новых понятий, переосмысливать его содержание по мере углубления 
представлений о соответствующих математических объектах, самостоятельно 
выстраивать новое понятие на базе исходных понятийных знаний.

С другой стороны, учитель на основе предложенных рекомендаций может 
самостоятельно подготовить учебные задачи с использованием необходимого 
содержания. На основе этого материала учитель конструирует задания, для 
которых нужны новые понятия, доказывает их, выделяет существенные и 
несущественные признаки этих понятий, составляет упражнения с их 
обоснованием, диагностические и контрольные работы и т.д.

Системная реализация учебных задач в процессе обучения математике 
выступает фактором формирования целостных образов математических 
объектов, а, значит, способствует усвоению математических знаний и 
развитию когнитивных способностей и математического мышления.
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Артамонов М.А, Турчин АС.
Оқушыларда математиқалық уғымдарды қалыптастыру процесіндегі оқу 

тапсырмалары мен оқу әрекеттерінің ерекшеліктері

Мақалада мекгеп оқушыларына математиканы оқытудың үтымды жақгары 
қарастырылған. Оқу міндеттері мен оқыту қызметінің қүрылымындағы шешімдер түрде оқыту 
моделдеуін қолдануға авторлық түрінде мінездеме беріледі.

Түйін сөздер: оқыту міндеттері, моделдеу, кодтау, белгілі қызмет негізі, оқыту қызметі 
мен операциялар.

M.A Artamonov A.S. Tourchin 
The peculiarities of teaching problem modeling and learning activity mastering while forming 

mathematical concepts in school students

In the article written by M.A. Artamonov and A.S. Tourchin “The peculiarities of teaching 
problem modeling and learning activity mastering while forming mathematical concepts in school 
students” the questions connected with the increase of effective teaching Mathematics at school are 
described. The characteristics of the authors’ approach to the use of educational modeling as a means 
to solve teaching problems and form learning activities are given.

Key words: teaching problem, modeling, encoding, reference basis of activity, learning 
activities and operations.
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12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ КӨШУ БАҒЫТЫНДА ИНФОРМАТИКА
М¥ҒАЛІМДЕРІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҮЙЕСІН Қ¥РУДЫҢ 

ДИДАКТИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

Аннотация: мақалада 12 жылдық білім беруге көшуге байланысты информатика 
мүғалімдерінің кэсіби қүзыреттілігін қалыптастыру, олардың эдістемелік жүйесін қүрудың 
дидактикалық мүмкіндіктері теориялық жэне практикалық түрғыдан жан- жақгы талданған.

Түйін создер: мүғалімнің эдістемелік жүйесі, модель, мақсат, мазмүн, оқыту эдісі, 
үйымдастыру формасы

Психологиялық-педагогикалық жэне гылыми-эдістемелік әдебиеттерге 
талдау жасау багытында «мүгалімнің әдістемелік жүйесінің»(МӘЖ) моделін 
қүруга мүмкіндік берді. Ол келесі эрекеттерден түрады:

- мүгалімнің эдістемелік жүйесінің байланыс бөліктері: эдістемелік 
жүйені дамыту мен қайтадан жобалау, қүзырлылықты дамыту мақсаты;

- жобалау қызметтерін модельдеу;
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- оқытудың эдістемелік жүйесі (білімнің мақсаты, мазмүны, формасы, 
эдісі жэне қүралы);

- стандарт.
Модельдің алғашқы әрекеті мемлекеттік білім стандартында жэне 

қогамның элеуметтік тапсырысында берілген мақсаттан басталады. Мақсат 
педагогикалық жүйені анықтайды. Н.В.Кузьмина, М.М.Пышкало жэне 
Ж.А.Қараевтың ғылыми еңбектерінде педагогикалық жүйе мақсат, мазмүн, 
оқытудың эдістері мен қүралдарынан жэне үйымдастыру формаларынан 
түрады деп анықталған. Педагогикалық жүйенің алғашқы бөлігі мақсаттан 
қүралған. Мақсат -  бүл барлық қалған бөліктердің қызметін анықтайтын 
жүйелік қүрастырушы бөлік. Мақсаттың өзгерісі принциптерге негізделген 
жобалау іс-эрекеттерін анықтайды. Ал жобалау іс-әрекеті мақсатты қою 
үғымының негізін қүрайды. Е.С.Заир-Бек мақсатты қоюды мына түрде 
анықтаған: «проблема, шарт, жағдаят жэне оны талдау туралы ақпарат; 
проблеманы қою жэне оны шеше білу; қойылған мақсаттар тізімі; жобалау 
мақсаты білімнің жалпы қүндылығын анықтайды; жобалау мақсаты 
өлшенетін нақты нәтижелерді анықтайды; жобалау мақсаты білім беру 
үрдістерін дамытуға негізделген шарттарды қүру». Н.В.Кузьмина эдістемелік 
жүйені педагогикалық жүйенің бір бөлігі ретінде қарастырған. Әдістемелік 
жүйенің эдістемелік функциялардан қүралатындығы оның басқа жүйеден 
ерекшелігін айқындайды.

Әдістемелік функцияның мақсат қүрастырушысы болады, егер:
• мақсатты қою тілі мүғалімге, оқушыға жэне ата-анаға түсінікті, әрі 

дэл болуы керек;
• мақсатты жазу барысында мақсатты қою тілдерінің қүрылымдық 

элементтері (мақсатты қою тілінің негізгі қүрылымдық элементтеріне келесі 
қызметші сөздер қолданылады: «үйрену», «білу», «қолдану», «қандай да бір 
түсініктер туралы білу», «сипаттамаға беруге үйрену»; мақсат қүрылымы: 
меңгерілетін үгымдар, амалдар, түжырымдар жэне олардың өзара 
байланыстары) гана қолданылады;

• мақсат тілінде стандарт талаптарын үгындыру (мүгалімнің 
эдістемелік шеберлігі білім беру стандарттарының талаптарын мақсат тілінде 
дэл жэне нақты түрде көрінеді: берілген мақсатты жүзеге асыруда оқушыны 
жаңа деңгейде байқау. Дәстүрлі эдісте эдіскер мен мүгалім оқу пэндері 
бойынша оқытудың мақсатын дәл жэне нақты түрде жазуга ерекше назар 
аударылмады. Мүндай эдіс бойынша тек оқу материалының көлеміне гана 
назар аударылып, мақсатка жетуге байланысты үйренушінің білім алу 
сапасына көңіл бөлінбеді);

• мақсатты қою барысын диагностикалаумен қамтамасыз ету 
(диагностикалау үйренушінің мақсатқа жету фактілерін механизмін 
қамтамасыз етеді);

• мақсатты қоюда әрекеттерді тізбектей орындау қатаң түрде 
сақталуы тиіс;

• оқыту эдістері — «бүл білім беру мақсаттарына жетуге багытталган 
мүгалім мен оқушының өзара іс-эрекетін реттеу тэсілдері» (Ю.К.Бабанский). 
Оқыту эдістері білімдік жэне тэрбиелік міндеттерді шешуге багытталган оқу 
материалдарын және оқушы мен мүгалім арасындагы өзара іс-эрекетті 
үйымдастыру тэсілдері ретінде қарастырылады.

Егер мүгалім оқушымен бірлесе отырып оқу-тэрбие үрдісін
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үйымдастырса, онда оқыту қүралы эдістемелік функцияны қамтамасыз етеді. 
Оқытудың эдістемелік жүйесінің бөліктері:

- мақсат;
- оқытудың мазмүны мақсатпен анықталады;
- оқыту эдісі;
- оқу үрдісін үйымдастыру формалары.
Модель жүйесін, яғни мүғалімнің жобалау іс-эрекетін модельдеу 

арқылы білім беру мақсатының қажеттілігі мүғалімнің әдістемелік жүйесінің 
қалыптасуына, бөліктердің өзара байланысы мен атқаратын қызметін 
анықтауына әсерін тигізеді. Мүғалімнің эдістемелік жүйесі ашық жүйе 
ретінде қүрылады, яғни сыртқы эсердің эсерінен өзгертуге болады

Мүғалімнің эдістемелік жүйесін мына бөліктердің өзара байланысқан 
жиынтығы ретінде түсінеміз: мақсат, мүғалімнің эдістемелік бағыты жэне 
үйымдастыру формалары оқу-тэрбие үрдісін жүзеге асыруға жэне берілген 
сапамен жеке түлганы қалыптастыруға бағытталған педагогикалық іс-эрекет 
дүрыс үйымдастырылуы қажет.

Мүғалімнің эдістемелік жүйесінің функциясының қүрамына мыналар 
енеді: гносеологиялық, ізгіліктілік, жобалық, нормативтік жэне рефлексивтік.

Гносеологиялың функция келесі қызметтерді атқаруға бағытталған:
- объектіні жобалау арқылы білімдік үрдістің танымына;
- нақтылы технологияны үйренуге;
- психологиялық-педагогикалық міндеттерді шешу эдістері мен 

тэсілдерінің ақпараттық дерегін қүруға;
- информатиканы оқытудың эдістерін, психологиясы мен педагоги- 

касының негізгі идеяларын қүруға;
- мүғалімнің өзін, кэсіби қызметтерінде даралық-психологиялық 

ерекшеліктерді тани білуіне.
Ізгіліктілік функциясы мүғалімнің педагогикалық үрдісте баланы 

жеке түлға ретінде бағалық қүндылығын түжырымдай білуге жэне «Мен - 
кэсіби маманмын» позитивтік түжырымдамасын қоя білуі мен жеке 
педагогикалық тэжірибесін тани білуге бағытталған.

Жобалау функциясы оқу-тэрбие үрдісін операциялық, процедуралық 
жэне технологиялық жагынан қамтамасыз етуде байқалады. Басқаша 
айтқанда, педагогикалық үрдісте оқытудың мазмүнын, формасын жэне 
эдістерін практикалық деңгейде жобалау, нақтылы жағдаяттарда 
педагогикалық жэне әдістемелік тэсілдердің тиімдісін таңдай білу.

Нормативтік функция келесі педагогикалық талаптарды сақтауды 
қамтамасыз етеді:

- педагогикалық іс-әрекеттің қүндылық функцияларын орындауды;
- оқу-тәрбие үрдісін жобалауда анықталған ережелер мен талаптардың 

есебін жүргізуді;
- нақтылы педагогикалық технологияларды қолданып, оны жүзеге 

асыруды;
- білім беру стандартын жүзеге асыру бойынша анықталған іс- 

эрекеттерді қамтамасыз етуді.
Рефлексивтік функция мүғалімніц өз іс-эрекетін үйымдастыра білуін 

қамтамасыз етеді:
- өзінің қабілетін бағалауды;
- жіберілген қателерді түзете білуді;
- рефлексияны дамытуға жағдай жасауды.
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Мүғалімнің эдістемелік жүйесі бөлімдер мен бөліктердің анықталған 
жиынтығы түрінде бейнеленуі қажет. Кез келген жүйенің ортақ белгісі 
элементтер жиынтығынан түратындығымен сипатталады. Жүйенің екінші 
белгісі оның эрбір элементінің атқаратын қызметі берілген жүйедегі басқа 
элементтерге өзара эсер етуімен анықталады. Кез келген жүйе өзара эрекет 
етуші элементтердің өзара байланысқан жиынтығын қүрайды.

Талдау жасау барысында мүғалімнің эдістемелік жүйесі келесі 
бөліктерге бөлінетіндігі анықталды: мақсаттарға жетуде бөліктерінің 
түтастығы; бөліктер аралығындағы тэуелділік және байланыстың бар болуы; 
бөліктерді біріктіруге қажетті жетекші идеялар мен топтардың бар болуы; 
бөліктердің ортақ қасиеттерінің пайда болуы. Мүғалімдердің эдістемелік 
жүйесінің қүрылымы 1-кескінде бейнеленген.

Мұғалімдердің әдістемелік жүйесінің құрылымы
1-кескін

Мүғалімнің эдістемелік жүйесі

' ' ' •  ►

М ақсаты Ә дістемелік бағы ты ¥й ы м дасты ру
ф орм алары

• аумақтық (қоғамдық- 
мемлекетгік 
тапсырысымен 
анықгалған жэне 
мемлекетгік стандартқа 
енгізілген);
• кезендік;
• жеделдік (жеке 
тақырыптарды үйрету 
мақсаты)

• ынталық элемент;
• мазм^ндық-операциялық 
элемент:
o интеллектуальдық-логикалық 
қабілетгілік; 
o интеллектуальдық- 
эвристикалық қабілетгілік; 
o коммуникативтік қабілетгілік; 
o ұйымдастырушылық 
қабілетгілік пен дағды;
• даралық-шығармашылық 
элемент;
• рефлексивтік-бағалық 
элемент;
• эдістемелік тэжірибе.

• Дәстүрлік;
• Инновациялық.

Сонымен, мүғалімнің эдістемелік жүйесі 3 бөліктен түрады: мақсаты, 
эдістемелік бағыты жэне үйымдастыру формалары. Бөліктердің өзара 
байланысын талдай отырып, дэстүрлі үйымдастыру формасы мақсаттың 
өзгерісіне сэйкес дамитындығы анықталды. Ал инновациялық үйымдастыру 
формасында келесі үрдістер жүргізіледі:

- мақсат өзгерісі әдістемелік бағыттың түрленуінен шығады. Басқаша 
айтқанда, мақсат тапсырыс негізінде анықталады және ол оқушының жеке 
түлғасына сай бағытталады;

- үйымдастыру формасының өзгерісі эдістемелік бағытты немесе 
мақсатты түрлендіруден шығады.
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Мүгалімнің эдістемелік жүйесін қалыптастыру 3 кезеңнен түрады:
1-кезең
Жоғарғы оқу орындарының 1 курс студенттері үшін мүғалімнің 

эдістемелік жүйесін қалыптастыру туралы теориялық білімді қалыптастыру 
жэне оны жобалау

Теориялық мазмүн «Педагогика», «Психология», «Есептерді шыгару 
практикумы», «Информатика» сияқты оқу курстарыиың теориялық базасы 
иегізіиде қалыптасады.

2-кезең
Мүгалімнің эдістемелік жүйесін жобалау жогаргы оқу орындарының 3

4 курс студенттерінде қалыптасады. Ол теориялық білімдермеи қатар 
практикалық-қолдаибалы, іздеиістік-зерттеушілік іс-әрекеттерді қалыптас- 
тыру арқылы жүзеге асырылады. Оның мазмүны «Информатикаиы оқыту 
әдістемесі», «Есептерді шыгару практикумы», «Педагогикалық технология», 
«Логика», «Информатика тарихы» жэне басқа оқу курстарының негізінде 
студенттердің теориялық білімін қалыптастыра отырып, оны педагогикалық 
практика, эдістемелік жэне дипломдық жүмыстарды жобалау арқылы 
жүмыстармен жалгасып, қалыптасады. Бүл кезенде негізгі оқу курстарының 
бірі ретінде «Информатиканы оқыту әдістемесі»курсы жэне педагогикалық 
практиканы жүйелі түрде үйымдастыру жүмыстарын өткізу барысында жан- 
жақты қарастырылады.

3-кезең
Мүгалімнің әдістемелік жүйесін біліктілікті көтеру барысында жүзеге 

асырылады. Мысалы, «Информатиканы оқыту әдістемесі» тақырыбы 
бойынша курстың оқу-тақырыптық жоспары жасақталды жэне ол келесі 
бөлімдерден түрады:

1. Дидактикалық жүйе жэне технология. Дидактикалық жүйе. 
Педагогикалық технологиялар жэне инновация. Білім беру мекемелеріндегі 
жаңалықтар жэне педагогикалық ізденістер. Педагогикалық технологияларды 
енгізу. Оқыту түжырымдамасы жэне технология. Дидактикалық жүйе мен 
технология багытында мақсатты қоя білу. Информатиканы оқыту 
технологиясын жобалаудагы түрлі тәсілдер. Міндеттік тэсіл. Информатика 
сабагында сүхбатты үйымдастыру.

2. Оқу пэнін модельдеу негіздері. Мақсатты қою жэне модельдеу. Түрлі 
технологияларды қолдану жагдайында мазмүнды тандау жэне даярлау. 
Технологияның түжырымдамалық негізіне сэйкес мазмүнды қүру. Арнайы 
сыныптарга білім мазмүнын қүру. Мектептегі түрлі мамандарга даярлау 
багытында курстың мазмүнына салыстырмалы талдау. Оқыту эдістерінің жүйесін 
тандау. Оқу міндеттері мен жагдаяттар жүйесін жасақтау. Түрлі педагогикалық 
технологияларга сэйкес жагдаяттарды модельдеу. Саралау эдістері.

3. Білімді стандарттау проблемалары. Пэн бойынша білім қүрылымы 
жэне стандарттау проблемалары. Базистік оқу жоспары жэне 
информатикадан мемлекеттік білім стандарты. Программаларга талдау. Оқу 
қүралдарына сэйкес үсынылган негізгі эдістемелік идеялар. Информатиканы 
тереңдетіп оқыту багдарламасының қүрылымы жэне оны талдау.

4. Орта білім беретін мектептер типтерінде сабак өткізудің 
ерекшеліктері. Сабақты жүйелеудің әртүрлілігі. Дэрістік-практикалық оқыту 
жүйесі, оны түрлі мекемелерде жетілдіру жолдары. Компьютерді қолдану
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мүмкіндіктері. Сабақты өткізудің дэстүрлі емес формалары. Оқушының 
даралық ерекшелігін жэне мектептердің типтеріне сэйкес тапсырмалар 
жүйесін қүрастыруға қойылатын талаптар. Дидактикалық ойындар. Білімді 
бақылаудың дэстүрлі емес формалары. Факультативтік курстар мен арнаулы 
курстардың бағдарламаларын жасақтау мен оны өткізу әдістері.

5. Мүғалімнің зерттеушілік-ізденіс жүмыстары. Мүғалім жүмысының 
методологиялық мэселелері. Зерттеу әдістері. Экспериментті өткізу жэне 
оның қорытындыларын өңдеу проблемалары. Іс-тэжірибені жинақтау, оны ой 
елегінен өткізу, талдау жэне тарату. Оқушылардың ғылыми жүмысына 
басшылық жасау.

6. Информатиканы окытудын психологиялык негіздері. Информатика 
сабағында теориялық ойлау қабілеті қалыптастыру. Дағды мен икемділікті 
сатылап қалыптастыру технологиясы. Оқуға деген ынтаны түрлі оқу 
материалдарын беру арқылы қалыптастыру. Өзіндік бақылау жэне рефлексия. 
Ақыл-ой қабілеттерін дамыту. Түрлі тиитегі мектеитер жагдайында 
танымдық дагдыны қалыптастыру. Оқушылардың зерттеушілік іс-әрекеттерін 
үйымдастыру негіздері. Мектепте оқу жүмысын үйымдастырудагы түлгалық- 
қызметтік тэсіл.

7. Балалармен психологиялык тузету жэне диагностикалық кабілетін 
тексеру жумыстарын жургізу. Турлі мамандық курсгарын оқытүда оқушылардың 
кабілетін дамытудың психологиялық-педагогикалық ироблемалар.

8. Информатиканы терендетіп оқыту жэне информатикадан 
мамандыкка баулу курстарын окытудын теориялык негіздері жэне онын 
эдістемесі.

Информатика мүгалімдері үшін төмендегідей тандау курстары 
үсынылады: «Бастауыш мектепте информатиканы оқыту», «Информатика 
сабагында сүхбат үйымдастыру мэселелері», «Оқыту үрдісінде компьютерді 
қолданудың дидактикалық мүмкіндіктері», «Педагогикалық программалық 
қүралдарды жасақтау мәселелері», «Мектептің білім беру үрдістерінде 
мультимедиялық электрондық оқулықтарды қолдану мүмкіндіктері» және т.б.

С.Т. Мұхамбетжанова
Дидактические возможности составления методической системы учителями 

информатики при переходе на 12-летнее образование

В данной статье рассматриваются вопросы о формирования профессиональной 
компетентности учителей информатики и составлении структуры методической системы в 
условиях к переходу на 12-летнее обучение. Анализированы работы ученых по вопросам 
создания модели методической системы и раскрыта составная часть ее методической функции.

Ключевые слова: методическая система учителя, модель, цель, содержание, метод 
обучения, форма организации

S.T. Mukhambetzhanova 
Didactical possibilities of drafting of the methodical system of teachers of computer skills in 

transition on 12-years-old education

In given work are considered questions about shaping professional компетентности teachers 
of the informatics and formation methodical system structure of the functioning (working) the teacher 
of the informatics in condition to transition 12-year education. Analyzed work scientist on questions 
of the creation to models of the methodical functioning (working) the teacher of the informatics and 
making part to methodical function.

Key words: methodical system of teacher, model, objective, content, the method of teaching, 
the form of organization
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ЯЗЫК -  ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация: В статье освещены основные аспекты национально-культурной 
идентичности. Акцентировано внимание на языке, который является средством и символом 
общности, а также ее духовным потенциалом, выразителем и структурной частью 
национально-культурной самоидентификации, а затем самым тесным образом связана с 
нацией и ее культурой.

Ключевые слова: язык, национально-культурная идентичность, личность, языковая 
самоидентификация.

Национально-культурная идентичность не ограничена пассивным 
самопознанием и самоопределением личности в социокультурном 
пространстве, и может быть важным средством активизации и повышения 
волевой целеустремленности индивида на стратегические цели в жизни. 
Процесс национально-культурной самоидентификации личности осущест
вляется благодаря языку как сочетание культурно-рефлексивных процессов 
познания, оценки, анализа, аккумуляции норм, ценностей, ролевых установок 
и коммуникации в процессе преобразования человеческого индивида в 
личность. В процессе национально-культурной самоидентификации 
возникает определенная идентичность, т.е. совокупность повторяющихся, 
соответствующих именно этой личности или определенной социальной 
группе отличительных признаков, наличие которых составляет меру этого 
явления, а потеря идентичности означает разрушение целостности личности.

Одним из главных компонентов и важным фактором существования и 
сохранения национально-культурной идентичности, ее неповторимой 
характерной чертой является язык. Он играет чрезвычайно важную роль как 
основа социального сознания определенного индивида или сообщества. На 
разных уровнях анализа все больше внимания уделяется тому бесспорному 
факту, что этническая идентичность связана не столько с реальным 
использованием языка всеми членами группы, сколько с ее символической 
ролью в формировании чувства родства с группой и одновременно в 
процессах межотраслевой дифференциации [4, с. 75].

Языковая самоидентификация является одной из форм творчества 
человека, с помощью, которой осуществляется самопознание, 
самостановление, реализация своего неповторимого «Я», поиск своего 
социального назначения, что позволяет получать преимущества в 
конкурентной борьбе с другими социальными субъектами, действующими в 
социокультурном пространстве.

Следует, прежде всего рассмотреть значение понятия «язык».
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В процессе исследования языка, как средства национально-культурной 
идентичности личности необходимо различать язык, как объективно 
существующую систему языковых знаков и правил их использования, 
источником ценностей, норм, правил, ролевых установок, приоритетных 
вкусов и предпочтений, которые, в свою очередь, выступают объектом 
национально-культурной идентичности отдельного индивида, и речи как 
процесс активного сознательного использования языковой системы 
индивидом при декларировании ценностей, норм, приоритетных вкусов, 
которые он идентифицирует как свои (или как процесс сознательного 
дистанцирования от неприемлемых для индивида ценностей, норм, 
приоритетов и т.п.) и при получении подтверждения декларируемых 
индивидом ценностей путем реальной или виртуальной коммуникации.

Язык -  система знаков, с помощью которых осуществляется 
человеческое общение, мышление и самовыражение, средство развития 
культуры; система коммуникации, осуществляемой на основе звуков и 
символов, имеющих условные, но структурно обоснованные значения. 
Анализ языка дает большой по объему материал для изучения мыслительных 
процессов человека, восхождение культуры в целом. Литературный язык -  
показатель развития и богатства культуры того или иного этноса [5, с.502].

Язык является чрезвычайно сильным и важным нацисозидающим 
элементом. Он -  тот указатель, компас в извечной борьбе народов за свою 
идентичность, за своё полноправное утверждения на родной земле в мире, с 
которым они сверяют правильность выбранного пути [9, с.91].

Язык является не просто средством общения, а прежде важным 
способом мировоззрения, составляющей менталитета нации, он содержит 
надындивидуальные компоненты массового сознания, определяется 
традициями и культурой и передается из поколения в поколение. Язык 
обуславливает национальную специфику, через которую происходит 
усвоение культуры и передача духовных ценностей.

Овладение языком своего народа и формирование уважения к нему -  
это чрезвычайно важным фактором в процессе национального воспитания и 
формирования национального самосознания личности. Языковая среда 
растит и питает индивида, определяет его мышление и культуру, 
следовательно -  формирует личность. По этому поводу мудро заметил И. 
Огиенко: «Ребенок, воспитанный на неродном языке, никогда не будет для 
своего народа национально сильным и морально прочным» [8, с. 140]. 
Действительно, родной язык является ценным фундаментом для воспитания 
украинского национального характера: «Старайтесь же воспитывать столь 
необходимые для нации сильные характеры, воспитывая своих детей только 
народном языке» [8, с. 39].

Язык как средство процесса национально-культурной самоиден
тификации личности выполняет ряд функций:

1. функция идентификации людей в рамках той или иной социальной 
группы, этнической общности;

2. адаптивная функция (обеспечивает гармонизацию личности и 
определенного языкового сообщества);

3. номинативная функция (обозначение объектов действительности, их 
свойств и отношений, существующих между ними);
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4. коммуникативная функция (обмен значимой информацией);
5. мислетворческая функция (осуществление процессов абстрактного 

мышления);
6. аккумулятивная (накопление и хранение информации);
7.когнитивная функция (усвоение необходимой для национально

культурной самоидентификации информации);
8. регулятивная функция (регламентирует поведение людей).
Язык является одним из главных факторов консолидации украинской 

нации. Следует рассмотреть иерархию национально-культурных ценностей и 
особенности украинского мировоззрения и мировосприятия, которые 
проявляются в процессе национально-культурной самоидентификации 
граждан нашего государства. Специфика процесса национально-культурной 
самоидентификации украинцев предопределяется характером, 
закономерностями развития «уникальностью внутреннего строя украинского 
общества» [6, с. 56], а также национально-культурными особенностями 
сосуществования и взаимодействия украинского и русского языков.

В современных условиях сосуществования и активного взаимодействия 
разных языков и в украинском обществе возникают принципиально новые 
социально-экономические и культурно-языковые отношения, которые 
предопределяют объективные изменения в процессе национально-культурной 
самоидентификации украинцев.

Считается, что основными факторами оптимизации языковой 
самоидентификации в Украине является развитие гражданского общества, 
создание благоприятной политической и социально-экономической ситуации 
в стране, социально-конструктивная и сбалансированная языковая политика 
государства, распространение государственного языка, иностранных языков 
и языков национальных меньшинств в сферу массовой культуры, семейно
бытового общения, в официальную и производственную сферы, зависимость 
повышения социального статуса и карьерного роста личности от уровня 
владения государственным и иностранными языками, повышение речевой 
активности человека, нацеленности на взаимодействие и сотрудничество, 
расширение интеллектуальных возможностей человека (рефлексивных 
способностей, механизмов интеграции и дифференциации опыта), широкая 
гуманитарная образованность человека, основательная профессиональная 
подготовка.

Следует помнить пословицу: «Сколько ты знаешь языков, столько раз ты 
человек». Через знание языка можем легко установить контакт и завоевать 
симпатии любого народа. Так делали древние правители по отношению к своим 
подчиненным. Например, понтийский царь Митридат VI Евпатор (132 -63 г. до 
н. Э) знал 22 языка подданных ему в Малой Азии народов [7, с.56].

О том, что языки - это глубоко отличные системы приемов мышления, 
писал известный языковед А.Потебня [10, с.259]. Он откровенно осуждал 
двуязычное воспитание детей в раннем возрасте: «Знание двух языков в 
очень раннем возрасте не является владением двумя системами изображения 
и сообщения одного и того же круга мыслей, но раздваивает этот круг и 
заранее затрудняет достижение целостности миросозерцания, мешает 
научной абстракции» [10, с.263].
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А. Потебня развил идею, согласно которой речь участвует не только в 
формировании народного мировосприятия, но и в самом развертывании 
мысли: «Человек, который говорит на двух языках, переходя от одного к 
другому, меняет вместе с тем характер и направление течения своей мысли, 
причем так, что усилия ее лишь меняют колею мысли, а на дальнейший ход 
ее влияет лишь косвенно. Это усилие может быть сравнимо с тем, что делает 
стрелочник, который переводит поезд на другие рельсы» [10, с. 377]. По 
мнению А. Потебни, слово -  это не просто языковое средство, а 
основополагающий, базовый принцип сознания нации; в нем, языке, уже 
заложено все разнообразие национального видения мира (наглядного, 
абстрактного и мифологического). Каждый из языков мира, как подчеркивал 
языковед, есть неповторимым. Таким образом, многие мыслители понимали 
язык как духовную силу, которая формирует культуру народа. Понятие 
«язык» и «народ» тесно связаны: народ -  те, кто говорят на одном языке, а 
язык -  это то, чем говорит народ. Он объединяет народ и выделяет его среди 
других народов.

Родной язык, по мнению И. Огиенко, - это важнейшая основа, на 
которой духовно и культурно растет народ. Язык - это наша национальная 
принадлежность, в языке наша культура, степень нашего сознания. Родной 
язык глубоко проникает в духовную жизнь -  частную и государственную. 
Давно известно, что только родной язык приносит человеку большое и 
глубокое личное счастье, а государству -  сильные патриотические характеры. 
Без хорошо выделанной родной речи нет всенародного сознания, без такого 
сознания нет нации, а без сознательной нации -  нет государственности как 
высшей общественной организации, в которой она получает наиболее 
полную возможность своего всестороннего развития и выявления [8, с.11].

Одной из наиболее полных и аргументированных современных теорий, 
рассматривающих влияние языка на формирование идентичности, является 
теория Дж. Фишмана. Согласно с ней, речь тесно связана с идентичностью 
тремя способами. Во-первых, интегральным, то есть язык ассоциируется с 
определенной культурой, она формулирует высказывания и выражает 
интересы, оценки и мировоззрение культуры. Эта связь не предполагает, что 
речь, которая традиционно или исторически ассоциируется с определенной 
культурой, идеально подходит для этой культуры и другая речь не сможет 
заменить эту традиционную связь в будущем. Но в определенный период 
времени «ни один язык, кроме того, что исторически и интимно 
ассоциировался с определенной культурой, не в состоянии так хорошо 
выражать определенные артефакты и заботы этой культуры» [12, с. 13]. Во- 
вторых, символическим, который означает, что язык представляет 
определенные национальные (этнические) группы со своими языками. 
Судьба языков неизбежно связана с судьбами носителей этого языка [12, с. 
21]. В-третьих, отношением части к целому. Значительная часть любой 
культуры является вербальной: «Модели социализации ребенка 
ассоциируются с определенным языком, культурные стили межличностных 
отношений ассоциируются с определенным языком, этические принципы, 
лежащие в основе повседневной жизни, соотносятся с определенным языком 
и даже материальная культура и эстетическое восприятие обычно 
обсуждаются и оцениваются с помощью фигур речи, которые в основном 
существуют только в этой культуре, а не являются универсальными» [12].
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Дж. Фишман подчеркивал культурную значимость языка для 
этнической идентификации. Между тем это не означает, что идентичность 
может храниться в каком-то чистом, неизменном виде. Это также не означает 
неизбежной связи языка с определенной идентичностью. Скорее, речь, 
которая традиционно связана с определенной идентичностью, рассмат
ривается как значимый ресурс для этнокультурной идентичности, как на 
уровне социальной интеграции, так и социальной идентификации. Как 
утверждает Дж. Фишман, «исторически родной язык играет роль в процессе 
индивидуального и группового самоопределения и самореализации не просто 
как миф (то есть как истина, объективная достоверность которой менее 
важна, чем субъективная), но и как естественная идентификационная и 
мотивационная потребность в определенном этнокультурном пространстве» 
[12, с. 7].

Речь может быть ярким маркером идентичности для одних людей или 
этноса в целом и не быть таковым для других. Ассоциация между языком и 
идентичностью зависит от социального контекста, в котором находится 
определенная этническая группа. Для одних групп язык может быть более 
важным компонентом идентификации, чем для других. В ряде этнических 
сообществ потеря любого этнического признака, в том числе и потеря речи, 
не ведет к ассимиляции, а вызывает своего рода «возмущение этнического 
самосознания, которое изыскивает другие символы этнической 
преемственности» [1, с. 20].

В современном научном сообществе сформировалось два основных 
подхода к роли языка как этноконсолидурующие и этнодиференцирующие 
признаки формирования идентичности. В соответствии с первым подходом, 
существует имманентная связь языка с этнической идентичностью. Речь 
связывает личную идентичность индивида с групповой идентичностью. По 
мнению К. Либкинда, «существует несколько условий, которые способе - 
твуют этой связи. Во-первых, язык имеет большое значение для индивида как 
инструмент названия, наименования себя и окружающего мира. Во-вторых, 
воспитание ребенка зависит от речевого взаимодействия. В-третьих, язык - 
один из наиболее ярких характеристик этнической группы» [13, с. 143]. Если 
нивелируется роль языка как основного фактора формирования 
идентичности, происходит этническая ассимиляция: теряя язык, народ 
перестает психологически осознавать свою идентичность, культурную 
самобытность и обособленность и пополняет количественно другие, 
мажоритарные этносы.

Исследователи, которые придерживаются второго подхода, 
утверждают, что язык не является существенным компонентом этнической 
идентичности. Как известно, некоторые этнические сообщества смогли 
продолжить свое существование как отдельные этнические группы, не 
ассимилируясь после перехода на другой язык как средство коммуникации. В 
соответствии с таким взглядом, преимущества всегда отдаются полезности 
языка, а не его символической или эмоциональной ценности. Сторонники 
этой точки зрения соглашаются с тем, что язык может быть важным 
компонентом этнической идентичности, но эта идентичность может пережить
- и переживает утрату первичного языка этой группы.
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В Частности, К. Истман утверждает, что использование языка -  это 
лишь поверхностная черта этнической идентичности. Принятие другого 
языка влияет только на языковой аспект нашей идентичности, а не на саму 
идентичность: «...нет необходимости беспокоиться о сохранении этнической 
идентичности, поскольку единственное измерение -  это речь, которую мы 
используем» [14, с. 256].

Выводы: Язык служит средством выражения и формирования этнического 
самосознания, удовлетворяет культурные потребности народа, является одной из 
важнейших этноконсолидирующих признаков идентичности.

Язык как орудие формирования и выражения мысли является основой 
духовности народа, прочной и надежной опорой самосознания личности, 
импульсом к творческому самовыражению человека не только в 
национальной культуре, но и в мировой цивилизации. На сегодня в мире 
существует около 6 тысяч языков [3]. Среди них украинский язык, как и 
любой другой, занимает свое уникальное место. Именно в языке нация 
сохраняет историю, многовековой опыт, достижения культуры, 
мировоззренческие идеи.

Язык каждого народа является не только произведением многих 
поколений, он, по М. Хайдеггеру, является определяющим для сущности 
человека. «Человек не был бы человеком, если бы ему было отказано 
говорить непрерывно, повсеместно, по всему, в самых разных вариациях". 
Если речь дает такую возможность, то человеческая сущность -  в языке» 
[11, с. 203]. Философ считает, что для человека мир его родного языка -  это 
«дом бытия», «самое сокровенное лоно культуры». Это естественная 
психологическая среда обитания человека, тот образный и мысленный 
«воздух», которым дышит, в котором живет сознание» [11, с. 203].

Немецкий философ Вильгельм фон Гумбольдт утверждал, что язык влияет 
на духовное развитие народа. Он пришел к выводу, что различные языки -  это не 
только различные оболочки общечеловеческого сознания, но и разные виденья 
мира. Гумбольдт отмечал: «В каждом языке заложено самобытное 
мировоззрение. Как отдельный звук возникает между предметом и человеком, 
так и язык в целом выступает между человеком и природой, воздействуя на него 
изнутри и снаружи... И каждый язык описывает вокруг народа, которому он 
принадлежит, круг, из которого человеку дано выйти лишь постольку, поскольку 
он тут же вступает в круг другого языка» [2, с. 37].

Изучение национального языка создает такое родство душ 
человеческих, которое не достичь ни детальным изучением культуры народа, 
ни даже его историей.

Следовательно, потеря языковой идентичности в украинском обществе 
может привести не только к потере украинской государственности, но и 
лишение украинцев одного из основных факторов в формировании 
национально-культурной идентичности. Именно поэтому наиболее важным 
фактором должно быть возрождение и популяризация украинского (родного) 
языка.
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T.B. Потапчук 
Тіл -  үлттық-мәдени түлғаны қалыптастыру факторы

Мақалада ұлттық-мәдени тұлғалық аспектісі негізгі бағыттары қарастырылған. Қарым- 
қатынастың символы мен құралы ретінде тілге баса назар аударылған.

Түйін сөздер: тіл, ұлттық-мәдени тұлға, тұлға, тілдік қарым-қатынас.

T.V. Potapchuk
Language is a factor in the formation of national and cultural identity personality

The article deals with the basic aspects of national-cultural identity. Accent on language, 
which is the means and the symbol of the community, as well as its spiritual potential, the spokesman 
and structural part of the national-cultural self-identification and, therefore, is closely linked with the 
nation and its culture.

Key words: language, national-cultural identification, personality, language self
identification.
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Аннотация: Мақала бастауыш сынып оқушыларының өзіндік оқу эрекетін 
ұйымдастырудың теориялық аспектілеріне арналған жэне онда орын алатын психологиялық 
педагогикалық мэселелер талданған.

Түйін сөздер: өзбетіндік жұмыс, танымдық қызмет, шығармашылық ізденіс

Егемен Қазақстанның қалыптасып, түрлі салалардагы адамдар қызметі 
өрісінің аумагы күрт кеңейіп келе жатқан қазіргі кезеңінде елімізге білімді, ең 
бастысы шыгармашылықпен ойлауга, белсенді еңбек етіп, мэдениет, гылым 
жэне техниканы алга дамытуга жэне өз бетінше шешім қабылдауга қабілетті 
азаматтарды тәрбиелеу қажеттілігі артып отыр. Адам бойында мүндай 
қасиеттер өмір бойы қалыптасатындыгына қарамастан, оның негізі мектеп 
қабыргасында қаланып, оқушының белсенді оқу -  іздену қызметі 
нэтижесінде дамитыны сөзсіз. Сондықтан да қазіргі заман талабына сай 
оқушылардың сапалы білім алып, орасан қарқынмен дамып отырган 
гылыми-техникалық жэне қогамдық-саяси ақпараттар агымында дүрыс 
багыт таңдап, өз бетінше ізденіп, оқуга жэне шыгармашылықпен жүмыс 
істеуге баулуда, білімін үздіксіз жетілдіруде жалпы орта білім беретін 
мектептің орны ерекше болып табылады.

Оқушылардың оқу-танымдық қызметі мен өзіндік жүмыстарының 
өзекті мэселелері көптеген галым-педагогтар, психологтар мен эдіскерлердің 
(А.П.Аристовтың, Е.Я.Голант, В.П. Есиповтың, П.И.Пидкасис-тыйдың, М.А. 
Данилованың, И.Я.Лернердін, Т.И. Шамованың жэне А.А.Бейсенбаева, 
Ә.Мүхамбетжанова, Ж.А.Қараев т.б) еңбектерінде кеңінен сөз болады.

Алайда, оқушылардың өзіндік жүмыстары проблемасына арналган 
эдебиеттердің мол екендігіне қарамастан, бүл -  дэріс беру әдісі ме, оқыту 
тэсілі ме немесе сабақты үйымдастыру түрі ме деген мэселе толық шешімін 
таппаган.

Жалпы, тарихи деректерге сүйенсек, өзіндік білім алу проблемасы үш 
түрлі багытқа шогырланган.

Бірінші бағыт тереңнен, ягни көне заманнан тамыр алады. Оның 
өкілдері баланың ерікті түрде, өздігінен белсенді түрде білімін көтеруінің 
маңыздылыгын жан-жақты дэріптеген. Ежелгі грек гүламалары -  Архит, 
Аристоксен, Сократ, Платон, Аристотель өз пайымдауларында адамның 
ойлау қабілеті дербес қызметі барысында, ал түлга ретінде қалыптасып 
жетілуі өзін-өзі тану жолымен жүреді деген түжырым жасайды. Осындай 
жолмен жетілу балага қуаныш пен қанагаттанушылық сыйлап, білімнің 
жогары сатысына үмтылуына талпындырады. Бүл қагидалар кейіннен үзақ 
гасырларга созылган мектеп пен педагогикалық қызмет дамуы барысында
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көптеген тэлімгер-теоретиктердің пікір-таласын тудырып келді. Қағиданың 
одан эрі дамуына мектеп өміріндегі схоластика, догматизм мен жаттандылық 
белең алган, сонау сүреңсіз орта гасырлардың өзінде, адам бойында сыни 
бага беру мен үшқыр ойлау қабілеттерін қалыптастырудың 
маңыздылықтарын дэріптеген Франсуа Рабле, Мишель Монтень, Томас Mop, 
Томазо Компанеллалар зор үлес қосты. Адамның өз бетінше жаңа білім алып, 
тосын заттар мен қүбылыстардың “дәмін” жеке татып, таным багытын дербес 
анықтауга күш салуының мэні айрықша.

Бүл пікірді педагогикалық еңбектерінде Ж.Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци,
А.Дистервег, Н.И.Новиков, Г.С.Сковорода, К. Д. Ушинский жэне басқалар да 
қуаттады.

Бірінші элеуметтік-педагогикалық багыт бойынша жазылган 
еңбектерді талдау негізінде төмендегіше жүйелеуге болады:

а) ойлау қабілеті ізденушілік әрекет нэтижесінде гана дамиды, ал оның 
жүзеге асуы өзіндік таным нәтижесіне байланысты болады.

э) келесі үгымдар беріледі: өзіндік эрекет -  бүл белсенді оқыту 
үстанымы (Руссо); оқыту эдістері -  бүл баланың дербестілігі мен өзіндік 
эрекеті; тэрбиенің шешуші ролі - өзіндік эрекет етуге жэне өзін дамытуга 
үмтылдыру (Пестолоцци); өзіндік эрекет - өздігімен білім алуга жетелейтін 
таным еркіндігі (Дистервег);

б) бірінші багыт зерттеушілері баланың өзіндік даму теориясы 
шеңберінен шықпайды.

Екінші бағыт, біздіңше, Я.А. Коменскийдің еңбектерінен бастау 
алады. Ол мектеп оқушыларын өзіндік жүмысқа тартудың үйымдасты- 
рушылық, практикалық мэселелерін шешуге багытталган.

Мүнда оқыту мэселелеріне басты назар аударылады, ягни оқушының 
еңбегі зерттеліп, терең талдау жасалмай, негізінен мүгалім қызметі жан -  
жақты теориялық негізделеді. Бүл багытты шартты түрде дидактикалық - 
эдістемелік багыт деп атауга болады. Ол бірнеше гасырлар бойы жалгасын 
тауып, дами түсті.

Дидактикалық-эдістемелік багыт бойынша жазылган еңбектерді талдай 
отырып, төмендегі түжырым жасауга болады:

а) бүл багыттың ерекшелігі -  оқушының өзіндік жүмыстарын 
үйымдастыруга багытталган мүгалімнің эрекеті болып табылады;

э) келесі анықтамалар берілген: өз бетінше эрекет ету -  шынайы білім 
мен дүрыс түсіну кілті (Коменский); баланың өзіндік жүмысы -  оларды 
дамытудың қажетті шарты (Д. Локк );

б) екінші багыт зерттеушілері түжырымында оқушы эрекеті терең 
зерттелмеген, өзіндік жүмысының процессуальдық жагы ашылмай қалган.

Үшінші бағыт оқушылардың өзіндік эрекеті тек қана оқытудың 
педагогикалық эдістері мен қүралдары төңірегінде гана емес, сондай -  ақ 
зерттеу мэселесі ретінде танылуымен, ерекшеліктерінен бастау алады. Мүны 
шартты түрде психологиялық -  дидактикалық багыт деп атауга болады.

К. Д. Ушинский: «өзіндік жүмыс оқытуда жетістікке жетудің бірден -  
бір жолы»,-деп есептеді. Сондай-ақ, ол шэкірттің жас ерекшеліктерін 
ескерудің қажеттігіне тоқталды.
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К.Д.Ушинскийдің пікірінше, оқытудың алғашқы сатысында мүгалімнің 
басқарушылық эрекеті, сөйлеуі, маңызды сүрақтар қоюы жэне оны 
оқушыларға жеткізуі, кітап оқуы жэне оны әңгімелеп беру, сурет бойынша 
эңгімелеу сияқты эрекеттері маңызды болып табылады. Ол мүгалімнің ролін 
ескере отырып, ол оқушының белсенділігі мен ізденушілігін дамытуда 
үйымдастырылган өзіндік бақылау мен тәжірибе, көрнекіліктер дайындау 
сияқты өзіндік жүмыстарының маңыздылығына тоқталады. Автор дың 
түжырымдауынша, “өзінің ой-пікірін жеткізе алмау кемшілік болып 
есептелінеді, ал өзіндік ой -  пікірінің болмауы - өте үлкен кемшілікке 
жатады, өзіндік ой-пікірлер тек қана өзіндік білім арқылы жүзеге асады”. 
[2,8 355 ]. Соның негізінде ағартушы педагог оқушылардың өз беттерінше 
еңбек етуі мен өзіндік жүмысын “барлық жемісті білім берудің бір гана берік 
негізі” деп есептейді.

Осылайша, К. Д. Ушинский педагогикалық гылымда алгаш рет 
оқушылардың өзіндік жүмыстарына философиялық жэне психологиялық -  
физиологиялық түргыда талдау жасады.

Психологиялық-дидактикалық багыттың ерекшелігі:
а) бүл багыт өкілдері еңбектерінің теориялық негізі -  оқушының 

ізденушілік эрекеті болып табылады;
э) анықтамалар беріледі: өз бетінше эрекет ету -  бүл “мүгалімнің 

көмегінсіз” жаңаны табу, білуге үмтылу ( К. Д. Ушинский); өз бетінше эрекет 
ету -  бүл оқушының жаңа білімді игеруге қажетті ішкі үрдісі 
(Г. Ф. Каптерев); оқыту эдістері оқушының ізденімпаздық дэрежесі арқылы 
багаланады ( Ы. Алтынсарин);

б) психологиялық-педагогикалық багыт өкілдері түжырымында 
оқушылардың ізденімпаздық эрекеті қүрылымы мен үрдісі толық анықталмаган.

Профессор Р.Г.Лембергтің пікірінше [5], оқушылардың өзіндік 
жүмыстарын үйымдастыру төмендегі шарттарга байланысты:

а) оқушылардың істейтін жүмысының мақсатын айқын түсінуі;
э) жүмыстың жемісті аяқталуына, оның алдагы нэтижесіне сенімділігі 

мен қызыгушылыгы;
б) жүмыстың оқушылардың өз еркімен, қалауымен орындалуы;
Енді «өзіндік жүмыс» үгымының мэнін нақтыласақ.
Педагогикалық эдебиетте өзіндік жүмыстың сан алуан анықтамасы

кездеседі. Өзіндік жүмысты P. М. Микельсон оқушының тапсырманы 
мүгалімнің көмегінсіз, бірақ бақылауымен орындалуы деп анықтама береді. 
Е.С. Голант, бүл түсінікке анықтама берместен өзіндік жүмыс проблемасын 
теориялық талдауда, оқушылардың жүмысты дербес орындауын, олардың 
дербес түлга ретінде қалыптасуының шартымен теңестіруге болмайды деп 
қорытынды жасайды. Дербес жүмыстардың негізгі үш элементін ажыратады:

а) үйымдастырушылық техникалық дербестік;
ә ) ойдың дербестігі;
б ) іс - эрекеттің, қимылдың дербестігі.
Бірінші элемент оқушының жүмысты жоспарлай білуін, өз уақытын 

бөлу, жүмыс орнын үйымдастыра білуін білдіреді. Білімдік жүмыстың 
техникасын игеру үшін оқушы мектепте рациональды оқуга жэне қажетті 
оқу материалдарын меңгеруге, кітапхана каталогы, сөздіктерді пайдалана 
білуге, жоспар қүруга, лекцияны конспектілеуге, бақылау күнделігін жаза 
білуге тэжірибе хаттамаларын жазуга, т.б. үйренуі керек.
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Ойдың дербес жүмысы -  бүл материалдарды іріктеу, оны жүйелеу, 
салыстыру, қорытындыны тексеру,алынған қорындыны жаңа мэліметтермен 
бекіту,өзіндік шағын түжырым жасау, т.б. деп түсіндіреді. Дербес іс- қимыл 
дербес жүмыстың қүрылымын заңды түрде аяқтайды. Сөйтіп, оқушылардың 
ойлау жэне практикалық іс- эрекеттердегі белсенділігіне шешуші мән 
бермей, өзіндік жүмыстың мағынасын оның сыртқы байланысы бойынша 
қарастырады.

Е.Я. Голант [2] түжырымының өзгешелігі, ол өзіндік жүмыстың ішкі 
мағынасы-ойлау, пайымдау жэне қорытынды жасау дербестігінде деген түйін 
жасайды. Бүл арада ол, ең алдымен, оқушының өзіндік жүмысының 
қүрылысына баса назар аудара отырып, оның көптеген үй жүмыстарын 
орындауын өзіндік жүмысқа жатқызуға болмайды, себебі олардың басым- 
бөлігі мектепте өткенді бүлтарыссыз қайталау деп дэлелді түрде ашып 
көрсетеді. Сол себепті де автор жарық көрген еңбектерінде өзіндік жүмыстың 
төмендегідей маңызды белгілеріне тоқталады:

- бірнеше іс-эрекеттерден түратын белгілі жаттығу тапсырмасының 
болуы;

- жүмыстың мүғалімінің тікелей басшылығынсыз және эрбір эрекетті 
тап сол мезетте тексеруінсіз орындалуы;

В.П.Беспалько “өзіндік жүмыс” үғымын адамның өздігінен, ешкімнің 
көмегінсіз орындалуымен байланыстырады. Г.П.Семеновтың пікірінше, 
өзіндік жүмыс оқытуды үйымдастыру формасы да, әдіс-тәсілі де емес, өзіндік 
жүмыс - алдын-ала берілген бағдарлама немесе нүсқау арқылы, оқытушының 
қатысуымен орындалатын танымдық эрекет.

П.И.Пидкасистыйдың пікірінше [6], ең қолайлы жэне практикада 
тексерген сабақтың тиімділігін, сабақ үстінде оқушылардың белсенділігін 
арттырудың бірден-бір жолы оқу жүмысында өзіндік жүмысты тиісті 
үйымдастыру болып табылады. Өздігінен жүмыс істеу эрекеті үрдісінде ғана 
оқушы білімді меңгеруде қол жетімді жетістікке жетеді. Сабақ үстінде 
оқушылар өз мүмкіндіктерінше өздігінен еңбектену қажет, ал мүғалім 
оқушылардың өздігінен жүмыс істеу барысын жетекшілікке алып, оны 
орындауға тапсырма беру қажет. Осыған орай, оқу үрдісінде өзіндік жүмыс 
деп, мүғалімнің үйымдастыруымен оқушылардың белсенділік эрекетін, 
белгілі уақыт ішінде алға қойған дидактикалық мақсатты орындауға 
бағытталған, білімді іздеу, оны үғыну, бекіту, білік және дағдыны 
қалыптастыру жэне дамыту, білімді жүйелеу жэне талдап қорытуды айтады.

Т.И.Шамованың айтуы бойынша, “Оқушылардың өзіндік жүмысы 
дегеніміз-олардың барынша белсенділік, шығармашылық, дербес ойлау мен 
ынталылық таныта отырып атқаратын қызметтері” [8]. Ал Б.П.Есипов 
зерттеулерінде біржақтылықтың басымдылығына қарамастан, өзіндік 
жүмысқа барынша толық анықтама берген: “Оқу процесіне жүмылдырылған 
шәкірттердің өзіндік жүмысы - мүғалімнің тапсырмасымен, бірақ оның 
қатынасуынсыз, арнайы белгіленген уақытта орындалатын оқушылардың 
ақыл-ой мен күш-қуат мүмкіндіктерін пайдаланып, тапсырмада қойылган 
мақсатқа жету жолындағы іс-эрекеттері [4].

Н.Г.Дайри [3] өзіндік жүмыс үғымының мағынасын ашуда келесідей 
белгілерді атап көрсетті:

а) оқушы жүмысты өз бетінше, ешкімнің тікелей көмегінсіз жүргізеді;
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б) оқушы мэселелерді білімі, өмір тәжірбиесі, іскерлігі, танымы мен 
сенімін кеңінен пайдаланып, барлық сүрақтарды, жеке көзқарасын білдіріп, 
белсенділік пен шығармашылық таныта отырып шешуі тиіс;

в) жүмыстың танымдық, тэрбиелік, жүйелік мэні зор болуы, сондықтан 
да оқушының ой-өрісін дамытуы қажет.

Сондықтан да бүндай өзіндік жүмыстың дэлелді көрсеткіштері 
төмендегілер болып табылады:

а) оқушының іс жүзінде алынған мэліметтер бойынша белгілі бір 
қүбылыстың мэнін ашуы;

б) осыған қосымша оқушының өз бетінше нақты мэліметтер жинауы;
в) мүғалімнің көрсеткен жүйелі іс- эркеттерін оқушының дербес 

қолдана білуі;
г) мүғалімнің тапсырмасына сай, оқушының қолдануға тиісті іс- 

эрекеттерді өзі таңдауы;
д) проблеманың мэнін өз бетінше үғынуы, тапсырманы дербес таңдау 

және басқа да мүмкіндіктердің болуы .
Біз өз зерттеуімізде П.И.Пидкасистыйдың, Т.И.Шамованың өзіндік 

жүмыс үғымына берген анықтамаларын негізге ала отырып, оқу процесінде 
“өзіндік жүмыс” үғымын қүрамдас екі бөліктен түратын дидактикалық 
қүбылыс ретінде қарастыра аламыз.Бір жағынан, ол оқу жүмысына қатысты 
тапсырма, яғни оқушы орындауға тиісті нэрсе, оның іс-әрекет объектісі. 
Тапсырма оқушыға мүғалім немесе бағдарламалық қүрал арқылы беріледі. 
Екінші жағынан, өзіндік жүмыс- мектеп оқушысының осыған дейін өтілмеген 
жаңа білім алуына немесе берілген білімді тереңдетуі мен кеңейтуі мүмкіндік 
беретін, тапсырманы орындау барысындағы оның ақыл-ой, ойлау жэне 
шығармашылық пен елестете білу қабілеттерінің жемісі.

Осыған орай, өзіндік жүмыстың білім берудегі сыртқы сипаты- 
тапсырма, ал ішкі сипаты танымдық немесе интелектуальдық мэселелер 
болып табылады.

Сонымен, оқушылардың өзіндік жүмыстарының сапасын арттыру 
мақсатына жету үшін, мүғалімнің жоғарыда баяндалған оқу әрекетінің 
психологиялық ерекшеліктерін біліп, соған сәйкес өзінің эдістемелік 
шеберлігін жетілдіріп отыру қажет. Оқушылардың өзіндік жүмысын 
үйымдастыру үшін мүғалім мынадай үш жагдайды ескеруі керек.

1) Оқушылардың өзіндік жүмыстарының мазмүнын анықтау (берілетін 
білім жэне оны оқыту міндеттері);

2) Өзіндік жүмысты үйымдастырудың жоспарын жасау, қолданылатын 
амал -  тәсілдерді белгілеу;

3) Оқушыларға жүмысты ойдағыдай аяқтауға дүрыс бағыт беріп 
көмектесу (жүмыстың жүйелі барысына басшылық ету, тиісті түзетулер 
жасап отыру).

Қорыта келгенде, өзіндік жүмысты үйымдастыруға қойылатын 
талаптар мыналар деп ойлаймыз:

- оқушылардың орындайтын өзіндік жүмысының мақсатын түсінуде, 
қабылдауды қамтамасыз ету;

- оқушылардың жүмыстың жемісті аяқталуына, оның алдағы 
нэтижесіне қызығуына ықпал жасау;

- жүмыстың көлемін шамадан тыс асырмай, оның сапасын арттыруға 
көңіл аудару;
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- оқушылардың өзіндік жүмысын оқу жүмысының басқа түрлерімен 
дүрыс үштастыра білу;

- оқушылардың дербестігін арттырып, өзіндік білім алу қабілетін 
жүйелі түрде дамыту.

Әдебиеттер

1. Асанов Н Өзіндік жүмыстардың ерекшеліктері. Алматы ,2004ж
2. Голант Е. Я. О развитии самостоятельности и творческой 

активности учащихся в процессе обучения / Е. Я. Голант. - Казань: Азбука, 
1999. - С. 36.

3. Дайри Н. Г. Обучение истории в старших классах / Н. Г. Дайри. - 
М.: Просвещение, 1997. - С. 42.

4. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. -М., 
1961.-c.34

5. Лемберг Р.Г. О самостоятельной работе учащихся //Сов.педагогика. 
-1962 №2 с 15-27

6. Пидкасистый П.И. Самостоятельность учащихся П.И.Пидкасистый 
//Педагогика,1972-184с

7. . Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность 
школьников в обучении / П.И.Пидкасистый//Педагогика,1980-240

8. Шамова Т.И. Управление образовательными системами .М.2007-384
9.Михельсон P.M. О самостоятельной работе учащихся в процессе 

обучения. -  М., 1940. -  198 С.

С.М. Бахишева, Ш.У. Арыстанова 
Теоретические аспекты организации самостоятельной работы учащихся начальных

классов

В статье раскрываются теоретические аспекты организации самостоятельной работы 
учащихся начальных классов, анализируются ее психолого- педагогические проблемы

Ключевые слова: самостоятельная работа, познавательная деятельность,творческий
поиск

S.M. Bahisheva, Sh.Y.Arystanova 
Theoretical aspects of the organization of independent work of pupils of primary school

In given work are describing the theoretical aspects of the organization of independent work 
of pupils of primary school, it analyzes the psychological and pedagogical problems.

Keywords: independent work, cognitive activity, creative search
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ЖАС ¥РПАҚҚА ДЕМОКРАТИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН АЗАМАТТЫҚ 
ТӘРБИЕ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация: Демократиялық мемлекеттерде білім беру жүйесінің позитивті 
қызметтеріне аса үлкен мән беріледі. Еуропалық білім беру қағидаларына сай, елдің білім беру 
жүйесінің ең басты мақсаты қоғам мүддесі мен өз ісі үшін жауапты еркін азаматтар тэрбиепеу 
болып табылады. Демократиялық қүндылықтарды терең үғынған азаматтардан жасақталған 
мемлекет қана экономикалық гүлдену мен адам игілікгеріне толы екендігін адамзаттың қазіргі 
дамуы толық дәлелдеп отыр. Мақаланың негізгі міндеті жас үрпаққа демократиялық білім мен 
азаматтық тэрбие беру үстанымдарын ғылыми-теориялық және қолданбалы-тәжірибелік 
түрғыдан қарастыру болып табылады. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы білім беру 
жүйесіне демократиялық қүндылықтарды толыққанды енгізу мэселелері де ғылыми- 
теориялық деңгейде қарастырылып отыр.

Түйін сөздер: білім, білім беру жүйесі, демократия, саяси мэдениет, азаматтық 
жауапкершілік, жалпыадамзаттық қүндылықгар.

Білім -  кез-келген қоғам, эсіресе демократиялық қоғам үшін өте 
маңызды. Кезінде, Американың үлы демократы, «Тәуелсіздік туралы 
Декларацияның» авторы Томас Джефферсон, - «Өркениетті өмір жолына 
қадам басқан үлт еркіндіктің туын көтере отырып, өз дамуының белгілі бір 
кезеңінде қараңғылық пен надандықта қалғысы келсе, онда оның еш уақытта 
болмаған жэне болуы мүмкін емес нэрсені қалағаны», - деген ой тастаған.

Әрнне, білім мен саяси мэдениет жэне демократия арасында тікелей 
тэуелділік жоқ. Бірақ осыған қарамастан, қоғамдағы білім деңгейі көтерілген 
сайын, сол қоғам азаматтарының саяси жэне саяси мэдениеттерінің көтеріле 
түсетінін жэне де сол қоғамда демократияның дами түсетінін мойындауымыз 
қажет.

Білім демократиялық өзгерістер мен үрдістерге эсер етуші ең маңызды 
фактор болып табылады, себебі, бір жағынан ол жаңа басқару техноло- 
гияларын игеруге жол ашады, екінші жағынан, белгілі бір демократиялық 
қүндылықтар жүйесін қүрайды.

Азаматтары өз білім жүйесіне қанагаттанатын бірде-бір ел жоқ шығар. 
Бүкіл элем білім жүйесін жаңартуға, жетілдіруге талпынады, оның бүгінгі 
күн талабына анағүрлым толық жауап беруін қадағалап отырады. Әр түрлі 
мемлекеттерде білім жүйесін жаңарту эр түрлі жолдармен іске асырылады. 
Бүл жерде түтыныс ерекшелігі, елдің даму деңгейі, білім беру ісінің үлттық 
негіздері ескеріледі. Бірақ соған қарамастан, бүкіл әлемге тэн ағымдар да 
байқалады. Біз оны былайша белгілей аламыз:

1. Білім берудіңдемократиялануы;
2. Білім беру қүндылығының артуы;
3. Білім берудің адамгершілік, ізгілік, имандылық негіздерге қарай 

багытталуы.
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Америка Қүрама Штаттары 1990 жылдың бас кезеңінде білім беру 
жүйесін жаңартудың арнайы жалпы үлттық бағдарламасын жасады. 
Олардың пікірінше, қазіргі заманда білім - өмір сапасының ең негізгі 
көрсеткіші жэне бүл XXI ғасырдығы элемде Америка қабілеттігінің, 
күштілігінің айқын факторы. Біз білім мен агартушылықты өте жоғары 
бағалайтын үлтпыз деген мағынадағы ойларын американдықтар үлкен 
мақтанышпен білдіреді. Болашақта Қазақстанда да осы бір үстаным 
басшылыққа алынатыны сөзсіз. Бүл білім беделін көтеруден басталып, 
білімге бөлінетін үлттық кіріс мөлшерін анағүрлым көбейтуді талап етеді.

Демократиялық жэне тоталитарлық білім жүйелерінің айырмашы- 
лықтары, оның мақсаттарында болып табылады. Демократиялық білім беру 
жүйесінің мақсаты жалпы демократиялық, оның ішінде әсіресе, демокра- 
тиялық теория меи тәжірибені терең игергеи, тэуелсіз, еркіи азаматтар 
қалыптастыру. Демократиялық білім беру жүйесінде эртүрлі көзқарастарды, 
қарама-қайшы пікірлерді игеруге толық мүмкіидіктер бар.

Бүл жерде АҚШ-тағы Ваидербилт уииверситетіиің профессоры 
И.Финннің демократиялық білімге бергеи бағасыи тыңдап көрген жөн болар: 
«Ерікті қоғамда білім өте үлкен роль атқарады. Егер басқа демократиялық 
емес қоғамда білім билік қүралыиа айиалса, демократиялық қоғамда билік -  
халық қызметшісі. Ал халықтың осы тэртіпті сақтап қала алуы, білім 
жүйесінің сапалығына байланысты. Өйткені барлық демократиялық 
қүндылықтар білім жүйесі арқылы өтеді».

Біз Қазақстаидағы кеңестік жүйе түсыидағы білім жүйесі жойылып, 
оның орнына бос қалған жерде жаңа демократиялық білім жүйесіи қүрайық 
демейміз. Қазақстан білім беру эдістері еркіи бақталастық қорытындысында, 
жаңа өмір талабыиа сэйкес білім берудің жаңа қүралдары меи әдістеріне 
орыи босатуы тиіс.

Қазіргі уақытта Қазақстаи білім беру жүйесіи жаңартудың біриеше 
бағыттарыи атап өтуге болады:

1). Білім беру саласынғы монополияны жою;
2). Жаңашылдық жэие төлиелік (авторлық) жүйеиі еигізу, яғии 

адамның өзін-өзі көрсетуіие мүмкіидіктер беру;
3). Жас адамға жаңа саяси және экоиомикалық өмірге бейімделуге 

мүмкіидік беретін бағдарламалар меи курстар еигізу;
4). Гуманитарлық білім беру жүйесіиің жаңадан қүрылуы.
Қазіргі қолдаиылып жүрген мектептегі оқыту тэсілдерін осыдан 400 

жыл бүрын Я. А. Коменский енгізген болатыи. Біз оны осылай болу керек деп 
қабылдап, барлық сәтсіздіктерді осы оқыту тэсілдерінен басқадан іздейміз. Іс 
жүзінде оқыту тэсілі үш үйымдастыру нысанынан түрады, олар -  жеке, қос 
жэне топталған. Негізгі қолданылып жүргені оқытудың топталған түрі. Бүл 
жердегі оқытудың сызбасы бірі айтып (мүғалім, дэріс беруші) қалғандары 
(оқушылар, студенттер) тыңдау арқылы сипатталады. Оқытудың мүндай түрі 
іскерлікті емес, ағартушылық -  пэндік (дэрістер, семинарлар жэие т.б.) сипат 
алады. Оқу үрдісінде де оқытудың топталған нысаны жетекші орын алуда. 
Осыған арналып бағдарламалар, оқу қүралдары жасалған, мектептегі оқудың 
аяқталуы мен басқа оқу орындарына түсу бағындырылған, оқытудың осы 
түрі тіпті оқушылардың отыратын орындарына дейін анықтайды.
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Осындай қалыптасқан жағдайда оқытудың қиыншылықтары мен 
кемшіліктері туралы айтудың өзі бекер. Тэжірибеден көріп отырғандай 
мүндай оқытулар тек жекелеген пэндер бойынша гана білімділік пен 
іскерлікке үйретеді. Оқытушы мен щқушының арасындагы қарым -  
қатынастар белгілі бір пэнге байланысты болып, өмірлерінің басқа жақтарын 
қамтымайды. Мүндай қарым -  қатынас көбінесе немқүрайлылыққа, бір -  
біріне деген парықсыздыққа, түсінбеушілікке, тіпті бір -  бірін сыйламауга 
экеп соқтырады. Соның салдарынан оқытушы мен оқушының арасындагы 
байланыс педагогикага жат, мэденнеттілікке жатпайтын қогамдық қатынас 
түрінің өзгеруі болып табылады.

Өмірдегі барлық қиындықтардың шешімі болмайтын сняқты, осы 
мақалада да күнделікті қолданылатын конспекті жоқ. Өздігінен ойлап, 
азаматтық белсенділігі мен жауапкершілігін қалыптастыратын осындай 
жүмысты бастай отырып, біздің айтарымыз оқушыны «оқытылатын объекті» 
күйінен шыгару.

Оқыту үрдісінің жаңа түрі қажет. Бүл жердегі біздің негізгі 
түжырымымыз мыналар: оқу -  тәрбие үрдісінде қогамдық қарым -  
қатынастың дамуы басты орын алады. Осы арқылы адамгершілік мэденнеті 
қалыптасып, білім берудің негізгі міндеттері орындалады. Сондықтан да, 
үсынылып отырган мақаладагы барлық оқыту эдістері балалардың жеке 
өзінің жэне бір -  бірінің өзара қарым -  қатынастарына негізделген. Мүгалім 
балалардың өзін -  өзі (эр қырынан танытуын) көрсетуіне мүмкіндік 
тугызатын үйымдастырушы -  технолог ретінде көрсетілуі керек. Мүндай 
модель белсенді, жауапты, білікті балаларды тиімді тәрбиелеуге мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар, оқытудың негізгі қүқыгы демократнялық болуы үшін, 
оқушы өз ойын айтып және оны дэлелдей алуы керек. Демократиялық оқыту 
демократнялық эдістермен жүруі қажет.

Біздің ойымызша, демократнялық стратегнялық оқыту мен мүгалімнің 
арасындагы демократнялық қарым-қатынас, өзара достық пен сыйластық 
үстанымы, бірлесу, бірге қнналу, өзара түсіністік негізінде қүрылады.

Қазіргі уақытта Қазақстанда бірнеше білікті педагог мамандар 
демократиялық білім беру мен азаматтық тәрбие беру проблемаларымен 
түрақты түрде айналысып келеді. Солардың бірі, көп жылдардан бері 
қүқықтық білім беруді жетілдірумен айналысып келе жатқан, дарынды 
мүгалім Бауыржан Сэрсекеевтің пікірінше, мүгалім өз алдына демократняны 
оқып үйренуі үшін оқушылар нені білуі, нені үйренуі тніс деген мақсат қоя 
отырып, мына қагндаларды ескеруі қажет:

1. Оқушылардың экономнкалық, элеуметтік жэне саяси түйінді 
мэселелердің қнын да күрделі екенін сезінуі;

2. Азамат ретінде өзінің қүқықтары мен міндеттерін білуі;
3. Констнтуцнялық басқаруды -  демократияның нысаны мен 

азаматтардың қүқықтарына кепілдік беретін қогамдық келісім ретінде 
түсінуі;

4. Басқа адамдардың қүқықтарын қүрметтеуі;
5. Оқушылардың белсенді азамат болып, бейбіт өмір өзгерістеріне 

қызмет етуі;
6. Демократняны дамытатын немесе тежейтін саясн, экономнкалық 

жэне әлеуметтік факторларды білуі;
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7. Қоғамдағы өмір сапасын арттыратын адамгершілік, азаматтық жэне 
мүдделілікті терең сезініп, өз бойында дамыта білуі.

Қазақстанда қүрылып жатқан, демократиялық білім беру жүйесінде, 
жасөспірімдерді демократиялық қоғамдағы өмірге белсене араласуға дайын 
азамат рухында тэрбиелеп, білім беруде элемнің көптеген елдерде сыннан 
өткен төмендегі тәсілдерді қолдануға болады:

1. Оқушыларға азаматтық тэрбие берудегі ең маңызды мәселе, өздері 
өмір сүріп отырған елдегі басқару жүйесімен таныстыру болып табылады. 
Олар үкіметтің қалай жүмыс істейтінін, мемлекеттің басшыларын қалай 
сайлайтынын, саясаттың қалай жүргізілетінін біліп, азаматтардың жергілікті 
басқару органдары мен орталық үкіметке қалай ықпал ете алатынынан 
хабардар болуы керек.

2. Жасөспірімдерге демократиялық басқару жүйесін түсіндірудің 
тиімді тәсілдерінің бірі жергілікті жэне орталық үкімет орындарының 
өкілдерін шақырып, кездесу үйымдастыру болып табылады. Осындай 
кездесулердің нәтижесінде жас үрпақ билік органдарының қалай жүмыс 
істеп, шешімді қалай қабылдайтыны жөнінде мэліметтер алады.

3. Демократияға үйретудің тағы бір үтымды тәсілі -  орта жэне жоғары 
оқу орындарында - оқушылардың өзін-өзі басқару жүйесін қүру. Өзін-өзі 
басқару Кеңесінің жетекшілерін оқушылар, оқу орындары әкімшіліктерімен 
ешқандай келіспей, өздері сайлауы тиіс.

4. Демократиялық үрдісті іс жүзінде танып, білу үшін оқушы жастарға 
өзін-өзі басқару Кеңестерінің жүмысына араласуға барлық жағдайды туғызу 
қажет. Ол оқушылар арасында жетекші пайда болуына жағдай туғызады жэне 
басшыларды көпшіліктің пікіріне қүлақ асуға үйретеді. Жасөспірімдер белгілі 
бір мэселені шешкенде табандылық пен эділдіктің диктаторлық зорлық пен 
қысымнан маңызды екенін көреді, басқалардың да қажеттілігін үға білуге, 
жалпы мақсатқа жету жолында адамдармен бірлесе жүмыс істеу қажеттігіне 
көздері жетеді.

5. Өмірде бар демократиялық үрдістің үлгісін жасай отырып та 
демократияға үйретуге болады. Мысалы, сол жердегі бірнеше оқу 
орындарының оқушылары бірлесе отырып Біріккен Үлттар Үйымының 
үлгісін жасап, сол үйымның қарайтын мәселелерін талқылайды, шешім 
қабылдайды. Бір қаладағы оқу орындарының оқушылары ел парламентінің 
немесе жергілікті өкілетті орган мәслихаттың үлгісін жасап, мемлекеттік 
немесе жергілікті маңызы бар мэселелер бойынша түрлі пікір таласын 
үйымдастыруга болады.

6. Демократиялық багыттагы мінез-қүлықты қалыптастырудагы тагы 
бір багалы педагогикалық эдіс -  аудиториядагы сөзжарыстар, пікірталастар 
болып табылады.Оқушылар бүкіл халықтың өміріне немесе жергілікті жерге 
қатысты маңызды бір мәселені талқылайды. Бүндай айтыстар қогамдық 
істерге деген қызыгушылықты оятып, өз ойларын ортага салуга түрткі 
болады. Талас аяқталган соң, қарсыласының қолын алып, достық сезімін 
білдіру де тамаша дэстүр.

7. Демократняны оқытудың басқа бір тэсілі -  тарнх пен қогамдық 
гылымдардың багдарламасына демократнялық идеяларды таратуға 
багытталган мэселелерді енгізу болып табылады. Оқушылар биліктің 
шектелуі, жеке адамның қүқыгы, еркіндік, тендік пен эділдік сняқты
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үгымдардың қандай күреспен, қасіретпен пайда болғанын, дамығанын 
үйренуі керек. Оларды қорғай білмесе, қай елде болмасын, басқа адамдарды 
қүлдыққа салуға эзір билікқүмарлардың жеткілікті болатындығын білуі тиіс.

8. Оқушыларды өз еліндегі демократия мен еркіндік жолындағы 
күрестің нақты мысалдары арқылы оқытудың маңызы ерекше. Олар өз 
халқының демократия жолындағы қозгалысына қандай жағдайлардың 
тосқауыл болғанын түсіне білуі керек. Демократия мен үлттық рухты 
түншықтыру эрекетіне қарамай, патриоттардың тэуелсіздік пен демократия 
жолындағы күресінің ешқашан тоқтамауының себебін оқушылардың өздері 
іздестіріп тапқаны дүрыс.

9. Демократияның қүндылығын түсіндірудің тағы бір тәсілі -  бүгінгі 
қоғамның алдында түрған проблемаларды зерттеу. Демократиялық 
қоғамдағы әрбір азамат қоғамның алдында түрған мәселелерді жете біліп, 
оның шешілуіне қатысуга эрдайым дайын түруы қажет. Қажетті мэлімет жете 
меңгергенде ғана олардың идеясы нақты өмірге қолдануға келеді. Сондықтан 
да жауаптылыққа үйрену шарт.

10. Жергілікті өзін-өзі басқару органы жүмысының жақсы нэтижеге 
жетуінің ең тиімді жолы -  кез-келген бір жергілікті проблеманы жете зерттеу. 
Демократия қүндылыгына оқытудың келесі сатысы -  зерттеуден эрекетке 
кошу болып табылады. Бүл мақсатқа оқушылардың жергілікті өзін-өзі 
басқару органына қатысуын қолдай отырып жетуге болады. Олар бірнеше 
сагат өздеріне үнаган қогамдық институтта жүмыс істейді немесе қарттар мен 
сәбилерге көмектеседі. Бүндай жүмыс оқушылардың тынысын кеңейтіп, 
белсенді де пайдалы азамат болуга мүмкіндік тудырады.

Кейде қарапайым шаралардың өзі жасөспірімдердің бойына іс- 
эрекеттің демократиялық қагидалары мен тәжірибелік эдістерін сіңіруге 
көмектесуі мүмкін. Мәселен, дауысқа салуды мысалга алып қарайық. 
Сыныпта болып жатқан жагдайлар туралы оқушылардың өз бетінше шешім 
қабылдаулары үшін мүгалімдер нақты бір мәселелерді дауысқа салуларына 
болады. Оқушыларга шешім қабылдаттыра отырып, дауыс беруге, өз 
қүқықтарын пайдалануга үйрету қогам азаматы атқаратын міндеттердің 
негізін қалайды. Сыныпта оқытудың мүндай эдісі қызметтік оқыту мен 
тренингтік жаттыгуларга көшуді жеңілдетеді.

Мүгалімдер сыныптагы жүмысқа барлық уақытта тек өздері гана 
басшылық етіп қана қоймай заңгерлер, экономистер, журналистер мен эр 
түрлі деңгейдегі мемлекеттік шенеуіктер арасынан агымдагы мэселелерден 
терең маглүмат беретін мамандарды баяндама жасау үшін шақырулары 
қажет. Бүл сабақ өткізудің тиімді бір тэсілі болып табылады. Өйткені, мүндай 
қарым-қатынас оқушыларды белгілі бір адамдардың жүмысымен немесе 
қогамның өзекті мэселелерімен таныстырып қана қоймай, оқытуды өмір 
шындыгымен (шынай өмірмен) байланыстыруга өз септігін тигізеді. 
Оқушылардың өзі де мүгалімнің қызметін атқара алады. Мысалы, оларга 
сынып алдында оқу үшін баяндамалар беруге, сыныптагы пікірталастарды 
басқаруларына, шагын топтарда бірлесе жүмыс істеулеріне болады.

Оқушыларга бүл рөлдерді ауыстырып беріп отыру, балалардың басқару 
дагдыларын үйренуге, сондай-ақ олардың бойында демократиялық қогамның 
әрбір мүшесі бүл өмірге белсене араласуга жэне жүртшылықа өзін тыңдата 
білуге қүқыгы бар деген пікірдің қалыптасуына мүмкіндік береді. Мүндай 
жагдайда, әрбір адам өз қалауы бойынша басшы рөлін ойнауына қүқылы.
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Әрбір қоғамда оқу жүйесінің саяси жүйеге ықшамдалып, үйлесім 
табатыны белгілі. Авторитарлық жүйедегі мектеп билікті қүрметтеп, соған 
бағынышты болуға үйретеді. Демократиялық жүйеде шешім қабылдауды, 
қажеттілік туғанда жетекшілікті өз қолыңа алуды, өз пікіріңнен басқа да көз 
қарастарды сыйлауды, адамдармен жақын араласып, олардың қүқықтарын 
қүрметтеуді оқытады.

Демократия қүндылықтарын ойдагыдай оқыта білу үшін жэне 
оқушылардың мінез-қүлқында, тэртібінде демократия үлгісін қалыптастыру 
үшін мүғалімдердің өздері де демократиялық қоғамның мэн-мазмүнын, яғни 
оның қандай қоғам екенін, қалай жүмыс істейтінін жақсы меңгеруі қажет.
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Т. Т. Шайхиев
Проблемы демократического обучения и гражданского воспитания молодого поколения

В демократических странах особое внимание уделяется эффективной деятельности 
системы образования. В соответствии с критериями европейского образования, основной 
целью системы образования страны является воспитание свободных людей, ответственных за 
свои поступки и за интересы общества. Современное развитие человечества полностью 
доказывает, что только та страна, которую населяют граждане, полностью признающие 
демократические ценности, достойна экономического процветания и благополучия. Основная 
задача статьи -  рассмотрение принципов гражданского воспитания и демократического 
обучения молодого поколения с научно-теоретической и практической стороны. Кроме того, 
на научно-теорическом уровне рассматриваются вопросы полноценного внедрения 
демократических ценностей в систему образования Республики Казахстан.

Ключевые слова: образование, система образования, демократия, политическая 
культура, гражданская ответственность, общечеловеческие ценности.

T.T. Shaihiev
Problems of democratic training and civil education of young generation

In the democratic countries the special attention is paid to positive activity of an education 
system. According to criterion of the European education, a main objective of an education system of 
the country education of free people responsible for the acts and for interests of society is. Modern 
development of humanity completely proves, that only that country, which is occupied by the citizens 
who are completely recognizing democratic values is full of economic prosperity and wellbeing. The 
main objective of article -  consideration of the principles of civil education and democratic training 
of young generation with scientific-theoretical and an applied practical side. Besides, in scientific- 
theoretical level questions of full introduction of democratic values in an education system the 
Republic of Kazakhstan are considered.

Key words: education, education system, democracy, political culture, civil responsibility, 
universal values
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ

Аннотация. Басылымға беріліп отырған мақалада республикамыздың білім беру 
саласында жаңа инновациялық ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндігі, 
оқытушылардың ақпараттық білімділігі мен қабілеттілігін жетілдіру, біліктілікгің қазіргі 
талаптарға сай болуы, болашақ ұрпақты біліммен қаруландыруда білім стандарттарына, 
мазмұнына сай жетілдіру проблемалары көкейкесті мэселелері қарастырылған.

Түйін создер: «экология», «инновациялықтехнология», «экологиялық тәрбие».

Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2010-2015 
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында айқындалған міндеттерді 
жүзеге асыру, сапалы білім беру арқылы жогары білікті оқушы түлгасын 
қалыптастыру, оның ішінде қоғамның жедел дамуына орай іскер түлганы 
дайындап, білім мен ғылымды интеграциялау арқылы білім берудің сапасын 
арттыру жэне инновациялық технологияларды іске тиімді қолдану мэселесіне 
қол жеткізу, еліміздегі білім беру жүйесін дүниежүзілік озық тэжірибеге сай 
реформалауды пэрменді жүргізуді талап етіп отыр.

Ел басы Н.Э. Назарбаев 2013 жылгы халқына арнаған жолдауында: 
«жедел дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті; үлттық тілді, 
тарихты жетік меңгерген, отандық мэдениетті бойында қалыптастырған; 
шығармашылығы дамыған жеке түлганы қалыптастыру» деп атап өткен 
болатын.

Республикамыздың білім беру саласында жаңа инновациялық 
ақпараттық технологияларды меңгерген жастарга деген сүраныстың артуы 
оқушылардың мектеп табалдырыгынан бастап ақпараттық білімділігі мен 
қабілеттілігін жетілдіру, біліктіліктің қазіргі талаптарга сай болуы, болашақ 
үрпақты біліммен қаруландыруда білім стандарттарына, мазмүнына сай 
жетілдіру проблемалары көкейкесті мэселе болып отыр.

Қазіргі уақытта тек ақпараттық технологияларга байланысты 
техникалық мамандар гана даярланып қоймай, қолдану салалары мен 
ауқымдарына байланысты ақпараттық мэдениеті жогары жастарды даярлау, 
оқушылардың экология саласындагы кэсіптік-ақпараттық багыттылыгын 
қалыптастыру проблемасының гылыми-педагогикалық негіздерін анықтау 
арнайы гылыми зерттеуді қажет ететін мэселеге айналып отыр.

Инновациялық ақпараттық технологиялар үгымына -  микропро- 
цессорлық, есептеуіш техника базасында қызмет істеуге, ақпаратты табу, 
жинау, сақтау, өңдеу, беру операцияларын іске асыруга арналган осы 
замангы қүралдар мен ақпарат алмасу жүйелеріне негізделген 
багдарламалық-ақпараттық қүралдар мен қүрылгыларды жатқызамыз.

Инновациялық ақпараттық технологиялар қүралдарына: электронды 
есептеуіш машиналар, дербес электронды есептеуіш машиналар; жергілікті 
есептеуіш желілер, ақпаратты енгізу-шыгару қүрылгылары, мэтіндік жэне
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графикалық ақпаратты енгізу жэне манипуляциялау қүралдары, үлкен 
көлемді ақпаратты архивтік сақтау қүралдар жэне басқа да осы заманғы 
электронды перифериялық қүрылгылары, графикалық жэне дыбыстық түрде 
берілген мәлімеиттерді цифрлық жэне керісінше түрлендіру қүрылгылары; 
қазіргі заманғы байланыс қүралдары; жасанды интелект жүйелері; 
машиналық графика жүйелері; багдарламалық кешендер: программалау 
тілдері, трансляторлар, компьюторлар, операциялық жүйелер, қолданбалы 
багдарламалар пакеті жэне т.б. жатады. Қазіргі педагогикалық 
қогамдастықтың алдында білім берудің жаңа үлгісін қүрудың, сынақтан 
өткізу мен енгізудің ауқымды міндеттері түр. Бүл жүйенің негізгі 
принциптері Қазақстан Республикасының 2015 жылга дейінгі білім беруді 
дамыту түжырымдамасында көрсетілген.

Инновациялық-педагогикалық іс-эрекеттің жалпы жэне өзіндік 
ерекшеліктерін П.И.Пидкасистый, А.И.Пригожин, Ю.Н.Кулюткин, 
А.К.Маркова, Я.А.Пономарев, Л.С.Подымова, Л.Н.Фридман секілді біршама 
шет елдік галымдар зерттеген.

Соңгы жылдары Қазақстандық галымдар педагогикалық инновация 
мәселесіне ерекше мэн беріп (Ш.Т.Таубаева, Қ.Қ.Қабдықайыров, 
Қ.Қүдайбергенова, С.Н.Лактионова, Р.Р.Масырова, Қ.М.Нагымжанова
С.А.Көшімбетова жэне т.б.) еңбектерінде әсіресе оқу-тэрбие ироцестерде 
оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін пайдалану туралы қарастырган.

Бүгінгі жаһандану заманында адам тэрбиелеу, болашақ азаматтық 
қогамды басқаратын азамат түлганы қалыптастыру маңызды мэселе. Тэрбие 
жеке адамды өзгерту арқылы қогамга қызмет етеді. Адам дамуының негізгі 
факторын қүрайтын тэрбие ироцесін тиімді жүргізу қогам алдында түрган 
міндеттердің бірі. «...Адам табигаттан, бірақ оны дамытып, жасайтын 
қогамнан». Бірақ бүл процесте жеке адамның өз белсенділігі мен 
шыгармашыл, бастамашыл қабілеті маңыздылыгын да ескеру қажет. Жеке 
түлганы тәрбиелеуде екі факторлар эсер етеді. Сыртқы орта ол қоршаган 
қогам әсері болса, ішкі сана сезім, игеру қабілеті, табиги жаратылысы, рухани 
дүниесі жатады. Адамды тэрбиелеу барысында ішкі жан дүниесін қозгап, 
жаны мен санасына ықпал ете білгенде гана адам өзгеріске үшырап, тэрбие 
жемісін бере бастайды. Сол себептен тэрбие мәселесі тереңнен бастау алып, 
жоспарлы, жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Соның ішінде жастарга рухани 
тэрбие, білім беру адам дамуының тәндік, жандық, рухани үйлесімділігін, 
өмірді қүндылық деп түсінуін өзін Жаратканмен, табигатпен үйлесімділікте 
үстай білуін, жердегі тіршілікті сақтау үшін өзінің қажеттігін түсінуді 
қамтамасыз етеді.

Қалыптасып келе жатқан ақпараттық қогам жагдайында қогамдық- 
саяси, элеуметтік -мэдени салалардың басты багдары мен қүндылықтары 
өзгеріп, білім беру үрдісінде түлгалық түргыдагы көзкарас қалыптаса 
бастады. Әлемдік білім кеңестігімен үйлесімділікке бет алып отырган 
еліміздің білім беру саласындагы түбегейлі жаңалықтар білім мазмүны мен 
оқыту эдістеріне өзгерістер енгізуді талап етіп отыр.

Педагогика гылымында білім мазмүны түлганың бойында жагымды 
қасиеттерді қалыитастыратын, педагогикалық түргыдан бейімделген гылым 
негіздері, оқушы меңгеруге тиіс білім, икемділік, дагдылар жиынтыгы, 
шыгармашылық іс-эрекет тэжірибесі мен эмоционалды-қүндылық 
қатынастары қүрамына енетін адамзаттың әлеуметтік тэжірибесі ретінде 
қарастырылады (В.С.Леднев, В.В.Караевский, М.Джадрина).
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Әлемдегі барлық адамдардың өміріндегі экологиялық мәселенін үнемі 
өсіп келе жатқан маңызын халықаралық табиғатты қорғау үиымымен мен 
экология саласындағы мамандар, биологтар, дәрігерлер, жэне т.б. түрлі елдің 
ғылыми бағыттағы өкілдері қатысқан "Қоршаган орта" тақырыбындагы 
дүниежүзілік ғылыми конгресс дәлелдеп берді. Өзінің мазмүны жагынан 
қазіргі экологиялық тэрбие түлганың орасан зор біліктілігі мен елеулі 
зияткерлікті, ізденісті, адамгершілікті, эстетикалық көріністің пайда болуын 
талап ететін адамның белсенді қызметінің айрықша еңбегі болып табылады.

Оқушыларга инновациялық оқыту технологиялар арқылы экологиялық 
білім берудің теориялық түргыдан негізделуі анықталды; Оқушыларыга 
инновациялық оқыту технологиясы арқылы экологиялық білім берудің 
жолдары Инновациялық оқыту технологиясы арқылы (модульдік оқыту 
технологиясы, комиьютерлік жэне практикалық міндеттер арқылы шешуге 
болады.

Көптеген жаңа технологиялармен қатар соңгы кездері биология иэні 
боиынша экологиялық тақырыптары қарастырылатын сабақтарында 
ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда. Зиянды заттардың қүрамы мен 
қүрылымын, қасиеттерінің қүрылымына тэуелділігін, қасиеттері белгілі жаңа 
заттар мен материалдар алуды, химиялық өзгерістердің заңдылықтары мен 
оларды басқарудың жолдарын зерделеу- мектепте экология иэнін оқытудагы 
негізгі мәселелер. Тірі элемін (олардың қүрамын, қүрылымын, бір заттың 
басқа затқа айналуын) зерделей отырып, оқушылар практикалық қызмет үшін 
тиянақты білім алуы тиіс. Осыган байланысты күнделікті сабаққа:

- мультимедия (видео, аудио қондыргылары мен теледидарды, 
электрондық оқулықтарды);

- зертханалық тэжірибелер;
- компьютер (компьютерлік багдарламалар, интерактивті тақта);
- анықтамалық мәліметтер (сөздік, энциклопедия, карта, деректер қоры);
- интернет жэне т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай 

нэтиже береді.
Мүндай қондыргылар оқушылардың қызыгушылыгын арттырып, зейін 

қойып тыңдауга жэне алган мэліметтерді нақтылауга мүмкіндік береді. 
Оқушылардың сабаққа деген қызыгушылыгын ояту мүгалімнің сабақ өткізу 
тэсіліне де байланысты. Қазіргі таңда оқудың интерактивті әдіс-тәсілдері өте 
көп. Педагогикалық галым мен озық тэжірибенің бүгінгі даму деңгейінде 
белгілі болган оқыту эдіс-тэсілдерінің бәрін де еркін игеріп, эрбір нақтылы 
жагдайларга орай ең тиімдісін таңдап алу жэне олардың бірнешеуінің 
жиынтыгын түрлендіре тиімді, үйлесімді эрі шыгармашылықпен қолдану- 
сабақтың сэтті өтуінің кепілі. Осы ретте мына мэселелерге баса назар 
аударгым келеді.

1. Мүгалім сэтсіз өткен сабақтарга өзіндік талдау жасап өз кемшілігін 
іздеуге эрекет жасау керек.

2. Білім мен тэрбие беруде жариялылық, педагогикалық, ынтымақ- 
тастық, гылыми-эдістемелік, тың ізденістерге сүйене отырып жаңашылдыққа 
талпыну қажет.

3. Мүгалім күнделікті эр сабагына шыгармашылықпен дайындалуы
керек.
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Ақпараттық технология негіздері түлганың биологиямен химиядан 
туындайтын экология пэнінен алган білім сапасы мен сауаттылыгын 
кеңейтуге жәрдемдеседі, мысалы: интернет сайты арқылы жогары деңгейдегі 
көрнекіліктерді пайдалануга болады. Заман агымына қарай сабаққа видео, 
аудио қондыргылары мен теледидарды, комиьютерді қолдану оқушының 
дүниетанымын кеңейтеді. Әсіресе, оқулықтагы тарауларды қорытындылау 
кезінде оқушылар қосымша материалдар жинақтап, білімдерін кеңейтіп, 
танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін 
қалыптастырып, шыгармашылыгын дамытады. Тестік тапсырмалар 
орындайды. Компьютер көмегімен оқыту оң нэтижелер береді. Ақпараттық 
мэдениет дегеніміз- тек компьютермен дүрыс жүмыс істей білу гана емес, 
кез-келген ақпарат көзін: анықтамаларды, химиялық токсикантардын басқада 
зиянды заттардын формулалар, сөздіктерді, теледидар багдарламаларын т.с.с. 
дүрыс пайдалана білу деген сөз. Мысалы, бір гана токсикантын химиялық 
формуласы өзінен көп ақпарат алуга болады. Химиялық формула-экология 
тілдің ең маңызды бөлігі болып есептелінеді, себебі сол заттың химиялық 
қүрамын ажыратып береді жэне онын зиянды әсерін көрсетеді.

Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі -  бүл оқушыларга 
өз бетімен немесе бірлескен түрде шыгармашылық жүмыспен шүгылдануга, 
ізденуге, өз жүмысының нэтижесін көріп, өз өзіне сын көзбен қарауына жэне 
жеткен жетістігінен лэззат алуга мүмкіндік береді. Ол үшін мүгалім өткізетін 
сабагының түрін дүрыс таңдай білуі қажет. Сабақты сэтті үйымдас- 
тырудагы басты мақсат -оқушының сабаққа деген қызыгушылыгын 
арттырып, бүгінгі заман талабына сай білім беру. Сабақтың сэтті өтуі 
біріншіден, мүгалімнің біліміне, іскерлігіне, тэжірибесіне байланысты 
болса, екіншіден, сабақ материалына, ал үшіншіден, сынып типіне, 
төртіншіден мүгалім мен оқушының көңіл -  күйіне де байланысты. 
Сабақты тартымды әрі сэтті өткізе білу мүгалімдер қауымынан көп 
ізденуді, білімділікті, қабілеттілікті және тапқырлықты қажет етеді. Олар:

- Сабақтың тақырыбына сай сабақ жоспарын жасау. Сабақ жоспары 
нақтылы жүзеге асатындай етіп жасалынуы қажет. Дүрыс қүрылмаган 
сабақ жоспары жақсы нәтиже бермейді.

- тақырыпқа сай сабақ түрін, оның эдіс-тэсілдерін түрлендіріп 
отыру.

- қосымша материалдарды тақырыпқа сай шыгармашылықпен 
іріктеп ала білу.

- дидактикалық, техникалық қүралдарды, электрондық оқулықтарды 
мақсатқа сай, оқушы сезіміне эсер ететіндей түргыда пайдалану.

- сабақта алдыңгы қатарлы озық іс-тэжірибелер мен жаңа 
технологияларды пайдалану. Бүл орайда инновациялық технологияларды 
пэн бойынша қандай тарауга, қай тақырыпқа пайдалану тиімді 
болатынына зерттеу, салыстырып жүргізіп отыру қажет деп ойлаймын. 
Сонымен бірге оқушының бастапқы білім деңгейін, жаңа технологияны 
пайдалану барысында қаншалықты білім алып шыққанын, не үйренгенін 
айқындап, диагностикалап отыру да артық болмайды. Өйткені мүгалім 
тарапынан білімі мен іскерлігі тексерілмеген оқушылар біртіндеп 
үлгермеушілер қатарына қосылады. Бүл өз кезегінде сабақтың сэтті 
өтуіне зиянын тигізбей қоймайды.
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Ақпараттық технологиялардың бірі -  интерактивтік тақта, 
мультимедиялық жэне он-лайн сабақтары. Оқыту үрдісін компьютерлендіру 
мақсатында интерактивті тақтамен жүмыс жасау тиімді. Қазіргі уақытта 
Қазақстанның жалпы орта білім беретін мектептерінің барлығы дерлік 
интерактивті тақтамен қамтамасыз етілген.

Тақтаны қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын, интеллек- 
туалдық танымын, білім сапасын арттыруға болады. Мысалы: сыныптан тыс 
экология пэнін оқытуда интерактивті тақтамен жүмыс жасауда оқушылардың 
қызыгушылыгын танытып қана қоймай, шыгармашылық қабілеттерін дамыту 
мен қатар жаңа ақпараттық технологияны меңгеруге, оны пайдалана алуына 
мүмкіндік береміз. Сабақта интерактивті тақтаның элементтерін пайдалану, 
дайындалган арнайы тапсырмаларды тыңдап қана қоймай, көздерімен көріп, 
оны жетік түсінуге, дагдыланады. Интерактивті тақтаны пайдалану аркылы 
оқушылардың білімін тексеру үшін эр тарауды аяқтаган кезде немесе жаңа 
сабақты бекіткен уақытта тестілеу эдісін қолдануга болады. Оқушылардан 
бір уақытта жауап алуга мүмкіндік береді. Тестілеудің нәтижелерін қүрылган 
график арқылы тексеріп, сол уақытта багалауга болады. Жауап нәтижелерін 
бақылап жэне оқушылардың материалды түсіну деңгейін анықтауга 
мүмкіндік береді. Интерактивті тақтаны пайдалану арқылы тестілеген кезде 
мүгалім оқушылардың білім деңгейін анықтай алады. Оқушыга тест 
сүрақтарына жауап беруі үшін уақыт беріледі. Бүл жүйе түйық оқушылардың 
ойын білдіріп, жалқау оқушылардың қызыгушылыгын арттырады. Оқушылар 
жауаптарын қүпия түрде бере алады.

Ақпараттық технологияларды жүзеге асырудагы тагы бір мүмкіндігі -  
ол электронды оқулық. Электрондық оқулық - бүл дидактикалық эдіс -  
тэсілдер мен ақпараттық технологияны қолдануга негізделген түбегейлі 
жүйе. Электронды оқулықпен оқыту оқытушының оқушымен жеке жүмыс 
істегендей болады. Электрондық оқулық тек қана оқушы үшін емес, 
мүгалімнің дидактикалық әдістемелік көмекші қүралы да болып табылады.

Қазіргі заманның даму қарқыны мүгалімдерден шыгармашылыгын 
жаңаша, гылыми-зерттеу багытында қүруды талап етеді. Компьютер жэне 
ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының 
жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырады. Бүгінгі таңдагы ақпараттық қогам 
аймагындагы оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын жэне 
компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын 
педагогикалық технологиялардың тиімділігі жогары болмақ. Жаңа 
ақпараттық техникаларын пайдалану соңгы уақытта мектептегі білім беру 
жүйесінде маңызды багыттардың бірі болып табылады. Мультимедиялық 
технологиялар көбіне компьютерлік сыныптарда қолданылады. Қазіргі 
уакытта сабақ материалына байланысты көптеген компакт-дискілер бар. 
Мектептегі экология сабагын компьютердің көмегіне сүйеніп өткізуге көп 
мүмкіндіктер жасалган. Жаңа материалды түсіндіруде интерактивті 
компьютерлік графиканы пайдалануды көздейтін аппараттық-багдарламалық 
қүралдарды пайдалануга болады. Компьютерлік графикалық материал 
презентациялық монитор көмегімен көрсетіледі. Химия пэні бойынша 
компьютерлік тестілеуді қолдану оқушылардың интеллектуалдық танымын 
арттырады. Оқушылар бір тестілеуден жақсы нэтижеге жеткенше бірнеше 
қайтара өтеді. Бүл тестілердің барлыгы экология бойынша минимум 
талаптарына сэйкес келеді. Келесі бір маңызды жагдай уақытты үнемдеу. Аз
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уақыттың ішінде бағдарламаның көптеген киын сүрақтарын формулалар мен 
эксперименттер көрсету арқылы түсіндіріліп, бекітіледі. Осындай ақпарат 
қүралдарын пайдалана отырып, сабақ барысында оқушылардың қабілетіне, 
білім деңгейіне, ынтасына қарай топқа бөліп, өз бетімен еңбектенуге, 
ізденуге, шығармашылыққа баулып, қорытынды жасауға машықтандыру, 
оқушының ақыл-ойын дамытып, өзіндік дүниетанымын қалыптастырып, 
сабаққа ынтасын арттырып, тапсырманы орындау барысында жіберілген 
қателер мен кемшіліктерді уақытында анықтап түзетуге мүмкіндік береді. 
Сабақ барысында оқушыларды біліммен қаруландырып қоймай оларды 
қисынды ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту үшін оқушылардың 
шығармашылық ізденісін, тапқырлығын, зеректігін, ойлауға икемділігін, 
өмірге ғылыми көзқарасын дамытуға өткізілген сыныптан тыс жүмыстарды 
жүргізу қажет. Оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыру, алған 
білімдерін тиянақты болуын қадағалау үшін сыныптан тыс жүмыстар 
жүргізіп, оқушыны қызықтыратындай экологиялық ойындар викторина 
шешу, кроссворд қүрастыру, логикалық есептер шығарту арқылы ой-өрісін, 
пэнге қызығушылығын арттырып, пэн аралық байланысты нығайту қажет. Әр 
тарауды өткен соң, өздік жүмыс, тақырыптық есеп, бақылау жүмыстары, 
тестік тапсырмалар өткізу арқылы тақырыпты қаншалықты меңгергенін 
тексеріп, тақырыпты толық меңгере алмаған оқушылармен қосымша 
сабақтар, сыныптан тыс жүмыстар жүргізген тиімді. Тест түрлері оқушы 
білімін бекітуге қайталауға, жүйелеуге мүмкіндік береді. Сонымен қоса 
мүғалім мен оқушылардың уақытын үнемдеуге оқу жүмысын үйымдастыруға 
жағдай жасайды. Тестік тапсырмаларды оқушылардың білім деңгейіне 
байланысты қүрастырып, нэтижесін кілтімен тексертіп өздеріне бағалату оң 
нэтиже береді. Егер жауап-75%-дан жоғары болса-«жақсы»,-50%-ға дейін 
«қанагаттанарлық»,-50%-дан төмен-білім деңгейі «томен» көрсеткішпен 
бағаланады. Оқушы білімін бағалауға оқушылардың жауап беру мүмкіндігі 
мен өз бетінше іздену дағдысын ескеріп, оқушы қабілетіне, қабылдау жэне 
меңгеру деңгейіне қарай сараптап түлғаның психологиялық жас 
ерекшеліктерін ескеру қажет. Баға-бейне бір белгі жэне сонымен қатар өлшем 
сияқты, ол оқытудың нэтижелілік дэрежесін анықтауга мүмкіндік береді. 
Экологтардың өмірі мен қызметі жайында компакт-дискілерде кең 
қамтылған. Рефераттар жазуда оқушылар атақты экологтардың өмірбаяны 
жөнінде ақпарат қүралдарынан энциклопедиялық мэліметтер ала алады. 
Сонымен қатар, оқушылармен сабақта «Эколог анықтамалыгы» журналына 
шыгатын CD-де үсынылган слайд-презентацияларын үнемі пайдаланып 
отыру сабақ мазмүнын шыңдайды. Журналга шыгатын презентациялар кез- 
келген тақырып үшін таптырмайтын қүндылық және оқушылар кеңірек 
мэліметтер алады. Жалпы оқушылардың ақпараттық технология 
негіздерінен алган білімі арқылы:

1. Оқушының пәнге деген қызыгушылыгы артады, қүлшынысы оянады.
2. Шыгармашылық қабілеттері артады.
3. Жылдам ойлауга машықтанады, білім сапасы артады.
4.0қушылар өз бетімен жүмыс жасауга дагдыланды.
5. Экологиялық сауатты болуга үйренеді.
6.Тагамның химиялық қүрамының зияндылыгын іс-тэжірибелер 

барысында анықтайды.
7. Экологиялық зиянсыз технологияны меңгеруге үмтылыс пайда 

болады.
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Ақпараттық технологияның мүгалім жүмысына ең тиімдісі -  
оқушылардың білім олқылықтарына үнемі зерттеу жасап, түзету жүмыстарын 
жүргізуге пайдасы бар. Қазіргі заманның даму қарқыны мүғалімдер 
шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу бағытында қүруды талап етеді. 
Сондықтан, XXI ғасыр -  информатика ғасыры, яғни ақпараттандыру 
технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы -  жас үрпаққа 
заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына ықпал ету мүғалімнен 
шығармашылық ізденісті, үлкен сүранысты талап етеді. Қазіргі уақытта 
экологиялық тәрбие ғылыми-педагогикалық талаптарға жауап беруі тиіс. 
Сондықтан оны орындамау сабақ өткізудің жоғары сапасын қамти қоймайды. 
Сабақтың жоғары сапасы -  мектептегі экологиялық тэрбие педагогтың тиімді 
жүмысының кепілі. Сондықтан интерактивті эдістер эңгіме, сүхбат, нүсқау, 
ашық дэріс, интеллектуалдық турнир формалары да қолданады. Іздену 
барысында өзін-өзі оқыту мен дағдылану қалыптасады. Іздену түрлері -  
туристтік-өлкетанушылық жүмысты, туған жерінің атақты адамдарының 
өмірі туралы ақпарат жинау, яғни биографиялық іздеу болыи ажыратылады. 
Бүлар қазіргі заманғы, түлғалар болуымен қатар тарихи түлғалар болуы да 
мүмкін. Бүл өте күрделі тэсіл бола келе эдеттің негізін қалаушылар туралы 
конспектілеуді жиналған деректі сүрыптауды, видиофильм жасауды т.б. 
талап етеді. Дискуссия -  тәрбиеленушілердің пікір алмасуына жэне өнегелік
-  этикалық ойларының дамуына, сондай-ақ , сынай білуге, сынды қабылдай 
білуге, қиын бір жағдайлардан шыға білуге үйретеді. Дискуссия барысында 
серіктесіңе адамгершілік көмек беріп, оны демеу, қиын жағдайлардан көңіл 
бөлу де маңызды болып табылады. Дискуссия тақырыбының дамуын, 
қозғалыс үстінде болуы маңызды болмақ. Бірақ бүл зиянсыз сын мен жалған 
үсыныстардың ашылмай қалуына кепіл бола алмайды..

Дискуссия достар, оқушылар мен оқытушы арасындағы сенімділікті 
нығайтуға, жастар мен қамқоршыларының арасындағы бір-біріне деген 
сыйластықты күшейтуге, үжым мүшелерінің жақсылық тілеуін болжайды, 
көрсетеді.

Біздің зерттеулерімізде оқу процесімен бірге тэрбие үрдісі де қатар 
қамтылды. Қазіргі тэрбиелеу технологиясы комилекстік әдістемеге міндетті 
түрде тіркелген талаптар түргысынан келуді көздейді:

1. Тэрбиеленушілерге үш багыттагы: сана, сезім, тэртіп арқылы ықпал ету.
2. Түлганың өзін-өзін тэрбиелеуі мен сыртқы педагогикалық ықпалдың 

шектеулі түрде бірігуі арқылы қол жеткізілген оң қорытындылар.
3. Үжымдық топ, провалық тэртіп-органдары, жанүялар, әдебиет пен 

өнер, бүқаралық ақпарат қүралдары, элеуметтік институттар мен бірлестіктер 
тәртібіне қатысты бар барлық күштер кординациясы мен бірлігі.

4. Түлгалық қасиеттер нақты тэрбиелік жүмыстарының жүйесі арқылы 
қүрылады.

5. Кешендік эдіс тэрбие процесін жэне оның басқарылу жүйелілігін 
көздейді.

Экологиялық тэрбие дэл және нақты педагогикалық міндеттерден 
түруы тиіс. Сабақта білімділік жэне тэрбиелік міндеттер шешуін табуы 
қажет. Қазіргі уақытта білім беру ісі түбегейлі қайта қүрылып жатыр. Жалпы 
білім берудің қазіргі жагдайга бара-бар жэне қогамның элеуметтік -  
экономикалық жэне экологиялық дамуының мақсаттары мен мүдделеріне
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жауап беретін жаңарған үлгі-моделі жасалуда. Отандық білім беру жүйесін 
халықаралық стандарттар деңгейіне жеткізу көзделуде. Осыған байланысты 
оқушының жан-жақты дамуын, олардың бойында, қоғамдық талаптар 
алдындағы жауапкершілігін, білім алуға, ғылымға, техникаға, өнерге 
үмтылысын, олардың жеке түлғасын ізгілендіру арқылы қоғамдық өмірге 
даярлау, жалпы орта мектептің оқу-тэрбие процесінің басты міндеті болып 
табылады.
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А.С. Ергалиев 
Пути использования инновационных технологий 

в экологическом образовании учащихся

Данная статья посвещена иновационным технологиям преподования предмета 
«экология» в образовательных учреждениях страны. Актуальность данной проблемы 
заключается в необходимости внедрения новых технологий обучения данного предмета, также 
в работе изложены результаты экспериментальной работы, проведенные в школах города.

Ключевые слова: «экология», «инновационные технология», «экологические 
воспитание».

A.S. Ergaliev
The ways of using innovative technologies in the ecological education of students

This article is dedicated to innovative technologies of teaching the subject “ecology” in 
educational institutions of the country. The urgency of this problem is the need for the introduction of 
new teaching technologies of the subject, as in the work presents the results of experimental work 
carried out the city’s schools.

Key words: “ecology”, “innovative technologies”, “ecological education”
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ЭТНОПСИХОЛОГИЯДА ЭТНИКАЛЫҚ СТЕРЕОТИПТЕРДІ ЗЕРТТЕУ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация: Мақалада этникалық сананың теориясы мен этникалық стереотиптерді 
зерттеу ашылып қарастырылған.

Түйін сөздер: құндылық, этникалық аттитюд, этникалық стереотип, этностық өзіндік 
сана, этностық иденттілік, эмоциялық қатынас, этностық бағыт-бағдар, этностық ұстаным, 
этностық құндылық, этностық автостереотиптер, этникалық принциптер.

Қазақстан Республикасының нарықтық заман талаптарының қазіргі 
жагдайында түрлі экономикалық жүйелерде қарым-қатынасты тиімді жүзеге 
асыру үшін топ немесе жеке қызметтер іс- эрекетінің тиімділігін дамыту үшін 
жеке түлга жэне жалпы социум дамуының психологиялық механизмдерін 
білу өте қажетті шарттардың бірі болып отыр.

Халықтық тэрбие адам баласының дүниеге келген күнінен бастап бірге 
жасасып келеді. Оның қагазга жазылып түспеген, бірақ халық жадында мәңгі 
сақталып, үрпақтан үрпаққа гасырлар бойы ауызша нақыл-ақыл, өсиет-өнеге, 
қагида болып келген білім-білік, тэлім-тэрбие беру тагылымдары бар. 
Этнопсихология іліміндегі этникалық стереотиптер адам мінез - қүлқының 
көптеген жақтарын қамтып, белгілі этностық өзіне тэн психикасы жөнінде 
біршама мәнді маглүматтар беретін ілім-білімдердің жүйесі.

Этникалық стереотиптер эр үлттың рухани, мәдени танымдық 
көрсеткіші. Этникалық стереотиптер - эр түрлі этнос өкілдеріне тән ортақ 
ақыл-ой, дене бітістерінің сипаттарының түрақты сапалық белгілері. 
Этникалық стереотип табигатын талдап, сипаттау оны зерттеу объектісі 
ретінде қарау жэне жеке адамның өзін-өзі багалауының гылыми негізі болып 
саналады.Өзін-өзі багалау негізі -  этностық өзіндік сана -  сезім. Этностық 
өзіндік сананың бір қыры-индивидтік өзіндік сана екендігі түлга 
қалыптасуында бөліп қарастыруга болмайды.

Ғылыми әдебиеттердегі (Джандильдин Н., 1971; Романова О.Л., 1994; 
Солдатова Г.У; 1998; Лебедева Н.М., 1999; Стефаненко Т.Г., Көмекбаева 
Л.К., О.Х.Аймагамбетова, т.б.) өзіндік сананың этностық қырына қатысты 
түрлі аталымдар («үлттық өзіндік сана», «этностық өзіндік сана», «этностық 
иденттілік») туралы галымдардың пікірлерін саралай келіп, өз тарапынан 
«этностық білім», «этностық аттитюд» эмоциялық қатынас, «этностық багыт- 
багдар», «этностық қүндылық», «этностық автостереотиптер», «этностық 
үстаным», т.б. аталымдарды жүйелеп, түлга бойында қалыптастыру ретін 
көрсетеді. Оларды аса күрделі эрі қарама-қайшылықты түтастай иерархиялық 
қүрылымның, өзара байланысты, хронологиялық шеңберлерін білдіретін 
үгымдар деп түжырымдалады және этностық өзіндік сананың қүрылымдық 
моделін үсынады.
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А.ф.Дашдамиров, Э.Суслова, Ж.Пиаже, Г.Чепели, В.С.Мухина,
О.Л.Романова, А.П.Оконешникова т.б. этностық өзіндік сананың онтогенезде 
қалыптасу кезеңі 6-7 жас туралы түлғаның қалыптасуына арналған 
психологиялық зерттеуге негізделген өз болжамын үсынады.

Ж. Пиаже баланың этностық тобын сезіну түжырымдамасын үш 
кезеңге бөледі:

1) 6-7 жаста бала алғаш өз этносына тэн қасиеттердің белгілі-бір 
фрагменттерін ғана игереді. Осы кезеңде бала үшін өз отбасы, үлттық тобы, 
элеуметтік ортасы өте маңызды болады;

2) 8-9 жаста өзін этностық тобына үқсастырады. Идентификацияның 
негізі -  ата-ананың үлтына, мекен-жайына, ана тіліне байланысты этностық 
сезімі оянады жэне дамиды;

3) 10-11жас аралығында эр түрлі халық ерекшеліктері, дәстүрлі 
түрмыстық мэдениеттің өзгешелігі байқалады. Жеткіншіктер олардың 
патриоттық сезімдерін суреттейтін саяси-идеологиялық аргументтерді 
мысалға келтіреді. Осы кезеңде этностық иденттілік толық көлемде 
қалыптасады.

Этностық өзіндік сананың когнитивті жагы адамның өткен деңгейлерін, 
белгілі бір оқиғалар есте қалатын немесе дәріптелген күндер, үлттық 
қаһармандар, мәдениет қайраткерлері, фольклор, салт-дэстүрлер жэне т.б. 
туралы білімдер мен түсініктерін тарихи жэне мэдени есте сақтаудан 
көрінеді.

Ағылшын элеуметтанушысы А. Тэшфел әлеуметтік үқсастық 
теориясындағы негізгі идеясы стереотипизация қызметін адам психикасында 
түрлі категориялы стереотиптердің қалыптасу процесі жэне олардың 
атқаратын қызметтері деп қарастырылады. Олар психологиялық, элеуметтік- 
психологиялық жэне әлеуметтік болып үш түрге бөлінеді.

Психологиялық қызметке айнала қоршаған ортадан қабылдаган 
ақпараттарды жүйелеу, когнитивті жэне әлеуметтік маңызды ақпараттың 
динамикалық өзгерісі, және элеуметтік болмысты адекватты бейнелеу, 
индивидтің қүндылықтарын сақтау жэне қорғау жатады.

Әлеуметтік-психологиялық қызметке өз тобын багалайтын жэне жүзеге 
асыратын топаралық дифференциацияны сақтау жэне топаралық 
дифференциация арқылы иозитивті тоитық иденттілікті қолдау жатады.

Әлеуметтік қызметке топтар арасындағы қарым-қатынас жэне күрделі 
элеуметтік жағдайларды түсіндіру, топ аралық қарым-қатынаста өзге үлттар 
ерекшілігін ескеруді жатқызады.

Жеке адамды өзінің элеуметтік ортасымен, қоғаммен бірге байланыста 
қарау қажет. Этникалық стереотиптер мінез-қүлқын интерпретациялауда 
элеуметтік каузалды атрибуцияларға сүйенеді. Атрибуцияның үш түрі бар.

1. Дисиозициялық - түлгалық саиалар мінез-қүлық негізі болып 
саналады.

2. Ситуативті-мінез-қүлық элеуметтік ортада белгілі бір жағдайға 
байланысты

3.Топтық -  мінез-қүлық топтағы, үжымдағы адамдарға байланысты 
Этникалық стереотиптер этникалық бағыт-бағдармен тығыз байланыста дами 
отырып, айнала қоршаған ортаны қабылдап, өз мінез-қүлқын басқарып жэне 
өзге адамдар мінез-қүлқын да интерпретациялай алады. Сонда
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стереотипизациялау -  ақпаратты классификациялау жэне жүйелеудегі ең 
қолайлы тэсіл. Стереотипизация- адам психологиясында түрлі категориялық 
стереотиптердің қалыптасу процесі жэне олардың атқаратын қызметтері.

Психологияда этностереотиптер екі түрге бөлінеді: автостереотиптер 
жэне гетеростереотиптер. Олардың айырмашылығы халықтар арасындағы 
өзара түсіну деңгейі мен олардың психологиялық үқсастықтарын бейнелейді. 
Автостереотип-бүл белгілі бір этникалық топтың келесі бір этникалық 
топтағы бейнесі. Гетеростереотиптер-бүл өзге этникалық топтың күткен 
бейнеге сэйкес қүрастырған бейнесі, сонымен қатар өз қатынасын білдіру 
тәсілдерінің бірі. Егер автостереотиптер үнамды болса, ал гетеростереотиптер 
үнамды да үнамсыз да немесе кейде бейтарап болады (мысалы кеңес 
адамдарының стереотипіне келетін болсақ, адамгершілік, қонақжайлық, 
достық, ақкөңілділік, қайырылымдық, сипаттар басым болады).

Этникалық стереотиптердің тагы да бір қасиеттерінің бірі, олардың 
үйлесімділігі. Этникалық үйлесімділікті зерттеу американ психологы
О.Клайнбергтің теориясында түсіндіріледі. Әрбір этникалық стереотипте 
«иллюзиялық сипаты» мен қатар қандайда бір «ақиқат түйірі» болады. 
Сонымен қатар шынайы білімнің көлемі жалган білімнің көлемінен 
басымырақ болады. Егер екі топ арасында үшіншіге қатысты ынтымақты 
пікір болса стереотиптер шынайы болады. Егер топтар арасындагы терең әрі 
үзақ байланыстар олардың өзара стереотиптерінде шынайы ерекшеліктері 
жогары болса стереотиптер шынайы болады. Сонда шынайылық белгісі 
ретінде топтың өзін-өзі қабылдауы мен оны өзге топтың қабылдауы 
арасындагы үйлесімділік анықталады.

Стереотиптің үш түрі бар: қабылдау стереотипі, интерпретацияның 
стереотипі, мінез-қүлық стереотипі. Этникалық стереотиптерге тән 
қасиеттердің ең көп тараган түрлерін эмоционалды багалау сипаты, 
табандылық, түрақтылық, келісімділік

Этникалық стереотиптерді психологиялық зерттеу барысында
В.С.Агеевтің зерттеу классификациясы көбірек қолданылады:

- еркін сипаттау әдісі
- тікелей сүрақ-жауап эдісі (түлгалық сипаттар тізімі, диагност. тестер т.б.)
- проективті эдістер
- психосемантикалық эдістер
Аталган эдістер түрлеріне қарай қазіргі уақытта этникалық 

стереотиптерді зерттеуде В.Ф.Петронко, Д.Кац, К.Макколи, КСтитт, Дж. 
Бригем, Похилько, Дж.Келли, Шмелевтің проективті жэне психосе- 
мантикалық әдістемелері қолданылады.

Қазіргі кезеңде этникалық стереотиптерді зерттеуде психосеман- 
тикалық эдістер ішінде В.С.Агееваның жетекшілігімен жеке семантикалық 
дифференциал әдістемесі көбірек қолданылады.Әдістемеде 40 биполярлық 
багалау шкаласын вербалды семантикалық дифференциал вариантында 
берілген жэне факторлық талдау көмегімен қорытындыланады.

Британ психологы А.Тэшфэл стереотиптер индивидтіц қүндылыгын 
гана қоргамайды, сонымен қатар, элеуметтік иденттілігін де қоргайды. Бүдан 
стереотиптіц элеуметтік-психологиялық сапалық қызметін көруге болады.

Түрлі үлттық топтарды қабылдау ерекшеліктерін диагностикалау үшін 
проектілік суреттер қолданылады. Т.В.Иванованыц проектілік суреттер
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көмегімен зерттеу эдісінде зерттеушілердің бейнелік ойлауына бейімделген, 
мэнді шамада жалпыланған бейнелік эмоциялық қатынасты білдіретін, 
үлттық стереотиптері зерттеудің адекватты қүралы бола алады. Сонымен 
қатар вербалды әдістерді пайдалану, терминдерді адекватты аудару және 
зерттеу нэтижелерін түрлі топтарда салыстыру мүмкіндігін қояды. Проектілік 
суретті пайдаланған жағдайда зерттеу процедурасы түрлі мәдениет өкілдер 
үшін жэне түрлі жас ерекшілік жэне білімдік деңгейлердегі адамдар үшін 
бірдей болады. Бүл әдістеменің негізгі мақсаты проектілік суреттерді талдай 
отырып, зерттеушілердің этно- стереотиптерін анықтау. Сол себептен, 
суреттерде бейнеленген әр түрлі үлт өкілдерінің бейнесі сол үлтқа тэн айқын 
белгілерде көрсетіледі.

Міне, сондықтан этностық иденттілік, этностық стереотиптерді зерттеу, 
этностық өзіндік сананың қүрама бөлігі ретінде немесе мінез-қүлықтың 
үйреншікті үлгілері туралы этностық топтың мүшелерінің көзқарасын алдын- 
ала талдау негізінде қүрылады. Ал З.В.Сикевичтің айтуынша этникалық 
мэдениет консервативті болып табылады. Бүл «модалды адамның» бейнесін 
анықтайтын, элеуметтік стереотиптер жүйесіне қатынасты. Кез-келген адам 
өз елінің өкілі ретінде, үрпақтан-үрпаққа берілетін этношартталған 
стереотиптерді тасымалдаушы болып табылады.

Сонымен этникалық стереотиптер сананың ажырамас бөлігі болып 
табылады. Олар мэдени өзара қарым-қатынас процесінде қалыптасады.

Келесі эдістемелердің бірі Дж.Таусенд эдістемесі мэдени -қүнды- 
лықтар бағдарын анықтау мақсатында үш түрлі позицияны пайдалануға 
мүмкіндік болады.

1) жалпы мэдени-қүндылық бағдарын анықтау
2) этникалық ерекшеліктеріне қарай мэдени-қүндылық бағдарын анықтау
3) жас ерекшеліктеріне қарай мәдени-қүндылықтарын анықтау
Этникалық стереотиптердегі тағы бір маңызды эдіс эдеби еңбектерді

мемуарлық эдебиеттерді жэне онер шығармаларын талдау әдісі болып 
табылады. Бүл психологтарды тарихшылар мен эдебиетшілерді біріктіретін 
ғылыми бірліктің бірі болады.

Этникалық стереотиптерді зерттеудегі аталған эдістемелерді жүйелеуде 
сүрақнамалар былай топтастырылады:

- түлғалық сапалық сипаттар
- еркін сипаттау -  «портреттер»
- биполярлық шкалалар жинагы
- Дж.Бригеманың проценттік эдістемесі.
- К.Манколи жэне К.Ститтаның «диагностикалық коэффициенті» 

эдістемелері.Аталған эдістемелерді қорытындылау барысында контент- 
анализ арқылы талдап, категориялар бойынша сипатталады.Категориялар 
тобы:

1) қоғамға, үлкен топтарға қатынасы;
2) күнделікті үнемі қатынастағы шағын топтарға қатынасы;
3) адамдарға қатынасы -  гуманистік және коммуникативтіік сипаттама;
4) еңбекке қатынасы;
5) өзіне қатынасы;
6) жеке даралық қатынасы;
7) түлғаның жалпы бағыты;
8) тэжірибе жэне өмір бейнесі;
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Үлтаралық қатынастар элеуметтік жэне саяси өмірдің маңызды 
элементіне айналып отырған қазірге кезеңде түлга дамуының маңызды 
тенденцияларының бірі-эр адамның өзін нақты үлт өкілі ретінде анық 
ажырата алуға байланысты. Қай халықтың болмасын үлт болып қалыптасуы 
үшін қажетті факторлар: оның қүрамына енген адамдар тобының 
материалдық түрмыс жағдайларының, территориясы мен экономикалық 
өмірінің, тілі мен мәдениетінің, элеуметтік психологиядағы сол үлтқа тән 
кейбір этникалық ерекшелігінің ортақтығы болып табылады.

Этнопсихологиялық ерекшеліктер үстанған багыт-багдар мен 
қүндылықтар, эдет-ғүрыптар, эмоция жэне қөңіл күйдің қалыптары, үлттық 
бейнесі мен оны қоршаған табиғи және тарихи ортаның өзіндік 
ерекшеліктерімен түрлі элеуметтік -психологиялық факторларға байланысты 
қалыптасады. Ол факторлар:

1. Этникалық қажеттіліктер мен қызығушылықтар жүйесі;
2. Этникалық бағыттар мен қүндылықтар;
3.Этнос психикасы.
4. Этникалық сезімдермен көңіл-күйлер.
Этнопсихологиялық эксперименталды зерттеулер мазмүнына қарай 

көлемді, күрделі жэне қорытындылау маңыздылығына қарай нақты 
принциптерді негізге ала отырып, төмендегідей жүргізіледі:

-этникалық қоғамдар мен олардың психологиясының түрлі факторларға 
байланысты қалыптасатындығын есепке алу принципі.

-үлттық психологиялық ерекшеліктерді эрбір үлт өкілдеріне тэн 
екендігін сипаттау принципі.

-үлттық психологиялық ерекшеліктеріне салыстырмалы талдау 
приципі.

Қазіргі кезенде үлттық психологиялық ерекшеліктерді зерттеуде 
стандартты жэне кросс-мэдени этнопсихологиялық формаларына қарай 
зерттеу эдістері мен эдістемелері қолданылады. Стандартты этнопсихо- 
логиялық зерттеулердің обьектілері:

- үлттық сана жэне өзіндік сана;
- үлттық қүндылықтар мен бағыт-бағдарлар, қажеттіліктер мен 

мотивтер
- авто-гетеростереотиптер мен этникалық бағдарлар.
- жеке психологиялық ерекшеліктер, салт-дэстүр;
- нақты үлт немесе халықтың өзіндік мінез-қүлқы.
Кросс-мәдени зерттеулер-этнопсихология ғылымының перспективалы 

бағыттарының бірі. Этникалық психология үшін мэдениет үғымы негізгі 
теориялық конструкт болып табылады.

Мәдени тарихи факторлар адам мінез-қүлқына ерекше эсер етеді. 
Мэдениетаралық зерттеулерде этнопсихологияның эдіснамалық негіздері 
ескеріледі. Әртүрлі халықтардың мэдени айырмашылықтарын сипаттауда 
И.С.Кон Кросс -мэдени зерттеулерді талдап, үжымдық жэне жекедаралық 
мэдениеттер деп бөлінетіндігін анықтаған. Бүл зерттеулерде үжымдық 
типтегі мэдениет өкілдері-топқа бағытталып туыс, дос-жолдастары 
ортасында болғанды қалайды, көпқауымды салт-дәстүрлік рэсімдер мен 
эрекеттерді жасағанды үнатады, бүларды салт-дэстүрлерді сақтайтын, көпшіл 
мэдениет деп есептейді. Бүл көбінесе, шығысқа, азиаттық халықтар
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мәдениетіне тэн. Жекедаралыққа тэуелсіздік, өз күшіне сену, өзі шешім 
қабылдау, көптік ортадан алыстау, отбасы жэне шағын орталарда болатын 
рэсімдер тэн. Мүндай мэдениетке Батысты эсіресе американдық қогамды 
мысалға алуға болады. Сонымен этникалық стереотиптер сананың ажырамас 
бөлігі болып табылады. Олар мэдени өзара қарым-қатынас процесінде 
қалыптасады.

Әр түрлі мәдениеттер арасындағы қарым-қатынастар жөніндегі 
мэселеде үш тенденция немесе үш түрлі тәсіл қарастырылады.

Этноцентризмді қолдаушылар басқа халықтардың мэдениетін өзінің 
этникалық қауымдастығының мәдени стандарттары (олардың ойынша үлгі 
сипатындагы) түрғысынан бағалайды.Этноцентризм (грекше -  халық, тайпа, 
латынша -  шеңбердің ортасы): өз этносының дэстүрі мен нормаларын 
жалпыға ортақ эталон ретінде түсініп қоршаған ортадағы қүбылыстарды осы 
түрғыдан бағалайтын этносаралық байланыстағы механизм.

Мэдени релятивизмді қолдаушылар бүл дүниенің барлығына шартты 
жэне салыстырмалы түрде қарайды, сондықтан бөтен мэдениеттің 
қүбылыстарын өзіндік өлшеммен бағалауға болмайды деген пікірді 
жақтайды. Өз мэдениетінің түрғысынан өзгенің мэдениеті туралы барлығын 
білетін багалаушы сияқты пікір айтуға болмайды. Әрбір мэдениеттің өзіндік 
ерекшелігі бар, сондықтан да оны сол мэдениеттің қүндылықтары мен 
нормаларының деңгейімен қабылдаған дүрыс.

Үшінші тенденция мэдени ықпалдасу ерекше танымал болып келеді. 
Ол халықтар мен елдер мэдениетін, дэстүрін сақтай отырып жақындай 
түсетінін көрсетеді. Бүл үрдіс объективті түрде

а) қоғамда өсіп келе жатқан көпүлттылыққа;
б) жақсы ақпараттанған қазіргі кездегі адамдардың барлық жерден 

хабардар болғысы келетіндігіне байланысты.
Үлтаралық қатынастар элеуметтік және саяси өмірдің маңызды 

элементіне айналып отырған қазірге кезеңде түлға дамуының маңызды 
тенденцияларының бірі-эр адамның өзін нақты үлт өкілі ретінде анық 
ажырата алуға байланысты. Қай халықтың болмасын үлт болып қалыптасуы 
үшін қажетті факторлар: оның қүрамына енген адамдар тобының 
материалдық түрмыс жагдайларының, территориясы мен экономикалық 
өмірінің, тілі мен мэдениетінің, элеуметтік психологиядағы сол үлтқа тэн 
кейбір этникалық ерекшелігінің ортақтығы, түтастығы болып табылады.

Этникалық түтастықтың негізгі белгісі-этникалық мэдениет. Оны 
қалыптастырушы элементтер- біріншіден, белгілі этносқа тэн мінез-қүлық 
стереотипі (психикалық қүрылым), екіншіден, объективті шарттар мен 
факторларды қалыптастыруға эсер ететіндер:(табиғи, климат ландшафт т.б.) 
элеуметтік (жергілікті өндірістік экономикалық жағдай жэне қоршаған орта 
байланыстары жэне саяси мүра), этномэдени (күрделілік пен белсенділік 
деңгейі этностардың жасы, мэдениеті,тілі т.б.),антропормфор(этностардың 
антробиологоиялық ерекшеліктері). Мысалы, Л.Н.Гумилев этносты 
географиялық, табиғи қүбылыс ретінде қарастырады. Оның ойынша этнос 
«қайталанбас мінез-қүлық стереотипі мен ерекше ішкі қүрылымы бар, басқа 
да сәйкес топтарға өзін қарсы қоятын динамикалық жүйе». Сонымен қатар, 
этностың негізгі белгілеріне ол өзіндік сана мен мінез-қүлық стереотипін 
жатқызады және этностық ерекшеліктер индивидте туа емес, элеуметтену 
процесінде қалыптасатына тоқталады.
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Энопсихологияның эксперименталды зерттеулерінде психологиялық 
эксперименттің:

-корреляциялық зерттеу бағыты;
- кроссмәдени зерттеу бағыты;
- психогенетикалық зерттеу багыттары болады.
Кросс-мэдени психологияда Т.Хофстед жэне Т.Триандис бағыттары 

этникалық стереотиптерді зертеуде танымал, олар түрлі этникалық топ 
өкілдерінің элеуметтік мінез-қүлқына эсер ететін, мэдениеттің психоло- 
гиялық өлшемдері арқылы қарастырады. Бүл эдістің интерпретациясы үш 
деңгейді анықтауға мүмкіндік береді.

1 деңгей -  дэстүрлі мәдениет
2 деңгей -  қазіргі мәдениет
3 деңгей -  динамикалық дамушы мэдениет.
Міне, сондықтан этностық иденттілік, этностық стереотиптерді зерттеу, 

этностық өзіндік сананың қүрама бөлігі ретінде немесе мінез-қүлықтың 
үйреншікті үлгілері туралы этностық топтың мүшелерінің көзқарасын алдын- 
ала талдау негізінде қүрылады. Ал З.В.Сикевичтің айтуынша этникалық 
мэдениет консервативті болып табылады. Бүл «модалды адамның» бейнесін 
анықтайтын, элеуметтік стереотиптер жүйесіне қатынасты. Кез-келген адам 
өз елінің өкілі ретінде, үрпақтан-үрпаққа берілетін этношартталған 
стереотиптерді тасымалдаушы болып табылады.

Сонымен этникалық стереотиптер сананың ажырамас бөлігі болып 
табылады. Олар мэдени өзара қарым-қатынас процесінде қалыптасады.

Келесі эдістемелердің бірі Дж.Таусенд эдістемесі мэдени -  
қүндылықтар бағдарын анықтау мақсатында үш түрлі позицияны 
пайдалануға мүмкіндік болады.

1) жалпы мәдени-қүндылық бағдарын анықтау
2) этникалық ерекшеліктеріне қарай мэдени-қүндылық багдарын 

анықтау
3) жас ерекшеліктеріне қарай мэдени-қүндылықтарын анықтау
Қүндылықтар бір мезгілде мотивациялық эрі когнитивті бағытқа

қүрылган қүрылымдар болып табылады, түлғаның мінез қүлқын белгілі бір 
мақсатқа бағыттайды, үйымдастырады, бағдарлайды жэне көптеген жаңа 
ақпараттармен когнитивті жүмысты детерминациялайды.

Қүндылықтарға бағдарлану мэселесін этнопсихологиялық түрғыдан 
шешуде, яғни адамзат жасаған рухани тәжірибені меңгеру. Қүндылықтар 
жүйесі сананың шығармашылық ізденуімен қүнды-аналитикалық жүмыс- 
тарының негізі болып табылады. Қүндылыққа бағдарланудың эмотивті 
компоненттері (С.Л.Рубенштейн) түлғаның рухани әлемі мен этнопсихо- 
логиялық өнегелік қүндылықтарға деген қатынастарға эсерлену форма- 
ларында анықтайды. Қүндылыққа бағдарланудың когнитивті компоненттері 
(Л.И.Божович) түлғаның болмысқа деген ішкі негізін бейнелейтін мінез- 
қүлықтың доминантты мотивтерін үғынумен байланысты.

Қүндылықтарға бағдарланудағы қүрылымдар түлғаның келесі 
сапаларын қалыптастыруға да негіз болады: сенімділік, адалдық, белсенді 
өмірлік позиция, мақсатқа жетуге тырысу жэне т.б.сапалар. Осы қалыптасқан 
қүндылыққа багдарланулар түлганың мінез-қүлқының өзіндік реттелуін 
қамтиды жэне мэдениеттің этнопсихологиялық аспектілері-үлттық көркемдік
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сана-сезімі мен халықтың үлттық мэдени мүрасының мэдениетпен 
байланысты жеткіншектерде қүндылықтарга багдарлаудың позитивті 
жақтарын қалыптасырады.

Этностық сана сезімді дамыту негізінде -  халық мэденнеті ол тек өткен 
тарих қана емес, қазіргі жаңа үрпақ үшін руханнлық пен өнегеліктің 
репрезентация тәсілінің бірі екенін түсіндіре отырып, түтас бір этностық 
психологиялық, мәдени, элеуметтік, үлттық ерекшеліктері жайлы 
түсініктерді қалыптастыруға болады. Этнопсихология үшін ең маңыздысы, 
алдында түрган, идеологиялық мәселелер, демографиялық жоспарлау, оқыту, 
тэрбиелеу мәселелері, элеуметтік даму міндеттерін шешу біздің көп үлтты 
еліміздің жагдайында үлттық психологияның жэне мэдениеттің 
ерекшеліктерін зерттеуді талап етеді.

Жаңа қогамдық, әлеуметтік -мэдени жагдайларга байланысты 
туындайтын көптеген өзгерістер білім жүйесіндегі педагогикалық- 
психологиялық багыттарда жаңа багдардарларды талап етеді. Осы мэселені 
шешу, ең алдымен, үлттық мэдениет пен жалпы адамзаттық қүндылықтарга 
негізделген мэдени қүрылымдарды сақтауга байланысты.
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МАТЕМАТИКА ПӘНІНДЕ ҚҮЗЫРЕТТІЛІК Т¥РГЫ ДАН 
БІЛІМ  БЕРУДІ ¥ЙЫМ ДАСТЫРУ М АЗМ ¥НЫ  МЕН ЕРЕКШ ЕЛІГІ

Аннотация. Мақалада математика пэнінде құзыреттілік тұрғыдан білім берудің 
ерекшелігі, оқушылардың математикалық құзыреттілігін ұйымдастыру эдістері, мазмұны 
талданған.

Түйін сөздер: Білім, құзыреттілік, құзырлы, коммуникативті, технологиялық, 
ақпараттық, математика.

Біз қадам басқан XXI гасыр жан-жақты дамыган, білімді, өз ісіне де, 
өзгенің ісіне де эділ бага бере алатын, өзіне сенімді, тәуелсіз Қазақстанның 
элуметтік-экономикалық жагынан дамуына зор үлес қоса алатын түлга 
тәрбиелеуді талаи етіи отыр. Осыган байланысты бүгінгі күнннің басты 
мэселесі -  жас үрпаққа нэтижеге багытталган білім беру болып отыр.

Қазіргі уақытта еліміз дүниежүзілік білім кеңістігіне кіруге 
багытталган жаңа білім жүйесін қалыптастыруда. Бүл процесс педагогикалық 
теориясына және оқу-тэрбиелік практикасына көптеген өзгерістермен 
жаңалықтар экелуде. Білім парадигмасына өзгеше қүқық, өзгеше байланыс, 
өзгеше педагогикалық менталитет енгізуде. Қүзыреттілікке негізделіп, 
Қазақстан Республикасының білім дамытудагы 2011 -  2020 жылдарга 
арналган мемлекеттік багдарлама қайта жасақталды. Қүзыреттілік багыт 
бірнеше рет өзгертілді [1,6. 90]. Мысалы, XX гасырдың 70-жылдарында 
А.Зимняя «түйінді қүзыреттілік» терминін үсынды жэне сол кезде көп 
қолданылды, бірақ интернет желісінен, гылыми, шетелдік немесе ресейлік 
ақпараттарда сүйенетін болсақ бүл сөздің нақты гылыми негізделген 
анықтамасы болмаган. Жалпы «competence» (қүзыреттілік) термині ең алгаш 
рет агылшын-американдық білім ортасында, дэлірек айтқанда, солтүстік 
Америка Қүрама Штатында туындаган. Әуел бастан қүзыреттілік практикада 
кең көлемде таралган стандартты психометрикалық тесттерінде кездеседі. 
Сол кезде маңызды оқигалардың бірі Д.Мак-Клеланданың 1973 жылы 
«Америка психологы» атты журналында жарық көрген «Тестировать 
компетентность, а не интеллект» атты мақаласы шыққанннан кейін білімнің 
эр түрлі саласында осы көзқарасты қолдайтындар көбейді. Сол салалардың 
бірі - математика саласы [2,6. 60].

Математиканы оқытудагы ең басты мақсат -  математикалық эдістердің 
көмегімен оқушыларды күнделікті өмірде кездесетін мэселелерді шешуге 
дайындау және жеке түлганы қалыптастыру.

Түйінді қүзыреттілік жиынтыгының ішінен оқу-танымдық 
қүзыреттілігін бөліп қарастыруга болады. Оқу-танымдық қүзыреттілік 
дегеніміз -  білім алушының өздігінен танымдық қызметке дайын болу, ягни:

- Жоспарлауга;
- Алдына мақсат қоюга;
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- Талдау жасауга;
- Рефлексияга;
- Өзіне өзі бага беруге.
Білімалушы зерттеу объектісіне байланысты қызметтік дагдыларын 

игереді, ягни өмірлік тэжірибесінен алган білімі мен эдістерді қолданып, 
туындаған мэселені эвристикалық эдістермен шешеді.[3, б 66]

Пэндік қүзыреттілік -  ерекшеленген немесе жекеленген (арнайы) 
пэндік білім, білік, дагдыларды нақты орындау үшін қажетті спецификалық 
немесе ойлау қабілет.

Білімалушының дайындық деңгейіне байланысты жалпы немесе орта 
(толық) білім стандартына сэйкес төмендегі талаптар үсынылган, бүл 
талаптарды математикалық қүзыреттілік деңгейін анықтауға болады:

- Қүрамында дэреже, радикал, логарифм, тригонометриялық функ- 
циялар формулаларды практикалық есептеугі фигуралар қажет болган 
жагдайда анықтамалық материалдарды жэне есептеуіш қүралдарын 
қолдануда;

- Жай математикалық модельдерді зерттеу жэне қүруда;
- Графиктік түрде берілген тэуелді функциялар көмегімен зерттеу жэне 

сипаттауда;
- Нақты процестің графиктерін (интерпритациялау) түсіндіруде;
- Геометриялық, физикалық, экономикалық және басқа да қолданбалы 

есептерді, сонымен қатар қүрамында математикалық талдау аппаратының ең 
үлкен жэне ең кіші мэндері қолданылган тапсырмаларды шешуде;

- График, диаграмма түрінде келген нақты сандық мэндерді, 
ақпараттарды статистикалық сипатта талдауда;

- Білетін формулалар негізінде фигуралардың қасиеттерін зерттеуде: 
үзындық, аудан, көлемін есептеуде, сонымен қатар практикалық тапсыр
маларды шешуде анықтамалық материалдарды, есептеуіш қүралдарды 
қолдану. Күнделікті өмірде пайда болган жагдайда талдау үшін матема- 
тиканы оқытуда қалыптасатын білім жэне біліктілік қажет.

- Есептеуді жүргізу біліктілігі, соның ішінде амалдардың шешімдерін 
дөңгелектеу, багалау, есептеу үшін білетін формулаларды қолдану.

- Шыгару біліктілігі эр түрлі формада (таблица, диаграмма, график, 
схема жэне т.б.) келтірілген ақпаратты өзінше түсіндіру жэне шыгару 
біліктілігі

- Шындық оқигаларды жэне үрдістерді сипаттау үшін ықтималдық 
жэне статистика элементтерін қолдану біліктілігі.

- Практикалық тапсырмаларды орындауда нақты денелердің 
(объектілердің) көлемін, ауданын, үзындыгын есептеу біліктілігі.

Халықаралық деңгейдегі білімалушылардың қүзыреттілігін тексеру 
үшін екі түрлі: таза математикалық жэне мазмүнды (практикага багытталган) 
тапсырмалар беріледі. [3, б. 105]

Мазмүнды есептерге нақты шарттары көрсетілген, есепті шешуде жэне 
түсінік бергенде ықпал ететін тапсырмалар жатады. Егер нақты жагдайдан 
көп бөлектенбеген болса, онда кейбір жагдайда болжамды шарттары бар 
тапсырмалар қолданады.

Математикалық қүзыреттіліктің деңгейлері:
I. Қайта қолдану деңгейі
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II. Байланысты қалыптастыру деңгейі
III. Пайымдау деңгейі (ойлау)
I. Белгілі деректерді қолдана отырып, математикалық объектілердің 

және олардың қасиеттерін анықтау белгілі формулалармен үғымдармен 
жүмыс, есепті шығару;

II. Есепті шешуде нэтижесіз жағдайда қүрылады, білімалушыға таныс 
немесе өте аз дэрежеде тереңдей түседі. Тапсырманың мазмүны 
математиканың қай бөліміне назар аудару керек жэне қандай эдістерді 
қолдану керектігіне сілтеме жасайды. Бүндай тапсырманы орындағанда 
білімалушы өзі түсіндіреді әрі талаптары көп болады.

III. Бүл деңгейдегі тапсырмалар алдыңғы деңгейге үқсас 
қүрастырылады, есептерді шешу үшін математикалық курсының эр түрлі 
бөлімдерінен математикалық қүрал саймандарды таңдауда нақты бір 
сезгіштік, толғаныс жэне шығармашылық талпыныс өз бетімен амалдар 
алгоритмін орындау талап етіледі жэне соынмен қатар алынған нэтижені 
заңдастырып, негіздеп түсіндіру қажет.

Енді қүзыреттілік түрлерін ерекшелейік:
1) Рефлексивті цүзыреттілік. Мен не істеймін (істедім, болашақта 

істеймін?), мен бүны қалай істеймін (істедім, болашақта істеймін?) мен неге 
бүны істеймін? (істедім, болашақта істеймін?) мен нәтижесінде нені аламын? 
(алдым) позицияларына рефлексті қүзыреттілікке сэйкес өз қызметін 
үйымдастыру

2) Технологиялъщ құзыреттілік дегеніміз бүл нүсқаулықты түсіну, 
технологняны снпаттау технологниялық нүсқау қызметтің алгорнтмі, 
қызметтің технолониялық қатаң сақтау қабілеттілігі жэне дайындығы,

3) Жобалы құзыреттілік бүл жагдайды талдау, мэселені ерекшелеу, 
мэселені шешуге себеп болатындай идея үсыну, алға мақсат қойып жэне 
басқа түлгалардың үмтылыстарымен үштастыру, өз жүмысын жоспарлау, 
бағдарламалау жэне қызметтегі өз шешімін бағалау қабілеттері жатады.

4) Коммуникативті құзыреттілік қажетті ақпарат алу, өз көзқарасын 
көпшілік алдында дэлелдей білу жэне корсете білу, өзге түлғалардың 
қүндылықтарын қүрметтей білу (діни, этникалық, жеке, кэсіптік жэне т.б.)

5) Ацпараттъщ құзыреттілік қорытындыны дэлелдеуге, ақпараттық 
ізденісті жүзеге асырып, соның ішінен қажетті ақпаратты алуға, сол 
ақпаратты жоспар жэне қызметті жүзеге асыру үшін қолдануға дайын болу.

6) Әлеуметтік құзыреттілік - қабілеттілік өзінің мақсатын басқа 
адамдардың, элеуметтік топтардың қызығушылықтарымен сэйкестендіре 
отырып, топтың мүшелерімен өзара байланыс жасап отыру.[4, б. 202]

Оқу барысындағы ең маңызды элемент бүл -  тапсырманы орындау 
немесе есепті шығару болып табылады. Бүнда студенттер математи- 
матикалық теорияны меңгереді, олардың шығармашылық жэне өз бетімен 
ойлау қабілеттері дамиды.

Өздігінен білім алуға дайын болуды қалыптастыру үшін білімалушыға 
қандай да бір теориялық материалды өз бетінше меңгеруді, реферат жазу, 
тапсырма қүрастыруды үсыну қажет.

Математикалық қүзыреттілік -  математикалық байланыстарды 
мүшелеу, жүйелеу, мэліметтерді қүрастыру қабілеті, мэселенің матема- 
тикалық моделін ойлап табу, қүру, талдау, түрлендіру. Нэтижесінде алынған
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шешімдерді интерпритациялау, қысқаша айтқанда білімалушының 
математикалық қүзыреттілігі ол күнделікті түрмыста туындаған проблеманы 
шешуде математиканы тиімді қолдануды қалыптастыру болып табылады.

Қүзыреттілік негізінде білім жүйесінің түпкі нэтижесі қызмет болып 
табылады. Қызметті иемдену деген не? Жалпы мағынада «істей білу» 
дегеніміз не? оқу білу, үйрете білу, емдей білу, қүру білу жэне т.б. Адам 
қажеттілігіне мүқтаж болып сол себепті эр түрлі жағдайдағы мэселелерді 
өздігінен шешу үшін қажетті жаңа білімді алу, дүрыс мақсат қоя білу 
жағдайға сәйкес оларды іске асыру жэне мақсатқа жеткізу [5,c. 20].

Сонымен қорыта айтсақ, қазір элеуметтік-экономнкалық өзгерістер 
жагдайында біздің қоғамымызда өздігінше шешім қабылдай алатын жэне оны 
жүзеге асыра алатын элеуметтік белсенді, шығармашыл түлғаға сүраныс 
күшейді. Осыған орай, әр түлғаның кэсібн қүзыреттілігін қалыптастырудың 
маңыздылығы да арта түседі. Жоғары дәрежелі кэсіби қүзыреттілік 
маманның бэсекеге қабілеттілігін арттырады. Өздігінше еркін ойлау қабілеті 
бар, тэрбне - білім беру үрдісін модельдей алатын, тэрбие беру жэне білім 
берудің жеке технологиялары мен жаңа идеяларын өздігінше іске асыра 
алатын түлғаның кэсіби қүзыреттілігінің деңгейін арттыру - өзекті мәселе 
болып табылады.
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В этой статье разработаны особенности образования компетентностного подхода в 
преподавании математики, методы и содержание организации компетентностного подхода 
учеников в математике.

Ключевые слова: Образование, компетентность, компетентный, коммуникативный, 
технологичный, информационный, математика.

V.S. Muldagaliev, B.S. Ibrasheva 
Features and types of knowledge organization for competence in mathematics.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИННОВАЦИЯНЫ ЕНГІЗУДІҢ 
ӘЛЕУМЕТТІК-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

Аннотация. Мақала білім беру жүйесінің жаңару мен даму кезеңіндегі педагогикалық 
инновацияларды енгізудің педагогикалық, элеуметтік-психологиялық аспектілері аясында 
инновациялық үдерістің сатылары, оны қолдау шарттары, қатысушылардыц субъектілеріне 
қойылатын талаптары назарға алынған.

Түйін сөздер: Инновация, педагогикалық инновация, үдеріс, субъектілер, элеуметтік- 
психологиялық факгорлар, мотивация, кэсіби қүзыреттілік.

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі қазіргі кезеңдегі 
дамуында терең сапалық өзгерістерге бетбүрыс жасауда. Елбасы
Н.Ә.Назарбаевтың “Қазақстан 2050” стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси багыты” атты Қазақстан халқына жолдауында: «Білім беру 
жүйесін жаңгырту барысында оцыту үдерісіне цазіргі замангы әдістемелер 
мен технологияларды енгізу, біліктШкті бекітудің тәуелсіз жүйесін цүру 
цажет”,-деп атап көрсетті. Бүл саладагы ең басым багыттардың бірі -  
қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінің жаңа, динамикалық жагдайында 
шыгармашылықпен жэне белсенді қызмет жасауга қабілетті педагог 
мамандарды эзірлеу жэне қайта даярлау.

Инновация терминінің көп гасырлық даму кезеңдері бар. Ғылымга 
мэдениеттегі өзгеріс үдерістерін зерттей бастаган кезде, XIX гасырда 
антропология мен этнография арқылы енді. XX гасырда «инновация» 
терминін экономикалық категория ретінде гылым аясына Й.А.Шумпетер 
енгізді. Сол гасырдыц 30-шы жылдарында А.Адамс, А.Маслоу, Ф.Тейлор, т.б. 
галымдардыц ецбектерінде инновация «жаца енгізілім, үйымдастыру мен 
басқарудыц жаца түрлерін енгізу» деп түсіндірілді. Ең алгаш «инновация» 
үгымына қазақ тілінде анықтама берген галым Н.Нүрахметов. Ол 
«Инновация, инновациялық үдеріс деп отырганымыз - білім беру 
мекемелерініц жацалықтарды жасау, мецгеру, қолдану жэне таратуга 
байланысты бір бөлек қызметі»,- деді.

Инновация -  кез келген жацалық немесе жацалықты енгізу гана емес, 
бүл бүгінгі қолданыстагы білім жүйесініц тиімділігін арттырады. 
Инновациялық іс-эрекет - білім берудіц кез келген децгейінде инновациялық 
үдеріспен қамтамасыз ететін шаралар кешені жэне үдерістіц өзі. 
Педагогикалық инновация білім беру жүйесін қайта қүру, жетілдіру, 
модификациялау, өзгертуге байланысты немесе оның белгілі жақтарын, 
қасиеттерін жэне аспектілерін (жаца зацнамалық актілерді, қүрылымдарды, 
түжырымдамаларды жэне интеграциялық байланыстарды жэне т.б.) 
жасақтау. Инновациялық үдеріс үйымныц мақсаты, қүрылымы, міндеттері, 
технологиясы жэне адам ресурстарын қамтиды.
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«Инновация» үгымының психологиялъщ аспектілері. Инновацияны 
ендіру мэселелерімен элеуметтік психологияда Н.И. Лапин, Е.Т. Гребнев, 
А.И. Пригожин, Н.А.Ильина, В.И. Шуванов, К. Девис, Т. Питерс, 
Р. Уотерман, Н. Тичи, М. Деванна сияқты ғалымдар айналысуда.

Ғылыми эдебиеттерде жаңалық енгізу классификациясының типтерін 
көптеп кездестіруге болады. Соның ішінде Н.А.Ильинаның классифи- 
кациясына тоқталайық [1, б. 25]:

- техникалық-технологиялық (жаңа өндіріс қүралдары жэне жаңа 
технологиялар); бүл жаңалықтан үйымныц қызметкерлері негативті 
қабылдамайды;

- үйымдастыру-басқарушылық (үжымныц жаңа қүрылымы мен оны 
басқару эдістері, басқару шешімдерін жасақтау жэне оның орындалуын 
бақылау);

- әлеуметтік-экономикалық (жаңа материалдық ынталандырулар, еңбек 
ақы төлеу жүйесі).

Бүл тізімге келесілерді қосуға болады:
- қүқықтық (еңбек жэне шаруашылық заңнамадағы өзгерістер, жаңа 

зандардың пайда болуы, мысалы, интеллектуалдық жеке меншікті қорғау туралы 
заң);

- педагогикалық (оқыту мен тэрбиелеудің жаңа эдістері, моделдері және 
формалары, жаңа қоғамдық үйымдар қүру).

Инновацияны енгізудің соңғы төрт типі қызметкерлердің жағымсыз 
реакциясын туғызады, бүл түсінікті: тиімді өзгеріске қол жеткізу үшін 
адамдар іс-эрекетіне, мінез-қүлқы мен санасына өзгеріс енгізу күрделі іс, 
себебі адамдар түрақтылыққа табиғи үмтылысы, сау консерватизм, өмірлік 
жэне кәсіптік таптаурындардың болуы барлық адамдарда сақтық пен 
қорқынышқа итермелейді.

Кез келген тиитегі инновация көитеген үйым қызметкерлерінің 
қызығушылықтарын оятады, олардың эрқайсысы мәселені үсынушы, 
новатор, инициатор, өцдеуші, сарапшы, үйымдастырушы, иайдаланушы 
сияқты кез келген рөлдік үстанымды үстануы тиіс. Бүл рөлдік 
үстанымдардыц жинағы инновацияны енгізу мазмүны мен көлеміне 
байланысты жэне бір өндірісте кездесуі сирек болады. Міндетті үстанымдар 
екеу болады: үйымдастырушы жэне пайдаланушы. Білім беру саласында жиі 
көитеген үстанымдар бір түлғада педогог-новатор да кезігеді. Жиі 
қызметкердіц инновациялық үстанымы мен функционалдық орны сәйкес 
келмеуі мүмкін. Ғалымдардыц айтуынша, инновациялық үдерістіц 
үсынушысы мен жүзеге асырушысы үжымныц басшысы болуы қалыпты, 
оның эрекеті инновациялық стандартқа сай болуы керек, яғни 
көшбасшылыққа талиыну, шешім қабылдау, шығармашылық, талантты 
адамдар әрекетіне еркіндік беруге үмтылу, энтузиастарды қолдау [2, б. 89]. 
Басшыныц инновациялық эрекетіндегі бастысы қызметкерлерде 
инновациялық мотивациялық дамыту.

Бүгінгі білім беру кецістігі педагогикалық үдерістіц екі тииінен түрады
-  инновациялық жэне дэстүрлі. Педагогикалық инновация -  бүл теориялық 
негізделген, мақсатты бағытталған жэне тэжірибеге бағытталған жацалық, ол 
үш децгейде жүзеге асады: макродецгейде, мезодецгейде және 
микродецгейде.
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Макродеңгейдегі инновация барлық білім беру жүйесіндегі өзгерісті 
жэне оның басымдықтарының өзгеруін қамтиды. Мезодеңгейдегі инновация 
аймақтың, нақты оқу орнының өзгерісіне бағытталған. Мезодеңгейде 
негізінен жаңа түжырымдамалық түргы базасында жаңа оқу орнын қүру 
туралы айтылады. Бүгінде оқу орнын торт тиике белуге болады: элиталық, 
конъюнктрлік, эксперименталды жэне дэстүрлі [3, б. 77]. Микродецгейдегі 
инновация белгілі бір курстыц жэне курс блогын жаца мазмүнын жасақтауға 
(мысалы, экологиялық немесе гуманитарлық); немесе білім беру үдерісініц 
қүрылымдаудыц жаца тэсілдерін, не оқытудыц жаца технологияларын, жаца 
формалары және эдістерін жасақтау бағытталған.

Кез келген децгейдегі білім беру инновациясы бес сатыда дамиды.
Бірінші саты -  жацалық енгізуді үсыну жэне инновацияныц белгілі бір 

тииін енгізу қажеттілігі туралы шешім қабылдау. Үсыныс үйым басшысыныц 
өмірге ішкі түрткісінен туындауы мүмкін, бірақ себеп ішкі және сыртқы 
түрткілерден туындайды: министрлік бүйрығы, саланыц жаца маманға 
сүранысы, үйымныц ішкі үдерістерініц өзгерісі.

Екінші саты -  теориялық, яғни исихологиялық-иедагогикалық талдау 
негізінде, инновациялық үдерістіц дамуын, оның жағымсыз жэне жағымды 
салдарын анықтау (экономикалық, қүқықтық жэне т.б.) арқылы инновацияны 
негіздеу жэне жасақтау. Бүл саты ең күрделісі болып табылады, өйткені 
педагогикалық ойтаразылау жэне «басқа педагогикалық нақтылықты 
ойластыру» қабілеті (Г.П. Щедровицкий) төмендегіні қамтиды:

- психологиялық-педагогикалық теорияны білу;
- өз идеяларын бірын^ай түжырымдамага қүрылымдай білуі;
- инновацияныц қажеттілігі немесе өзектілігін негіздей білу;
- жацалықты енгізуге эсер ететін факторларды бөліп шығару.
Бүл саты жоспарланған жацалық енгізуді ақпараттық қамтамасыз ету 

болып табылады. Екінші сатыдағы жан жақты жүмыс педагогикалық үдеріске 
инновацияны енгізуде сэттілікті қамтамасыз етеді.

Үшінші саты -  үйымдастыру-тәжірибелік -  бүл жацалықгы мецгеруге 
көмектесетін жаца қүрылымдарды: лабораториялар, эксиериментальды топтар 
жэне т.б. жасақтау. Бүл қүрылымдар мобильді, тэуелсіз, өз бетімен 
жүмыстанатындай болуы тиіс. Бүл сатыда инновациялық идеяларды 
жақтаушыларды, эсіресе үжымнан беделді жэне эсер ете алатын адамдар тапкан 
мацызды. Сонымен қатар бүл жацалыққа қатысы бар көптеген басқа 
қызметкерлердіц қатынастарын оцтайландыру керек. Инновациялық үдерістіц 
бүл сатысы үйым мүшелерініц көпшілігін жацалықгы енгізудіц қажеттілігіне 
мойынсүндыру жэне қолайлы эмоционалды-мотивациялық фон жасақтау.

Төртінші саты -  талдау сатысы -  бүл алынған моделді жалпылау жэне 
талдау. Бүл сатыда инновациялық үдерістіц қай децгейде жүріи жатқанын 
айқындау; түтас білім беру үйымыныц жағдайын (немесе нақты пэнніц 
оқытылу жағдайы) жацалықты енгізу нэтижесінде жорамалдаған жағдаймен 
сэйкестендіру. Егер де сәйкестік болмаса неге? деген сауалга жауап табу 
қажет.

Бесінші саты -  енгізу, ол сынамалы болуы мүмкін, сосын толыққанды 
болады. Бүл сатыда сәттілік үш факторга тэуелді болады:

-жацалық енгізіліп жатқан сол оқу орныныц (немесе білім беру 
ортасыныц) материалдық-техникалық базасына;
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-оқытушылар мен басшылардың біліктілігіне, олардың инновацияға 
қатынастарына, олардың шығармашылық белсенділіктеріне;

-үжымдагы моральдық-психикалық ахуалға (кикілжің деңгейі, 
қызметкерлердің үйымшылдық деңгейі, мамандар түрақтылыгы, олардың 
еңбегінің қоғамдық бағасы жэне т.б.). В.И. Добрынина мен Т.Н. Кухтевич 
жоғары мектепке жаңалық енгізу басым деңгейде «оқытушы -  студент» жэне 
«оқытушы -  оқытушы» линиялары бойынша жогары дау дамай кедергісі болады 
[4, б. 18].

Инновация-педагогикалық процеске оқыту мен тэрбиенің жаңа 
түжырымдамаларын, оқу жоспарларын жэне бағдарламаларын, түрлерін, 
эдістерін, қүралдарын енгізіп, мақсатқа жету. Инновациялық үдеріссіз мектептің 
дамуы мүмкін емес. Инновациялық мектептердің мақсаты-жеке түлганы жан- 
жақты дамыту. Н.Нүрахметов инновацияны мынадай топтарға бөледі:

1. Білім мазмүнындагы инновация;
2. Оқу-тэрбие ироцесінің әдістемесі, технологиясы, түрі, эдістері жэне 

қүралдарындагы инновация;
3. Оқу-тэрбие үрдісін үйымдастырудагы инновация;
4. Мектеитегі басқару жүйесіндегі инновация.
Жацалықтан кейін болган өзгерістердіц сииатына қарай топталган 

инновациялық түрлері:
-жеке, бір-бірімен байланысы жоқ;
-модульдық (бір-бірімен байланысты): бір-біріне жақын пәндерге жэне 

жас децгейлері бірдей оқушылармен жүргізілетін оқу-тэрбие жүмыстарына 
енгізілген жацалықтар;

-жүйелі:барлық мектептерде болатын өзгерістер.
Инновациялық түрлері: модификалық, комбинаторлық, түбірлі.
Модификалық инновация-иедагогикадагы эдіс-тэсілдерді жетілдіру. 

Мысалы: А.С. Макаренконыц қиын балаларды тэрбиелеу әдістерін 
А.Ысқақов осы заманга лайықтап қолданды. Комбинаторлық инновация- 
белгілі эдістердіц элементтерін бір-біріне қосу. Түбірлі:мектепке білімніц 
мемлекеттік стандарттарыныц енгізілуі.

Инновациялық іс-эрекет-қогамныц әлеуметтік-экономикалық 
жагдайына сай мектеп жүмысын дамытатын, мектеп өміріне оң өзгерістер 
әкелетін іс-эрекет. Әрбір мүгалім өзінің оқу-жүмысын дамыту үшін түрлі 
қүралдар арқылы өзінің іс-эрекетін саналы түрде өзгертеді.

Инновациялық іс-эрекетке орта да эсер етеді. Мектеп жацалықтыц 
себебін, жобасыныц дүрыстыгын дэлелдеп, жацалыққа мүгалімдерді, 
оқушыларды, ата-аналарды қызықтыра білгені жөн. Инновациялық үрдісті 
күшейтін бес фактор:

Мектеп басшыларыныц шыгармашылыгы, оқытудыц жаца техноло- 
гияларын жасауга қабілеттілік, педагогикалық процеске қатысушылардыц 
бір-бірімен өзара эрекеті жэне қарым-қатынасы, элеуметтік-экономикалық 
жагдай, инновациялық үрдіске қатысушылар: бастама көтерушілер, 
көмектесушілер, қарсы түрушылар [5, б. 55].

Инновацияны тиімді енгізудіц элеуметтік-психологиялық факторлары. 
Инновациялъщ үдерістің әр сатысында оны тежейтін, не алга 
ынталандыратын, не бүл үдерістің түрін өзгертетін әлеуметтік- 
психологиялъщ факторлар орын алады.
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Факторлардың бірінші тобы -  бүл ортаның объективті факторлары. 
Оларға жатады:

1. Интенсивті, сонымен қатар экстенсивті болатын үйымның 
инновациялық саясаты.

2. Өндірістің типі мен сипаты. Өндіріс технологиясы күрделі болған 
сайын жаңалықтарды енгізу қиындықтары да ауқымды болады.

3. Өндірістің экономикалық жағдайы. Т. Питерс жэне Р. Уотерменнің 
айтуынша, материалдық емес өндіріс сферасында қызметкердің 
идеологиялық жэне мотивациялық үстанымдары маңызды болып табылады.

4. Нақты өндірістің ерекшеліктері (кэсіби дэстүрлер, еңбек іс-эрекетінің 
мазмүны, үжымның біліктілік қүрылымы, шешілетін міндеттер сипаты).

Екінші топ -  бүл субъективті факторлар. Оған кіреді:
1. Жынысы мен жасы. Әйел адамдар ерлерге қарағанда комформды, 

дегенмен америкалық психологтардың мэліметі бойынша телокоммуни- 
кациялық өндіріс саласындағы қүндылықтар мен көзқарастардың түбегейлі 
өзгеруіне ықпал етті.

2. Түлгалық қасиеттер. Инновацияны енгізуге ықпал ететін 
қасиеттерге тэуекелге бел буушылық, қызметтік өсуге үмтылыс, жоғары 
кәсіби қүзыреттілік, жаңалыққа қүмарлық жатады. Дәл осы қасиеттерді 
психологтар «новатор түлга» үгымына енгізеді.

3. Біліктілік және білім. Прогрессивті типті үйым жетекшісіне басқару 
саласындағы білім мен шет тілдерін білу маңызды.

Тізбектелген сипаттамалар инновациялық үдерістің үсынушылары мен 
жүзеге асырушыларына да қажет, ал бүл рөлде үйым басшысы болуы шарт. 
Р.Л. Кричевскийдің пікірінше, инновациялық саясатты сэтті өткізу үшін 
инновациялық үдерісті орындаушыларға қатысты жэйттер:

- Қызметкерлердің білім деңгейі жэне мамандарды арнайы эзірлеу мен 
қайта даярлау жүйесінің болуы;

- Адамдардың ақпараттың байланыстары мен хабардарлығы, яғни 
олардың жаңалық енгізуге байланысты адекватты ақпаратты алулары;

- Жаңалықты үйымдастырушыларға байланысты қызметкерлердің 
жаңалықты енгізуге мотивациялары, бағыттылығы.

Білім беру инновацияларын орта мектептерге енгізудің басты кедергісі 
мүғалімдердің сапалық қүрамы мен кэсіби қүзыреттілік деңгейлері. Мысалы, 
оқытудың жаңа технологиялары мектеп мүғалімінен (өз пэнінен кэсіби 
қүзыреттілігінен басқа) педагогикалық шеберлікті талап етеді. Мүғалімнен 
дамыта оқыту технологиялары талап ететін педагогикалық білімдер:

Оқыту мен тәрбиелеу мақсаттарын диагностикалау іскерлігі;
Оқу пәнін терең, жүйелі жэне оның гылыми негіздерін білу;
Оқу материалын қайта қүрылымдау, бір гана сабақ емес, түтас тақырыпты 

индуктивті мазмүндаудан логикалық индуктивті-дедуктивті проблемалық 
мазмүндай білу;

Оқушыны өмірге даярлау, багыт беруде оқу үдерісін моделдеу (оның 
мақсатын, мазмүнын, оқыту формасын, эдістері мен тәсілдерін);

Оқушының өзбеттілік жүмысын үйымдастыра білу;
Оқытудың белсенді эдістерін еркін меңгеру;
Оқушы мен мүгалім ынтымақтастыгы, қолайлы психологиялық ахуалды 

қамтамасыз ету.
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Педагогикалық, психологиялық жэне элеуметтік эдебиеттерді талдау 
барысында мүгалімніц инновациялық іс-эрекеті деген үгымныц бірнеше жолын 
анықгауға мүмкіндік береді:

инновациялық іс-эрекет мүгалімніц жеке түлгасыныц даму түргы-сынан 
қарағанда іс-әрекетке деген қарым-қатынастың, іс-эрекет түрлерініц ауысуын 
үсынатын өзіндік сана нэтижесі ретінде қарастырылады.

түлганыц танымдылық белсенділік түргысынан алғанда инновациялық іс- 
эрекет «инновациялық, шығармашылық элеуеттің» қайнар көзі ретінде көрінеді.

педагогикалық іс-эрекеті түргысынан идеалды эдістемелер мен 
бағдарламаларды іздеу, оларды оқыту тэжірибесіне енгізу, жацалықтарды игеру 
үдерісі, шығармашылық іс-эрекеттің өнімі, озат тэжірибелер [6, 6.21 ].

Педагог инновация субъектісі ретінде. Инновация тағдыры тікелей 
субъектінің оған қатынасына тәуелді болғандықтан инновация субъектілері 
туралы мәселе маңыздылыққа ие. Субъект -  бүл қоршаған ортаны танушы 
жэне қайта жасаушы, сана мен ерікке ие адам гана емес, сонымен бірге өз 
белсенділігін үйымдастыра алуға қабілетті түлга. «Түлганыц өз белсенділігін 
үйымдастыруы мобилділігіне, іс-эрекет талаптарына сэйкестігіне, басқа 
адамдар белсенділігімен үйлесуіне тоғысады. Бүл жэйттер түлғаның іс-эрекет 
субъектісі ретінде маңызды мінездемесін қүрайды. Олар жүзеге асыруға 
қажетті іс-эрекетті, психологиялық сапаларды реттеудің жеке түлғалық 
тэсілін анықтайды» [7, 6.189].

А.И. Пригожин инновация субъектісініц мацызды сииаттамасы -  бүл 
оныц эрекеттік өздік санасы, яғни жеке инициативасы субъективті мүмкіндігі 
мен жеке тіршілік етуініц қоғамдық қабылдауыныц негізі екендігін түсінуі 
екендігін атап өтті. Автор субъективтілікті мақсат пен оны жүзеге асырудыц 
бірлігін бір түлғада тоғысуын үсынады. Субъект іс-әрекет тииін, басқа 
субъектілер арасынан өзіне нақты рөлді тацдауға, жеке мақсаттары мен оған 
жету тэсілдерін жасақтауға қабілетті оған эрекетшіл түлға. Оны өз тағдырын, 
өмір сүру дагдысы айқындауға тілегі мен нақты тәуелсіздік жэне 
қүзыреттілігін кецейтуге талпынысы арқылы ажыратады. Бір уақытта субъект 
қандай ма бір біріккен іс-эрекеттіц авторы мен орындаушысы, субъектаралық 
қатынастарда серіктес болады» [8, б. 77]. Субъектініц мүндай түсінігіне 
А.И. Пригожин тәуелді орындаушыны қарсы қояды, ол өз қүзыреттілігін 
басқалардан алушы жэне оны берілген колем мен режимде жүзеге асырушы.

Инновациялық іс-эрекет эрдайым әлеуметтік ортаны өзгерту 
қажеттілігімен байланысты. Адамдар өмірге деген талап, тілектерін қайта 
багалау, көптеген жэйттерге жэне өзіне көзқарасын өзгерту, жаца 
түлгааралық жэне элеуметтік қатынастарды өзгерту қажеттілігі алдында 
болады. Жаца элеуметтік байланыстарды орнықтыру, педагогикалық 
қогамдастықта жацаны енгізуде мэртебеге ие болу ортаныц агрессивтілігін, 
материалдық-техникалық жэне психологиялық қиыншылықтарды жецумен 
қатарлас жүреді.

Педагогтердің кәсіби цүзыреттіліктерінің өсуінің үйымдасты- 
рушылыц-педагогикалыц шарттары:

Оқыту технологиясыныц психологиялық-иедагогикалық негіздерін 
түжырымдамалық үгынуы;

Технологиялық тиитегі оқу үдерісініц жүйесін қүраушы компененттерін 
түсінуі;
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Өз іс-эрекетіндегі тиімсіз тэсілдерді үгыну, талдау жэне жою;
Практикалық тэжірибесінде инновациялық технологиялардың формалары, 

эдістері мен тәсілдерін қолдану;
Оқыту сапасын өздік талдауы, сынып бөлмесіндегі оқытудыц дэстүрлі 

тәсілдерін жоюға бағыттылығы;
Қүндылық бағдары өзгерту, кэсіби іс-эрекетіндегі таптаурындарды 

анықтау және жою.
Мүгалімніц инновациялық іс-эрекетінің өлшемдерінің сипаттары: 

мотивациялық шығармашылық бағыт, жаңалықтар енгізуге технологиялық 
дайындығы, өзін-өзі басқару кабілеттілігі. Осының ішіне басқарудың жаңа 
қүндылықтары мен мақсаттары, басқарудағы жаңа енгізулер, дамыту 
бағдарламасын, түрлі типтегі оқу жоспарлары мен оқыту бағдарламаларды 
эзірлеудегі технологиясы мен эдіснамасы, білім беру субъектілерін элеуметтік- 
қүқықтық қоргауы, педагогикалық кадрлардың аттестациялануы да жатады.

Оқушы инновация субъектісі ретінде. Әдебиеттерді талдай отырып, 
технологияларды енгізу арқылы тек оқыту сапасын гана арттыру емес, 
сонымен бірге оқушылардың ақыл-ой еңбегі мэдениеті мен өзбеттілігін, 
белсенділігін көтеруге болады, оқушы мен мүгалімніц қүндылық багдары 
мен мотивациялық түгырларын өзгертуге болады.

Түлгалық-багдарлы технологиялардың барлыгы адам санасын өздік 
үйымдастырылуы синергетикалық постулатына негізделген. Осы техно- 
логиялар сананы ояту, өздік үйымдастырудыц түлгалық элеуетіне багдар 
көрсетуге жагдай туғызады. Мысалы, модулдік технология авторлары 
жүмыстарында (П. Юцявичене, М.А. Чошанов, Т.И. Шамова, П.И. Третьяков, 
К.Жанпейісова және т.б.) оқу курсының модулдік қүрылымы берілген гылымды 
өз бетімен игеруге түрткі болады, элем туралы жеке түсінік, сезім мен 
эмоцияларды ой елегінен өткізуге мүмкіндік беретінін ашық айтады [9, б. 52].

Оқушының оқу іс-эрекеті оның түлгалық мотивациялық сферасына 
байланысты анықталады. Бүгінгі психологтар мотивация туралы еңбектеріне 
сүйене отырып, түлганың мотивациялық сферасы астарынан түлганың 
багытын білдіретін жэне белігілі бір иерархиясы бар түрақты мотивтер 
жиынтыгы деп қарастыруга болады, ал мотив белгілі бір қажеттілікті 
қанагаттандырумен байланысты түлганың белсенділікке (іс-эрекеті, қарым- 
қатынас, мінез-қүлық) ішкі түрткісі. Әдебиеттерде (С.М. Бондаренко, 
А.К.Маркова, Ю.М.Орлов, А.А. Реан, Н.И.Симонова жэне т.б.), оқу іс- 
эрекетіндегі басты екі мотивация типі бар деп көрсетіледі. Олар жетістікке 
жету жэне танымдық мотивация. Оқушылардыц үлгерімі тек табиги 
қабілеттеріне байланысты емес, оқу мотивациясыныц дамуына байланысты 
болып табылады.

Инновациялық технологияга негізделген оқыту үдерісінде оқушы 
түлгасыныц қалыптасуыныц үйымдастыру-педагогикалық шарттарыныц 
жиынтыгын жасақтауга болады. Олар:

- оқытудыц мақсаты мен міндеттерін түсіну жэне қабылдау оқу 
мотивациясын арттырады;

- ақыл-ой еңбегінің технологиялық шараларын үгыну;
- технологиялық еңбек тэсілдері мен шараларын игеру;
- технологиялық карталармен жүмыстану барысында өз бетімен білім мен 

тэрбие алу;

73



Ж а & а р .ш м . <Ж°3 -  2013

- оқу үдерісіндегі қиыншылықтар мен кедергілерді қүзыретті жэне 
оптимисті жеңе білу;

- іс-эрекет тэсілдері мен жүйелі жинақталған білімді дамыту:сындарлы, 
үйымдастырушылық, коммуникативті, гностикалық;

- ынтымақтастыққа, үжымшылдыққа және жаңаны қабылдау қабілетін 
дамыту;

- оку іс-эрекет сферасында мазмүндық және орындаушылық өзбеттілікті 
қалыптастыру.

Инновациялық технологиялар негізінде оқыту педагог-новаторлар 
тэжірибесіне сүйене отырып, оқу үдерісінде оқушыларды төмендегі 
өзгерістер болады деп айтуга болады:

- енжар, түтынушы үстанымынан белсенді, жауакершілігі артқан 
оқушыга ауысу, оларда өз оқуына деген жауапкершілікті алуга даярлықты 
байқауга болады;

- өз беттілік деңгейінің тез өсуі (мазмүндық жэне орындаушылық);
- оку білігін игеруі (оқушыларда жүйелі білім жэне іс-эрекет тэсілдері 

пайда болады);
- зертгеушілік, шыгармашылық деңгейдің артуы;
- ынтымақтастыққа, үжымшылдыққа, жаңа технологияларды қабылдау 

қабілеттері дамиды (элеуметтік қатынастар жэне элеуметтік мэдениетке 
адекватты тәсілдік эрекет ету қабілеті көрінеді);

- зерттеушілік міндеттерді шешуге эзірлік пен мотивацияның өзгеруінен 
қүзыреттілік сезімі мен өздік өзектенудің пайда болуы.

Қорыта келе, білім беру үйымына инновациялық үдерісті тиімді енгізу 
үшін сол үдеріске қатысушылардың субъектілеріне қойылатын талаптардың 
орындалуын қадагалауда, жүзеге асыру сатыларында педагогпкалық, элеуметтік- 
пспхологпялық шарттардың орындалуын басты назарга алу маңызды болып 
табылады.
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ОРЫС СЫНЫПТАРЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА АҚПАРАТТЫҚ-
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ

Аннотация. Мақалада орыс сыныптарында қазақ тілін оқытуда ақпараттық- 
коммуникациялық технологияларды қолдану туралы сөз болады.

Түйін сөздер: ақпараттандыру, қазақ тілін оқыту, әдістемелік, жаттанды оқу, 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, оқу үрдісін ұйымдастыру, жұмыс түрлері, 
оқытудыц құралы, танымдық эрекетін дамыту.

Қогам мен білім беру жүйесін ақпараттандырудың қазіргі кезеңі дербес 
компьютерді қолданудан коммуникацияның дербес қүралына көшумен 
сипатталады. Сондықтан да Қазақстандагы білім беру кеңістігі үшін 
компьютерлік желілер мен интернет технологияларды терең меңгеру өзекті 
маңызга ие болды (актуальное значение приобретает).

Ақпараттық қорлардың қол жетімділігі, қазіргі галамдық компьютерлік 
желілердің сипаты ретінде бүгінгі адамзаттың іс-эрекетінің тиімділігінің 
шешуші факторларының біріне айналып отыр. Сол себепті де адамдардың 
күнделікті практикалық іс-эрекетіне коммуникациялық технологияларды 
енгізу білім беру жүйесін айналып өте алмайтыны, эрі осы салада оларды 
меңгерудің объективті қажеттілігін тудыратыны сөзсіз.

Дегенмен компьютерлік технологиялар мен галамдық компьютерлік 
желілерді мектептегі оқу үрдісінде қолдану туралы зерттеулердің аздыгын да 
айта кеткен жөн болар (бүл мэселе туралы көбіне информатика пәні 
мүгалімдерінің мақалаларын кездестіреміз).
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Дей түрсақ та орыс сыныптарындагы оқушыларға қазақ тілін үйретуде 
дэстүрлі әдістер мен ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдаланып оқытуды салыстырар болсақ, төмендегідей нэтижелерді 
байқаймыз:

o оқушылардың тіл үйренуге деген қызығушылығының 
жоғарылауын;

o олардың қазақ тілін үйренуде орташа білім деңгейлерінің жэне өзге 
де көрсеткіштерінің өсуін;

o қазақ тілінде сыни және проблемалық ойлау деңгейлерінің 
жоғарылауын;

o мүғалім мен оқушы арасындагы қазақша қарым-қатынас пен 
пікірталастың артқанын;

o қазақ тілін оқытудың тиімділігі мен өнімділігін; 
o қазақ тілін үйретуде жаңа бөлімдер мен эдістерді енгізу, 

дидактикалық қүралдарды пайдалану арқылы курс көлемін үлгайту 
мүмкіндігін.

А.А. Веряев «Об использовании Internet-класса в качестве средства 
обучения» деген еңбегінде жогарыда ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдаланып оқытудың біз атап көрсеткен жетістіктерімен 
қатар мүны оқытуда қолданудың шектеулілігін де атап көрсетеді. Мысалы: 

o пэнді оқытуга байланысты алгашқы дагдының қажеттігі; 
o техникалық қүрылгылармен жүмыс жасаудың және багдарламалық 

қамтамасыз етілудің қиындықтары, бүл технологияларга сабақ кезінде 
түрақты қол жеткізу мэселесі;

o кейбір оқушыларда байланысқа бейімділік пен мэтінді жылдам теру 
дагдысының болмауы;

o көзбе-көз байланыс орнатудың болмауы, т.б.
Сонымен қатар ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану барысында компьютерлік дагдының ең төменгі деңгейін 
меңгергендерге айналасындагылардың жагымсыз қарым-қатынасын 
тудырмау үшін компьютерлік желілерді толыгырақ қолдануды үйрету үшін 
қосымша оқытуды қажет ететінін де ескертеді [1].

Оқу үрдісіне ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу әлі 
де болса шашыраңқы болып отыр, мысалы, бір технологияны белсенді кең 
көлемді қолданатын авторлық багдарламалар түрінде (интерактивті бейне 
еліктеме, аудио жазба, электронды пошта, компьютерлік түсаукесерлер, теле 
жэне бейне конференциялар). Мүндай кең көлемділік, қымбат немесе кең 
таралмаган багдарламаларды пайдалану оларды іс жүзінде қолдану 
мүмкіндігінің жоқтыгына немесе осы багдарламаларды үйренетін оқушы мен 
мүгалімдердің уақытын алумен қатар, білім беру мекемесінің бүл үшін 
көптеген қаражат жүмсауына да алып келеді. Мүны мықты теориялық 
базаның жоқтыгы мен тиісті жобалардың жеткілікті үйлестірілмеуімен 
түсіндіруге болады.

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды эдістемелік жагынан 
дүрыс қолдану жобаны жүзеге асыру барысында оқушының мэтінді 
жаттанды оқуын таныммен ауыстыра отырып оқыту үрдісін өзгертуге 
мүмкіндік береді. Мүндай таным ең алдымен элемді қабылдау мен жете 
түсінуге багытталган, эрі оқытудың жаңа технологиясының эмбебап бөлігі
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бола алады. Бүл жагдайда оқу материалын меңгерудің дэстүрлі эдісі екінші 
кезекке көшеді. Дегенмен шектен шығып, үсынылатын материалды барынша 
қысқартып, оқушы танымына негіз болатын кейбір іргелі материалдарды 
назардан тыс қалдыруға болмайды. Қазір европалық білім беру жүйесінде 
қалыптасқан осындай жағдай көптеген мемлекеттер мен білім 
министрліктерінің алаңдаушылығын тудырып отыр.

Солай бола түрса да ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
пайдаланып оқу үрдісін үйымдастыру мен жобалаудың оңтайлы тәсілі:

o білім алушының түрлі іс-әрекетін үйымдастыруга ерекше көңіл 
аударуға мүмкіндік береді;

o оқыту режиссері мен педагог-менеджер роліндегі мүгалімнен оқу 
материалын баяндауды емес, білім алушыларды белсенді танымдық эрекетке 
тарта білуді талап етеді;

о материалды оқытудың мақсаты ретінде гана емес, танымдық іс- 
эрекетті үйымдастыру қүралы ретінде пайдаланады;

о білім алушыга мүгаліммен қатар іс-эрекет субъектісі ретінде 
көрінуге мүмкіндік береді, эрі білім алушының түлгалық дамуы маңызды 
білімдік мақсаттың бірі болып табылады.

Дидактикалық үрдістің тиімділігі көбіне дэстүрлі түрде оқытудың 
үйымдастыру эдістері мен түрі деп аталатын, белгілі бір деңгейдегі нақты 
педагогикалық технологияларды тандау жэне оны кәсіби түрде жүзеге 
асырумен анықталады. Ақпараттық -  коммуникациялық технологияны 
пайдаланып өзге тілді үйрету технологиясын жобалаушы мүгалімнің іс- 
эрекеті өзінің алдында түрган дербес міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін 
оқытудың эдістері, түрлері мен амалдарына байланысты болады жэне негізгі 
үш қүрамдас бөлікпен сипатталады: басқару түрі, ақпаратты жеткізу 
амалының түрі (электронды жэне қагаз тасымалдаушыда) жэне танымдық іс- 
эрекетті басқару.

Алайда кейбір мүгалімдеріміз оқытудың технологиясы мен қүралын 
шатыстырып алып жататын жагдайларын жиі кездестіріп жатамыз. Мысалы, 
http://collegy.ucoz.ru сайтында жарияланган КММ «№7 жалпы орта білім 
беретін мектеп-лицейінің» қазақ тілі мен эдебиеті пэнінің мүгалімдері
В.К.Балтабаева мен У.А.Джакимбаевалардың «Білім сапасын ақпараттық- 
коммуникациялық технологиялар арқылы арттыру» мақаласында: «Көптеген 
жаңа технологиялармен қатар соңгы кездері қазақ тілі жэне қазақ эдебиеті 
сабақтарында ақпараттық технологиялар жиі қолданылуда. Жаңа ақпараттық 
технологиялар дегеніміз -  білім беру ісінде ақпараттарды даярлап, оны білім 
алушыга беру процесі. Бүл процесті іске асырудың негізгі қүралы компьютер 
болып табылады. Енді, осы ақпараттық технологияларды жүзеге асырудагы 
жүмыс түрлеріне тоқталып өтейік.

Ақпараттық технологиялардың бірі -  интерактивтік тақта, 
мультимедиялық жэне он-лайн сабақтары. Өзіміз қызмет жасайтын мектепте 
жаңа ақпараттық технологияларды қолдану кеңінен қарастырылган. Мектеп 
кабинеттерінде интерактивті тақта орнатылган. Сондықтан бүл тақтамен эр 
сабақты қызықты өткізуді ойластырып, жоспарлаймыз», - деп көрсетілген [2]. 
Аталган мүгалімдер интерактивті тақтаны ақпараттық технологиялардың бірі 
ретінде қарастырады. Өз басым бүл пікірмен келісе алмаймын, себебі 
интерактивті тақта оқыту технологиясы бола алмайды, ол тек оқытудың 
құралы гана. Бүл орайда Қызылорда облысы, Жаңақорган ауданы №221 
Аққүм мектебінің информатика пэнінің мүгалімі Н.Ж.Садыбаеваның
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http://kk.convdocs.org сайтындағы «Ақпараттық-коммуникациялық техноло- 
гиялардың білім беру саласын дамытудағы ролі» мақаласындағы: «Мүгалімге 
жаңа материалды өте қызықты эрі түсінікті етіп түсіндіру үшін керекті ең 
бірден-бір қүрал бүл -  интерактивті тақта. Интерактивті тақтаны пайдалана 
отырып, жаңа сабақ барысында қосымша қызықты материалдарды үсынуга, 
көлемді қиын тақырыптарды тірек-сызбалар арқылы жеткізуге, өзінің жаңа 
идеяларын әсерлі, тартымды етіп көрсетуге болады. Интерактивті тақта өзінің 
аты айтып түргандай мүгалім мен оқушылар арасындағы белсенді қарым- 
қатынасты қалыптастырады. Топпен, жекелей жүмыс жасауға зор ықпалын 
тигізеді. Алдын-ала дайындалған презентациялар, графикалық сызбалар, 
мэтіндік ақпараттар, бейне жэне аудио материалдар, алдын ала үйлестірілген 
жаңа сабақты меңгертуге арналған ойындар, гиперсілтемелер арқылы 
сабақтың оқушы үшін қызықты да, тартымды өтуіне көмегін тигізеді», - деген 
пікірін өте орынды деп санаймыз [3].

Қалай болғанда да қазақтан шыққан түңгыш педагог ЫАлтынсариннің 
сөзімен айтқанда: «Халық мектептері үшін ең керектісі -  оқытушы. Тамаша 
жақсы педагогика қүралдары да, ең жақсы үкімет бүйрықтары да, әбден 
мүқият түрде жүргізілгеи инспектор бақылау да оқытушыга тең келе 
алмайды». Бүгінгі білім беру саласында кеңінен енгізіліп жатқан жаңа 
технологиялардың барлыгы да мүгалім жүмысын үйымдастырудың, 
оқытушылардың танымдық эрекетін дамытудың қүралдары гана. Олар еш 
уақытта да оқушы үшін мүгалімді алмастыра алмайды. Сондықтан да бүгінгі 
мүгалім ақпараттық-коммуникациялық, компьютерлік технологияларды 
дидактикалық жэне психологиялық жагынан талдап, оларды қажетті кезінде 
оқу үрдісінде педагогикалық талаптарга сай қолдана білуі керек. Мүгалім 
компьютерді, интерактивті тақтаны жэне тагы да басқа қүралдарды сабақтың 
мазмүнын байыту, түрлі қосымша ақпараттар мен мәліметтерді беру, сан 
алуан бейне, аудио материалдарды, түрлі сызбалар мен тірек кестелерді 
корсету, бір сөзбен айтқанда оқушылардың қызыгушылыгын тудыратын, 
оларга қосымша білім беру үшін көрнекі қүрал ретінде пайдаланады.

Бүгінгі күні өзге үлт өкілдеріне қазақ тілін үйретуде қолданылып жүрген 
электронды оқулықтар уақыт үнемдеуге септігін тигізеді жэне мүгалімнің 
көмегінсіз оқушыларга өздері меңгеруге тиісті ақпараттарды бере отырып, 
олардың өз бетімен жүмыс жасау дагдысын калыптасгыруға септігін тигізеді.

Қорыта айтқанда, оқу үрдісінде қолданылып жүрген ақпараттық- 
коммуникациялық технологиялар -  мүгалімге өз жүмысында оқытудың эдіс- 
амалдары мен түрлерін түбегейлі өзгертуге, оқушыларды өз бетімен жүмыс 
жасауга үйрете отырып, олардың жеке қабілеттерін дамытуга, оқытудагы 
пәнаралық байланысты күшейтуге, оқу үрдісін үйымдастыруды үнемі 
жаңартып отыруга жагдай жасайды, эрі бүл технологияның ерекшелігі 
мүгалім мен оқушының бірлескен шыгармашылық жүмыс жасауына 
мүмкіндік береді.

Қазіргі мүгалімнің алдында отырган оқушылар заман талабына сай 
ақпараттанган, барлық жаңа техника мен технологиялардан хабардар балалар, 
сондықтан XXI гасырдың ізденімпаз өскелең үрпагын оқытып, тэрбиелеу 
үшін бүгінгі мүгалім де заман агымына сай, ақпаратты технологияларды 
меңгеруде өз оқушыларынан бір мысқал кем түспейтін, шыгармашылықпен 
жүмыс жасайтын, техниканың қүлагында ойнайтын дәрежеде болуы тиіс.
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В статье рассматривается применение информационно-коммуникативных технологий 
при обучении казахскому языку в русских классах.

Ключевые слова: информатизация, обучение казахскому языку, методический, 
заучивание, информационно-коммуникативные технологии, организация учебного процесса, 
виды работ, средство обучения, развитие познавательной деятельности.

A.S. Nietova
Application of informative-communicative technologies on teaching kazakh in russian classes.

In article is considered an application of informative-communicative technologies of teaching 
Kazakh in Russian classes.

Key words: informatization, teaching Kazakh, methodological, learning by heart, 
informative-communicative technologies, organization of studying process, kind of works, tools of 
studying, development of informative activity.

УДК 373.2:378
M.X. Темиргалиева - доцент, 

декан педагогического факультета
А.С. Иргалиев -  к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и психологии 
E-mail: Asylbek_78@mail.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 
МЕТОДАМИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Аннотация. Рассматриваются основы инновационной модели обучения в высшей 
школе, сущность обучения критическому мышлению, этапы и фазы занятия с использованием 
методов развития критического мышления, основные 14 принципов интерактивного обучения, 
привлекательность интерактивных технологий.

Ключевые слова: интерактивное обучение в вузе, методы развития критического 
мышления, технология обучения критическому мышлению, принципы интерактивного 
обучения.

Современная отечественная система высшего образования стоит на 
новом этапе переосмысления. Переход общества к принципиально новой 
культуре, центр которой «все более смещается на индивидуальность и 
индивидуальное сознание (я думаю по-другому, но ты думаешь так, и я хочу 
это понять)» актуализирует образовательные технологии интерактивного
типа [1, c.84].

В инновационной модели высшего образования внимание 
акцентируется на формировании личностно-смысловой сферы студента, где 
профессиональное самоопределение происходит в процессе овладения
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творческими способами решения научных и жизненных проблем, развития 
рефлективного мира, собственного «Я», осознания первопричин и смысла 
происходящего вокруг, то есть, речь идёт об умении критически мыслить.

Критическое мышление используется в ситуации принятия решения, 
выбора, формирования и оценивания альтернатив, прогнозов, интерпретации 
и оценки мнений и точек зрения, ведения переговоров и разрешения 
конфликтов.

Психолог Д.Халперн рассматривает критическое мышление как 
использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают 
вероятность получения желаемого конечного результата. Это определение 
характеризует мышление как нечто отличающееся контролируемостью, 
обоснованностью и целенаправленностью. При этом думающий использует 
навыки, которые обоснованы и эффективны для конкретной ситуации и типа 
решаемой задачи. Указывается, что для критического мышления необходим 
набор ключевых навыков, включающий в себя наблюдательность, способность к 
интерпретации, анализу, выведению заключений, способность давать оценки. 
Эмоциональность, творческое воображение, ценностные установки также 
являются составными частями критического мышления [2, c. 40].

Технология обучения критическому мышлению включает три этапа, 
точно ориентированные на психологию познавательной деятельности: вызов 
(побуждение) - осмысление - рефлексия (таблица 1).

Таблица 1 -  Этапы занятия с использованием методов развития 
критического мышления

Д еятельность
преподавателя

Д еятельность студентов Возможные приемы  и 
методы КМ

1 фаза - стадия вызова
Вызов уже имеющихся 
знаний по изучаемому 
вопросу, активизация 
студентов, мотивация 
для дальнейшей работы.

Студент «вспоминает», 
что ему известно по 
изучаемому вопросу 
(делает предположения), 
систематизирует 
информацию до ее 
изучения, задает вопросы, 
на которые хотел бы 
получить ответы.

Составление списка 
«известной информации», 
рассказ; предположение по 
ключевым словам; 
систематизация материала 
(графическая): кластеры, 
таблицы; верные и 
неверные утверждения и 
т.д.

Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, записывается, 
обсуждается, работа ведется индивидуально - в парах -  в группах.
2 фаза - стадия осмысления
Сохранение интереса к 
теме при 
непосредственной 
работе с новой 
информацией, 
постепенное 
продвижение от знания 
«старого» к «новому».

Студент читает (слушает) 
текст, используя 
предложенные 
преподавателем активные 
методы чтения, делает 
пометки на полях или ведет 
записи по мере осмысления 
новой информации.

Методы активного чтения:
- маркировка с 
использованием значков 
«V», «+», «-», «?» (чтение с 
пометами);
- ведение различных 

записей типа двойных 
дневников;
- поиск ответов на 
поставленные в первой 
части занятия вопросы и т.д.
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Непосредственный контакт с новой информацией (лекция, фильм, материал 
учебника, учебного пособия), работа ведется индивидуально или в парах.
3 фаза - стадия рефлексии 
Вернуть студентов к 
первоначальным 
записям -
предположениям, внести 
изменения, дополнения, 
дать творческие,
исследовательские или 
практические задания на 
основе изученной
информации.

Студенты соотносят
«новую» информацию со 
«старой», используя
знания, полученные на 
стадии осмысления.

Заполнение кластеров, 
таблиц, установление 
причинно-следственных 
связей; возврат к ключевым 
словам, верным и неверным 
утверждениям; ответы на 
поставленные вопросы; 
организация устных и 
письменных столов; 
написание творческих работ 
(синквейн, эссе) и т.д.______

Поведение итогов занятия (рефлексия), организация обратной связи, заслушивание 
мнений, отношений к теме, определение степени понимания.

Говоря об организационных особенностях технологии обучения 
критическому мышлению необходимо остановиться на принципах 
интерактивного обучения. Так, по мнению В.П. Гусакова, можно выделить 
следующие принципы:

1. Принцип целеполагания. Преподаватель должен иметь иерархию 
целей: целей всего обучения, целей на каждое занятие и каждый конкретный 
период жизненного цикла группы. Цели относятся как к группе в целом, так и 
к отдельным участникам. Они могут трансформироваться в зависимости от 
конкретного состава участников. Для обеспечения работы группы 
необходимо соблюдение групповых норм и правил, которые преподаватель 
доводит до участников в начальной фазе занятия. К этим правилам относятся: 
правило активности, правило «здесь и сейчас» и т.д.

2. Принцип установки. Принцип установки заключается в следующем: 
начиная учебное занятие, надо дать установку студентам на определенную 
тему. В психологии этот начальный элемент играет большую роль для 
дальнейшего развертывания действий, воздействия и саморазвития. Для 
занятия должна быть выбрана одна стержневая идея, которая фиксируется в 
его названии. Преподавателю следует провести вводную беседу, 
актуализировать студентов на определенную проблему, ознакомить с 
тенденциями, дать информационную установку.

3. Принцип активности. Принцип активности предполагает активное и 
постоянное вовлечение участников в коллективную работу. Активность 
студента создает условия для более развитой внутренней мотивации, 
формируя тем самым благоприятные условия для того, чтобы материал был 
не просто воспринят, но и усвоен по существу, заинтересованно. Участие 
каждого студента (вовлеченность) в коллективной работе аудитории 
позволяет сконцентрировать умственные и эмоциональные усилия 
участников на анализе и осмыслении происходящих в группе явлений. 
Главное правило - запрет высказываний: «я не могу», «я не знаю».

4. Принцип диалога. Диалог - это основа интерактивного общения, 
позволяющая повышать активность студентов. Диалог в процессе обучения 
является своего рода цепочкой к мысли и ведет к дальнейшему 
разворачиванию других элементов деятельности. В диалоге студенты могут 
поделиться опытом, который является открытием для других.
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5. Принцип сочетания коллективной и индивидуальной 
самостоятельной работы студента в учебно-познавательном процессе. 
Интерактивное обучение требует сочетания коллективной (работа группой, 
подгруппой, в парах) и индивидуальной форм обучения. Групповая форма 
выполняет важную социально-педагогическую функцию - она помогает 
воспитывать коллективизм, дружбу, товарищество, чувство взаимопомощи, 
способствует развитию здорового общественного мнения, формированию 
нормальных взаимоотношений в коллективе, активизируя коллективные 
формы учебного процесса. Индивидуальная работа, актуальная при 
кредитной технологии обучения - развивает интересы, мотивацию, дарования 
каждого из студентов, при этом внедряется гуманистический подход.

6. Принцип проблемности. Участвуя в упражнениях, деловых играх, 
групповых дискуссиях, члены группы должны приобретать знания, умения, 
навыки, путем преодоления трудностей, эмоционально переживая ситуации. 
Получение знаний должно быть пережито каждым участником и стать его 
личным опытом (рефлексия).

7. Исследовательский принцип. Обучение организуется таким образом, 
чтобы любая ситуация, моделирующая управленческую деятельность, 
являлась доступным предметом исследования для группы. Группа (5-6 
человек) исследует ситуацию и находит правильное решение самостоятельно. 
Преподаватель лишь способствует этому, но не предлагает готовых решений. 
Студенты к решению проблемной ситуации и к выводам приходят 
самостоятельно.

8. Принцип моделирования. Моделирование ставит перед студентами 
серьезную проблему, которую они должны решить в предложенной 
обстановке, где они вместе с однокурсниками играют определенные роли, 
встречающиеся в реальной жизни. Моделирование вовлекает студентов в 
абстрактную или вымышленную ситуацию, которая представляет собой 
упрощенный, но живой пример реального события.

9. Принцип свободного пространства. В помещении для занятий 
должна быть создана возможность свободного перемещения, передвижения 
участников занятия, их расположения по кругу, объединения в микрогруппы 
(по 3-5, 7-8 человек) и индивидуального уединения. Исходя из этих позиций, 
желательно внедрить в аудиторных условиях свободное перемещение 
студентов при выполнении самостоятельных заданий.

10. Принцип новизны. Для поддержания активности участников 
обучения необходимо обеспечивать в каждых последовательных деловых 
играх, каждых упражнениях и дискуссиях новизну, как в содержательном, 
так и в формальном плане. Новизну обеспечивать путем смены партнеров в 
различных видах внутригруппового взаимодействия.

11. Принцип обратной связи. Для объективации поведения 
используется обратная связь в реализуемом поведении участника группы. 
Обратная связь обеспечивается с помощью просмотра видеозаписи 
групповых событий и высказывания мнений другими членами группы. Когда 
обратная связь идет от группы, то у объекта этой обратной связи появляется 
возможность объяснить, например, отрицательную оценку его деятельности, 
необъективности партнеров.
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12. Принцип диагностики. Преподаватель должен постоянно 
осуществлять диагностику группы (состояние, сплоченность, активность и 
т.д.) и каждого студента и то, как далеко группа продвинулась в развитии. 
Результаты диагностики необходимо не только для совершенствования 
процесса обучения, но и для самосовершенствования методики 
интерактивного преподавания.

13. Принцип рефлексии. Рефлексию собственных действий и целей 
необходимо осуществлять, опираясь на результаты диагностики, затем можно 
планировать свои действия на следующий этап. Причем вначале ставится 
определенная цель, затем выбирается средство ее достижения.

14. Принцип успешности завершения дела (принцип позитивизма. 
После каждого проведенного занятия в заключение необходимо проводить 
коллективную оценку успешности учебно-тренировочных событий за 
текущую встречу. Вербализация всеми участниками положительных отзывов 
повышает мотивацию в дальнейшей работе и общую ответственность [3].

Как опытные, так и начинающие преподаватели вузов все чаще 
обращаются к интерактивным технологиям обучения, что продиктовано 
необходимостью перехода вузовского образования на новую образовательную 
парадигму (от «образования на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь»). 
Привлекательность интерактивных технологий, в особенности стратегий 
критического мышления, заключается в диалоговой форме общения, 
использовании различных видов приемов, методов, позволяющих студенту 
понять актуальность темы, глубоко осмыслить материал, приобщиться к опыту 
использования новых знаний, умений и навыков. Для преподавателя - это 
«облегченность» в организации занятий (т.к. имеется готовый перечень 
методов), переосмысление образовательной философии, новый подход к 
процедуре целеполагания, отбора учебного материала, системе оценивания. 
Обозначенные параметры успеха следует рассматривать в качестве 
составляющих образовательной среды современного вуза.
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М.Х. Темиргалиева, А.С. Иргалиев 
ЖОО-да интерактивті оқытуды сыни тұрғысынан ойлау әдістері арқылы жүзеге асыру

Мақалада ЖОО жағдайындағы интеракгивті оқыту технологиясының ұйымдастыру 
ерекшелікгері, сыни тұрғысынан ойлауды дамыту әдістері мен технологиясы, интерактивті 
оқытудың негізгі қағидалары қарастырылған.

Түйін сөздер: ЖОО-да интерактивті оқыту, сыни тұрғысынан ойлау әдістері, сыни 
тұрғысынан ойлауға үйрету технологиясы, интреактивті оқытудың қағидалары.

M.H. Temirgaliev, A.S. Irgaliev 
Realization interactive education in high school by methods 

of the development of the critical thinking

In article are considered particularities to organizations interactive education in high school, 
methods and technology of the development of the critical thinking, principles interactive education.

The keywords: interactive education in high school, methods of the development of the 
critical thinking, technology of the education to critical thinking, principles interactive education.
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THE METHAPHYSICAL MOTIVES IN JOSEPH BRODSKY’S 
«MARBLE»

Abstracts. The article is devoted to the problem of study of play «Marble» as a dramatic 
result of philosophical position of Joseph Brodsky. It was considered the basic themes in play (space 
and time, world of things), the value of her name was analysed, the possible ending of «Marble» was 
offered, philosophical position of writer at the end of life was determinated.

Keywords: postmodernism, existentialism, metaphor, philosophical conception, motive of 
time, motive of space.

Worldview J. Brodsky is largely determined by the philosophical 
existentialism of S. Kierkegaard and L. Shestov, and of the existentialism 40-50- 
ies, the ideas that dominated in the cultural world of the epoch. It is typical the 
interpretation of such philosophical categories as time, space, the relationship of 
man with them. His philosophy resonates with the existential philosophers when 
they resort to artistic techniques of expressing thoughts. So, geometrically 
meaningful space in the works of J. Brodsky correlates with examples of geometry 
and stereometry with the help of which L. Shestov illustrates the existential 
experience of S. Kierkegaard, but his understanding of Time is quite different. In 
his opinion, Time has positive characteristics. It is in contrast to the static Space 
exempt from immobility; however, at the same Time delays «I» from himself. The 
loss incurred by Time is one of the most important motives of J. Brodsky’s poetic 
philosophy.

The motive of Time in its initial essence of eternity («Autumn cry of the 
hawk», 1975), facing the material world resonates with the interpretation of Time 
of existentialists. However, J. Brodsky excludes the recurrence of the event, the 
ability to overcome the flow of Time for the individual, unlike S. Kierkegaard. The 
motive of frozen Time or compression -  not physical, but the historical -  time, is 
penetrated with motives of despair.

Existential worldview largely determines the attitude towards the existence 
of the hero of J. Brodsky. His hero is characterized by sense of despair, 
understanding the absurdity of life and alienation from the world and its rejection 
(the state that determines man’s inner world of the twentieth century).

Joseph Brodsky is known for the modern reader mainly as the author of 
poetry and journalistic works, and also as a talented translator. This is because the 
literary works are devoted to these aspects of creativity of the writer.

But it’s important to remember that J. Brodsky revealed also drama for 
himself. It should be noted that this discovery was not trial or spontaneous for him.
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He came to it naturally by the way of his philosophy and literary achievements. 
«Драматургия Иосифа Бродского, включая переводы пьес Тома Стоппарда и 
Брендана Биэна, -  прямое продолжение его поэзии» [2, c.85]. We include 
translations to the creative heritage of the writer because in each of them the 
presence of his style and philosophical conclusions is observed. Plays 
«Rosencrantz and Guildenstern are dead» by Tom Stoppard and «Speaking of a 
rope» by Brendan Bienne in translation of J. Brodsky have found their new 
independent status and a certain ideological and conceptual commonality with his 
own play «Marble».

It is known that all the poetry of the writer are penetrated with philosophical 
arguments about the man, space and time. These concepts are found in «Marble».

In the process of creating the article the works of Y. Gordin, I. Kovaleva and 
I. Muravyova were studied in detail in this aspect.

So, «Marble» was written in 1982, i.e. already on the absolutely mature 
stage of creativity J. Brodsky. By the time of its creation writer has already come to 
a certain conclusion in his philosophical reasoning, that was embodied in the play. 
But there is another functional point: J. Brodsky is the writer of postmodernism and 
a man, so his works are constantly faced with doubts, disappointments, uncertainty, 
etc. Indeed, this is very important in determining the basic meaning of the end of 
his play.

Modern scholars find in the play reflection of all philosophical judgement of 
the author: about the problem of art, time, space, material world.

While studying «Marble» draws attention to detail, which gives us the 
opportunity to penetrate into the essence of things and define their place in the 
world. From the dialogue Thulium with Publius it is appeared the realization that in 
their world material and substance, shape, weight, which consist of surrounding 
objects, play a more significant role than their purpose. We observe what a special 
relationship of the characters to the sexless table, which compares with a woman, 
while Publius is remembering about his wife and son only from the position, which 
further exposes his egoism. «Нет, я лучше родственникам... Октавиан хоть 
знать будет, где папка валяется. А то -  как не было меня. Только п ен си я. Не 
святым, дескать, д у х о м .»  [1, c.56].

Being absorbed in the dialogue between two men, their dependence on 
inanimate objects became increasingly noticeable: woman replaces a bedside table, 
a contact with nature -  projection, a feeling of complete happiness -  sleeping pills. 
Just the name of the play «Marble» allows the reader to think over the value of real 
matters.

I. Muravyova believes that «Мрамор -  метафора, которая лишь 
подчеркивает, что слово прочнее камня» [4, c.231]. Scientist does not exclude 
the possibility of the influence of lines from the poem by A. Akhmatova on the 
appearance of the name of the play. I. Kovaleva finds in «Marble» the proof of that 
poetry is immortal. Throughout the play, to quote the classics, Thulium quite often 
ignores the names of poets and their busts are of no value for him. On the one 
hand, J. Brodsky ridicules the material interest of their heroes. What, therefore we 
can make a conclusion that it is in this way reveals the real price of the objects. On 
the other hand, Thulium believes that poets are engaged in Time professionally and 
therefore merge with him, and poetry becomes immortal.

But not only this theme sounds in the play. In our opinion, it is just a prelude 
to the main issues of the creative work of J. Brodsky -  space and time.
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Dialogue Thulium and Publius leads the reader to the realization that within 
man there is a struggle between intelligent and sensual aspects of his nature. 
Thulium is mind, and Publius is carnal feelings and desires. Throughout the play, 
our approval varies from one character in the direction of the other. This oscillation 
in the human nature is called doubts.

This opinion is shared and I. Muravyova: «Публий и Туллий -  почти одно 
целое, две ипостаси автора, и их беседы друг с другом -  беседы с самим 
собой» [4, c.230]. However, her statement that freedom and unpredictability are of 
great value for Thulium, is seemed to be erroneous. After escaping Thulium is 
back. He’s not even trying to find freedom and, moreover, he is not interested in a 
sense of unpredictability. Mind which is not trying to do any action, hiding behind 
the curtain of time, in the hope that, after retiring from the spatial dimension, he 
will have it in stock for eternity -  that’s the Thulium’s nature. He needs classic 
more than his own feelings, because classic has already passed his own way of 
errors and testing and left it all on paper for others.

Schedule on which Thulium lives in the Tower, not only does not bother 
him, but even arranges: he needs nothing to do, the camera is equipped with 
everything necessary for existence: «Все удобства -  ванна, стол, умывальник, 
нужник, телефон, телеэкран, вмонтированный в стену, стеллажи с 
книгами» [1, c.23].

The meaning of life for him is to get rid of feelings for family, woman, love, 
hate, and to merge with time. The most important thing in this is that you can even 
not to move, not to hurry, not to be afraid, that you have stayed behind from time. 
Apparently, in this J. Brodsky saw freedom. He much wanted to grasp the things 
on which one life is not enough. But the idea of reducing the space for the purpose 
of increasing the time is wrong. Thulium has come to it after his escape. With the 
lack of space appears and another problem it is the lack of material study, for 
which you purchased the time. And it means -  a vicious circle, on the problem of 
which worked J. Brodsky. We can only suppose that this global from just the 
beginning an insoluble task excited writer throughout his life. Thulium finds no 
exits in real life, and therefore attempts to answer the question during his sleep. 
This conclusion leads him to the discovery: all «что пожизненно переходит в 
посмертно. И если это так, то и посмертно переходит в пожизненно» [1, c.81].

Let’s leave on time reasoning about the fate of thulium and turn first to the 
second character. Publius appears to us constantly searching for something, 
insufficiently educated, subject to their baser passions. He is much closer to the 
poets than Thulium. Publius is able to find good even in ordinary things. «Вода в 
Тибре -  мутная-мутная. Как сказано у поэта. Люди бегут, кошки 
мяукают...» [1, c.33]

He said to himself that he is a positivist. His usual earthly thoughts often find 
deep meaning. If Thulium constantly reads books, so he has left in the past, Publius 
lives in present. «Конечно, при таком количестве истории, какое уж тут 
настоящее. Тем более будущее» [1, c.34]. In this case, the concept of J. Brodsky 
that a person has left its mark in the past and will find himself in the future, and at 
present he is not exist is little destroyed by the logic of Publius. But later he again 
comes to the conclusion of J. Brodsky: «Потому что все на свете определяется 
тем, что до, и тем, что после. Без до и после событие не событие» [1, c.43].

The hero of the play does not accept such a concept as «still». He always 
proves it. Publius remembers his past adventures and represents a vivid picture of
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each of them. He still knows how to enjoy life, but over the years his existence gets 
more and more low-lying features. Publius had put up with the role of table as 
women, but there the moment has come, when he had enough of this. He is trying 
by all means to satisfy his needs of a sexual nature with the help of Thulium, but 
always received a refusal. The whole meaning of his life in prison only aimed at 
lustful actions.

Publius aspires to freedom, but does not know the way to it, Thulium was 
free, but he hadn’t found It there. Analyzing the play «Marble», literature 
specialists thoroughly discuss the ending of the play. Their opinions often differ in 
making statements about what the dream of Thulium means .

To objectively discuss on this issue, it is necessary to investigate the 
theoretical foundations of post-modernism, in particular existentialism, apply to 
this knowledge about the biography of the writer and finally draw the appropriate 
conclusions. Despite this, it should take account of the individual vision of the 
modern world of every critic.

Thus, from the foregoing it should, for whatever conclusions we reached in our 
article, they only have the right to exist among thousands of other opinions on the 
problem and are subjective outcome of the studied theoretical and practical material.

The author of this article do not share the opinion that «пьеса «Мрамор» -  
эксперимент со Временем, поставленный ярко, иронично, даже по-своему 
весело и озорно, но одновременно -  и мрачно» [4, c.228].

We consider it necessary to agree with the statement of I. Kovaleva that 
«Человек многое может выдержать, даже пытку Временем, но собеседник ему 
необходим» [3, c.19]. However, if we take into account the fact that these two 
interlocutors are integral parts of the one person, it turns out that Thulium hadn’t left 
Publius. Rather, it is mind had left the man alone with his passions. A lot of people will 
object that the loss of the mind is like death consciousness of the person.

We tend to believe that the darkness of the ending of J. Brodsky’s play has 
exaggerated.

Thulium had made escape to open Publius the possibility of the existence of 
an exit: freedom as such and, especially, bird seeds he had not worried. He could 
cjve not back -  he would have no one was looking. When Publius accuses him that 
there was no way out anymore, because chopped became laser, Thulium absolutely 
confidently declares that the exit is always there.

It should also draw attention to the fact that suicide or murder character does 
not consider correct option. Why should he, then, dying from sleeping pills?

Before going to bed, he asked not to eat his portion, to move him classics etc.
From all that has been said above, we concluded that the inner mind only for 

a short time left the man alone with his sensual world. Once a person look inside 
himself and understand what is important for him, the mind with new forces will 
help people find solutions, the problems that concern a person.

The play «Marble», embodied the basic philosophical position creativity of 
J. Brodsky in general. In conclusion we should say that the problem of human 
existence, fighting time with space, the absurdity of life are cross-cutting themes of 
the creative heritage of the writer. Since his literary path in doubt and the inability 
to find the answers to a lot of global problems of mankind, J. Brodsky until the end 
of life has not yet exhausted its interest to the listed concepts. And the idea that one 
life is not enough, did these problems are even more acute in his works.
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Н.В. Сафронова 
Метафизические мотивы в «Мраморе» Иосифа Бродского

Статья посвящена проблеме изучения пьесы «Мрамор» как драматического итога 
философской позиции Иосифа Бродского. Были рассмотрены основные темы в пьесе 
(пространство и время, мир вещей), проанализировано значение ее названия, предложена 
возможная концовка «Мрамора», определена философская позиция писателя в конце жизни.

Ключевые слова: постмодернизм, экзистенциализм, метафора, философская 
концепция, мотив времени, мотив пространства.

Н.В. Сафронова 
Иосиф Бродскийдің «Мрамордағы» метафизикалық мотивтер

Мақала Иосиф Бродскийдіц философиялық тұргыдагы драмалық қорытындысы 
«Мрамор» пьесасыныц оқытудыц мәселесіне арналган. Пьесадагы негізгі тақырыптар 
қарастырылган (кецістік пен уақыт, заттар әлемі).

Түйін сөздер: постмодернизм, экзистенциализм, метафора, философиялық концепция, 
уақыт мотив і, кецістік.

УДК: 81’ 344 + 811.111 + 378.147

L.A. Shtakina -  Candidate of Philology, Professor 
Donbass State Pedagogical University 

Gorlovka Institute of Foreign Languages 
E-mail: leksali@mail.ru

RHYTHMIC MODELLING AND PRONUNCIATION TEACHING

Abstracts. This article highlights the role of rhythm as a prosodic phenomenon in terms of 
developing proper pronunciation skills. The focus is primarily on discourse modelling based on 
syncopated jazz rhythm patterns. This rhythmopedic approach opens exciting perspectives for 
pronunciation teaching and learning.

Key words: rhythm, pronunciation, rhythmopedic, intensification, memorization, 
prominence.

Modern objectives for the research of language as a meaning-creating 
system in speech communication change the priorities for the development of 
studies in phonetics putting the interplay of sound and semantic spheres into proper 
focus as the most important functional entities of language.
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The number of opportunities for oral communication in English has 
increased for the need to communicate effectively in various areas of interpersonal 
academic and professional exchanges. The new focus on communication has called 
attention to correct pronunciation, which is being emphasized in the field of 
English language teaching [4].

Ultimately, speech communication is a vital tool in helping people send and 
receive messages to achieve understanding. We develop strategies for creating an 
effect on our audience. We must admit, however, that studies in phonetics are 
enhanced by the quest of cognitive linguistics for a more profound knowledge of 
language in all types of mental processing.

It is a fact of common experience that the arrangement of different 
phenomena of objective reality is presented in the form of periodicity 
(rhythmicality).

Rhythm is a strong, regular, repeated pattern of movement or sound, marked 
by the regulated succession of strong and weak elements, of opposite or different 
conditions [8].

Rhythm as a phonetic (prosodic) phenomenon may play a crucial role in 
affecting the intelligibility of spoken message. Our view is that rhythm as a 
supersegmental phenomenon is a key to the interpretation of the utterance by 
providing information on the message transmitted. It is also maintained that rhythm 
may be in a proper relation to text and context, linking all units of the whole 
together [2]. Thus, it is due to rhythm that a certain message could be 
communicated in a pragmatically effective or less effective manner. Yet we hope 
that a number of theoretical conceptions may be identified and cleared from the 
path of argument.

In spite of the fact that prosody represents the basic step in first language 
acquisition [6] it seems to be extremely important for the second language learners 
to consider rhythm as a prosodic phenomenon. One of the reasons for this is that 
speakers of English may have difficulty in acquiring rhythmic patterns due to the 
fact that traditional materials, in-class explanation methods with the focus on the 
segmental inventory of the language system may not always be adequate. For most 
of the time, in-class practice is focused on the traditional discrimination of 
contrasting sounds, word pairs rather than rhythmic patterns of the verbal context.

According to G. M. Burdenyuk, the sense of rhythm is the ability to perceive 
and react to the rhythmical stimuli. Rhythm has the power to bring a human into 
any emotional state purposefully. It needs to be kept in teaching, studying, 
arranging the information, activities schedule [1].

There is an increasing tendency nowadays to invent new methods of foreign 
language teaching to intensify the implementation of efficient teaching techniques. 
So, intensification provides productivity, which is the students’ achievement on all 
the stages of foreign language learning. But productivity is doomed to failure 
without considering the laws of memory functions and the message delivery 
specifics. Intensification exposes a very high level of efficiency and insignificant 
energy costs.

Due to the rapidly increasing amount of information, the problem of learning 
and retaining information in memory appears. The memorization level depends on 
the level of instability of brain cells; the relationship between them is directly 
proportional. Thus, one of the ways of improving memorization is boosting of the
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excitability of the cortical neurons within the limits, which can be done by the 
rhythmic cerebral exposure. Memorization may also be achieved by learning 
logically arranged information, and the logically arranged information overgrows 
with the network of extra associations, which strengthen the process of 
memorization. We should point out that the nerve system of a human being is not 
only capable of adapting to changes of the external environment, but also acquiring 
the imposed rhythms under certain conditions. When a human being undergoes the 
rhythmostimulation his nerve system generates a conditioned reflex and the mode 
of behaviour pattern in accordance with the given stimulus. Moreover, the nerve 
system of a human being is capable of retaining the imposed rhythm even after the 
stop of the rhythmostimulation [9].

And so in addition, the brain is the mechanism of a very accurate calculation 
of time. It can measure time intervals between the stimuli and can prepare itself to 
perceive the next ones [7]. This means that word stress and utterance stress ( 
contextual prominence ) can be considered as the timing signals that the brain can 
not only measure, but can adopt one's articulation to the imposed rhythmic 
stimulus.

In order to achieve required results by purposefully influencing a human 
being certain external conditions should be created.

Studies of effective performance strategies to promote active learning make 
it necessary to focus on purposeful modelling of the language resources in teaching 
English to school students. We must admit, however, that school students should 
be involved in special activities which further foster their imagination and 
emotional involvement in classroom performance.

Admittedly, rhythmic modelling of speech may be difficult for the learner to 
perceive and make sense of. The fact that learner of English may have no 
awareness of speech rhythmicality makes both teaching and learning a more 
challenging task. We hope that this approach will greatly enhance the study and 
acquisition of correct English pronunciation both of the segmental and 
supersegmental units. As practice shows owing to numerous reasons large volumes 
of new language material are not mastered by the pupils under conditions of 
traditional teaching. That is why new methods should be developed to intensify the 
process of drill and create perfect conditions for memory work. One of them is 
rhythmopedia (G.M. Burdenyuk) a method of intensive presentation of foreign 
language information against rhythmostimulation background, its retention in 
memory and its actualization during group-communication in class.

The fact is, school students who learn English as their second language have 
enormous pronunciation problems, which can be of different nature. In order to 
increase their skills in learning English school students should be involved in 
special in-class activities which would broaden their horizon, imagination and 
emotional involvement in the process of learning.

Our view is that rhythmic modelling based on syncopated jazz patterns is 
one of the rhythmopedic ways of teaching English pronunciation. This technique 
conditions the selection of key words for prominence, formation of accent patterns 
relevant for the meaningful processing, timing specifics through pausation and 
tempo, making the process of the message transmission and perception quickly 
running and effective with the focus on discourse structure.
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According to David Brazil, in rhythm of discourse only syllables which are 
prominent because of their selective significance will be the focus of special 
speaker and listener attention. Prominent syllables need to be attended to both for 
their sounds and their significance as sense selectors. Sounds targeted with 
precision make up regular pulses of discourse rhythmicality [3].

Fairy tales with their rich arsenal of expressive linguistic devices should be 
widely used for teaching pronunciation and as an indispensable aid in terms of 
developing students rhetoric techniques. The imagery effect of tales is gained 
through the dynamics of textual contrasts, modality and emotions.

No doubt, tales are the most popular children's stories. What makes them be 
utterly sufficient for the opening phase of teaching English is their non-hierarchical 
syntax (coordination rather than subordination), short sentences or clauses, simple 
vocabulary, repetition rather than use of synonyms and conversation. The audience 
of young learners like all sorts of repetition as a means of anticipation of the text 
dynamics which makes their performance natural and interactive.

The phonetic organization of fairy tales creates the stylistic effect of 
euphony, which implies sound harmony and melodious flow of phonation. But 
the most functionally relevant feature of euphony is the rhythmicality created by 
the alternations of tone, loudness and tempo characteristics. Above all the English 
fairy tale due to its rhythmicality becomes an expedient material for teaching 
practice. Discourse which affects listeners, which moves, delights and teaches has a 
rhetorical aim and exercises rhetorical language resources to perfection [5].

Deliberately strict rhythm serves as a means of creating the image of action 
dynamism so typical of this variety of expressive discourse. We must admit, 
however, that rhetoric studies through purposeful modelling of the language 
resources in teaching English to school students play an important role in the 
process of language acquisition creating excitement in the classroom.

Below are some illustrations of a fairy tale purposeful modelling. The 
discourse under consideration is “The Star Child” by Oscar Wilde. Here is an 
extract of the original version.

Example A (a traditional model)

Once upon a time, two woodcutters were going home after their day's work. 
They were tired and very, very cold, for it was winter and the snow lay deep on the 
ground.

As they came out of the wood into the open, the sky was black overhead. 
Suddenly they saw a flash like lightning.

"Make a wish!" said one woodcutter. ‘That's a falling star - it brings good luck!”
“It fell into that bush over there,” said the other. “Maybe there is a pot of 

gold where it landed. The first to find it can have it!”
They both ran to the bush and looked about. There, lying on the white snow, 

they saw something that shone like gold. The first man to get there called out, "It's 
a white coat with gold stars all over it". He opened it to see what was inside, and 
there, fast asleep, was a baby boy. The man was disappointed, for he had been 
hoping to find a lot of money and be rich.

“I don't want any more children,” he said. “As it is, we never have enough to 
eat. Let's leave this child here.”
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“We can't do that, it will die of cold,” said the other man. He took it up in his 
arms, and carried it home. His wife opened the door, glad to see him again. When 
she saw that he had something in his arms, she asked, “What's that?”

“I found it in the forest,” he said, showing her the sleeping child.
“Take it away!” she cried. “We have our own children. How can we feed 

another one?”
“This is a star-child,” he replied, and told her how he had found it.
“Take it away!” she said again. “We can't keep it here.”
The woodcutter knew that his wife had a kind heart, and that she only said 

"no" because they were so poor. So he waited. She turned her back on him and 
went over to the fire. The freezing wind blew through the open door, and she 
thought, "How can I send that child away on such a cold night?" Aloud she said: 
“Close the door...”[10].

Example B (a rhythmopedic model)

Story teller *Once upon a *time, two wood*cutters| 
were going *home after *work|
They were *tired and *very,| *very cold§
It was *winter and *snow|| lay deep on the *ground|| 
As they came *out of the woods into the open 
they saw a *lightning | on the *black *sky.

Woodcutter 1 - Make a *wish!
Woodcutter 2 - Make *what?
Woodcutter 1 - Make a *wish!
Woodcutter 2 - *What?
Woodcutter 1 - Make a *wish for a *good *luck!

That's a *falling *star | it *brings good *luck!|

Woodcutter 2 * Oh, I* see, | but *where did it *fall?|
| * Where did it *fall?|
|*Where did it *fall?|

Woodcutter 1 - It fell into that *bush over there,| 
Woodcutter 2 - I *can't *see it. §
Woodcutter 1 - It fell into that *bush over there,|

Woodcutter 2 - *Well,| maybe there's *gold where it landed|

Woodcutter 1 - The *first to find it can *have it!|
Both of them - If there is *gold we can *have it!|

Woodcutter 1 - Let's *go! let's *go! let's *look ar*ound!|
- Let's *go! let's *go! let's *look ar*ound!'

Woodcutter 1 - There's *something | shining like *gold!| 
Woodcutter 2 - *Something with *stars all over!|

*right on the *snow,| it's a *white *coat! ' 'Then|
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Woodcutter 1 - let's look it *over!|

Story teller They *wanted to *see, | what was in*side,
and *opened the *coat,| *hoping for *money |
they *thought of the *things | they could have *bought but|
| they *saw “a *sweet *honey”! 
a*sweet, | *sweet | *baby boy!
*fast asl*eep *baby boy! |

Story teller and *two men *started to *argue,| dec*iding the fate the *boy|

Woodcutter 1 - I *don't want any more *children, |
I *hope it sounds quite *clear |

I * don't want any more * children! |
| “Let's *leave this child | * here.”

Woodcutter 2 - We *can't do that, | he will *die of *cold,
If we *leave him here, | he’ll *die of *cold |
I'll *take him, | and *carry him *home |
I'll *take him, | and *carry him *home |

Story teller He *took up the boy in his *hands |
He *hurried | not to be *late |
He *knocked | many *times, | ex*haustede and *cold |
And *soon | his *wife opened the *gate

Woodcutter's wife - My *goodness! What's *that?

Woodcutter 2 - It’s a *boy, little *child!
I've *found him in the *forest.

Woodcutter's wife - *Take it *away !We have our *own kids! *Well||

Woodcutter 2 - *let me be *honest:

Woodcutter 2 - It's a *star child, | it fell from the *sky
- In a *white *coat | shining with *gold

Woodcutter's wife - *Take it a*way!| We *can 't keep it *here. | We 're 
| *poor | and too *old.

Woodcutter 2 - *How can I *send this child away 
on such a *cold winter *night?|
I will *stand here, my darling, and *wait, |
I *hope | you *change your *mind. |

Woodcutter's wife - *Oh, all *right, | c*lose the *door |
it's *getting *cold. Now, *close the *door! |

*Look at this *pretty *darling! |
He's *what we 're *looking for! |||
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The fairy tale rhythmopedic model is an illustrious example of the verbal 
context restructuring with the focus on the characters, key words accentuation 
relevant for the character portrayal, specific time intervals, that mark the cells of 
the rhythmic grid. The arrangement of the lexics exposes the efficient frequency of 
phonemic recurrence and the syllabic chains provide for the appropriate vocalic 
and consonantal modification in terms of timing and production specifics.

This aid in the field of pronunciation teaching can come from rhythmic 
modelling. We hope it will work well for pronunciation teaching and will greatly 
enhance the study and acquisition of the learner's pronunciation both at the 
segmental and supersegmental level. This methodology is sure to become 
increasingly popular among pronunciation teachers of English. Teaching English 
through rhythmic modelling allows learners to get an awareness of the production 
specifics and a concrete idea of their progress. It will work well even with students 
who have difficulties perceiving and articulating sounds or intonation patterns. One 
can feel a clear improvement in both actual phonemic realization and intonation 
contour.

Thus, this approach in line with other new technologies opens exciting 
perspectives for pronunciation teaching and learning. With an increased 
understanding how rhythm works for learners of English teachers can help school 
students sound life-like and be successful in their communication in English.
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Л. А. Штакина 
Ритмическое моделирование и обучение произношению

В статье рассматривается проблема обучения англоязычному произношению с 
использованием ритмического моделирования дискурса. Обосновывается роль ритма как 
супрасегментного явления и рассматривается механизм ритмопедического моделирования.

Ключевые слова: ритм, ритмопедия, дискурс, модель, интенсификация, 
моделирование, перцепция.

Л. А. Штакина 
Айтымды оқыту жәие ырғақты модельдеу

Бұл мақалада ыргақты модельдеу дискурсын пайдалана отырып ағылшын тілінде 
сөйлеуге оқыту мэселесі қарастырылган. Ыргақтыц рөлі супрасегментті құбылыс ретінде 
негізделіп, ыргақты модельдеудің механизмінде қарастырылады.

Түйін создер: ыргақ, ыргақпедия, дискурс, модель, интерфикация, модельдеу, перцепция.
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ПРОБЛЕМ Ы  ИНСЦЕНИРОВКИ ИЛИ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

Аннотация. Сложен процесс перехода в статье из одного жанра в другой. В данном 
направлении следует соблюдать основные принципы, отвечающие главным жанровым 
требованиям. Так, например, в ходе перехода с эпоса на драму закономерно наличие 
драматической обстановки, драматического конфликта, драматического характера, 
драматического языка, драматического диалога и т.д.

В этапе жанрового перехода с прозы на драму сохраняются тематика, развитие событий 
и основная цель, но тем не менее новое, вторичное произведение претерпевает различные 
качественные изменения. Развивается конфликт, включаются новые сюжетные линии.

Ключевые слова: жанровые требования, драматический конфликт, драматический 
характер, драматический диалог, тематика, персонаж, художественное произведение.

Традиция создания произведений в разных жанрах, основанных на 
одной теме, на одном материале, часто наблюдается у М.Ауезова. Эту 
традицию великого писателя подхватили Т.Ахтанов, А.Нурпеисов,
З.Кабдолов, С.Жунусов и другие мастера пера.

Известно, что в казахской литературе на тему целины писали 
представители старшего поколения. Так, в свое время увидели свет 
произведения М.Ауезова «Түркістан солай туган» («Так рождался 
Туркестан»), С.Муканова «Тыцдагы толқындар» («Целинные волны»), а 
также Жайсанбека Молдагалиева, З.Шашкина и других.
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Драматург С.Жунусов говорил: «Целина открыла нам новый мир, дала 
новый скачок. Она будто разбудила дремавшего человека», «Пишущий 
народ... все равно что лататели общества» [1]. Г.Белинский: «Во всех драмах 
Шекспира есть один герой, это -  правда» [2,347]. Рассуждения Р.Нургали: 
«Посвящение нескольких произведений на одну тему, на один материал в 
первую очередь свидетельствует о значимости объекта» или «Различия в 
одной семье категорий характер-намерение-мечта-желание, знания-кругозор, 
характер-облик как очень запутанный узел являются жизненным материалом 
особенно для драматического произведения» [3,370] как бы высказаны в 
адрес драмы «Кос анар».

Сакен Жунусов свой первый роман в прозе «Жапандагы жалгыз үй» 
(«Одинокий дом в степи») со временем превратил в драму, создал пьесу в 
двух частях «Қос анар». В основу этих произведений заложена одна тема -  
так называемая «целинная эпопея», по сути дела явившаяся продолжением 
политики культурной колонизации казахской земли. Автор ставил перед 
собой -  художественными средствами довести до читателя положительные и 
отрицательные стороны данной «эпопеи» при помощи событий, рожденных 
фантазией художника. События в обоих произведениях происходят в 
регионах, где занимаются зерновым хозяйством.

В произведениях практически нет «лишних» персонажей. Райхан, 
Карасай, Жамиш, Дикай, Жалиль, Акбопе, Алакозов, Моргун -  главные 
герои, фигурирующие и в прозе, и в драме. Если в романе свата Карасая зовут 
Капыш, то в пьесе он назван Мукатом. Постараемся сделать 
текстологическое сравнение обоих произведений. Моменты встречи Карасая 
и Райхан в прологе романа не особо отличаются от первой встречи Карасая и 
Райхан в начале пьесы, разница лишь в жанровых особенностях. Например:

Вромане:
«Молчали оба. Говорили лишь их глаза. Глаза мужчины вопрошали 

«Разве ты не умерла?», глаза же женщины удивлялись: «Ты, оказывается, еще 
жив» [С.Жунусов «Одинокий дом в степи»].

В пъесе:
Карасай: (испуганно): Рай-хан?! (Райхан приблизилась, и глаза их 

встретились).
Райхан (обращаясь к публике): Это ты, Карасай, ты по-прежнему 

живешь на старом стойбище?
Карасай (обращаясь к публике): Господи, ты еще жива?! [С.Жунусов 

«Қос анар»].
На страницах романа Косиманов (зять Акбопе) насильно заставляет 

Дикая пить водку, а в пьесе это делает Мукат (сват Карасая, отец Акбопе), то 
есть изменены не только имена персонажей, но и их сущность. Сравним 
тексты:

Вромане:
«Садись. Ну-ка, дай я налью Дике, -  сказал Косиманов и взяв бутылку, 

стоявшую на краю низкого круглого казахского стола, налил полный стакан 
водки. -  А теперь признайся, до этого времени тебе приходилось чувствовать 
себя настоящим джигитом? Ха-ха-ха!..» [«Одинокий дом в степи»].

В пъесе:
«Мукат. Молодец! Ну-ка, повтори еще раз (опять наливает полный 

стакан водки).
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Акбопе. Отец, может хватит, заболеет еще!
Мукат. Да-иу! Он как бык -  какая болезнь. Один раз живем, на, пей. 

Выпей! Этот сват его за человека не считает. Кабы моя воля, я бы всегда брал 
тебя с собой, и в гости тоже... А что ты не женишься?

Дика й. Дядя обещал женить. А у вас много свободных женщин?
Мукат. У одного мужика, по имени Катран, есть сорокалетняя дочь. 

Пять раз была замужем. Женю тебя на ней, если она уже не выскочила за 
кого-нибудь. Ничего, все равно она долго не задержится, вернется, помяни 
мое слово» [С.Жунусов «Қос анар»]. Все здесь подчинено закономерностям 
драматургии.

В пьесе диалог между Мукатом и Карасаем развивается в соответствии 
с требованиями драмы, живо, конфликтно. Значимость взаимоотношений 
между двумя сватами, достаточно обеспеченными, но внутренне 
соперничающими, в обоих произведениях нисколько не ослабевает, 
наоборот, приобретает конфликтный характер. Например:

Мукат: Ты, что, и правда не слышал? Говорят, вышел новый закон, 
связанный с «целиной».

Карасай. Закон? Что за закон?
Мукат. Нельзя содержать много скота, говорят, лишнее поголовье надо 

сдать в заготскот... Да еще эта Райхан приехала. Ну и живучая баба,.. уж она- 
то тебя вряд ли пожалеет...».

В романе гибель Жалиля в буранную стужу описана по канонам прозы, 
а в инсценировке мы убеждаемся в том, что автор использовал один из 
мастерских примеров художественности -  действие в прошедшем времени, 
то есть через «речь духа», слова которая лаконична описанные в 
соответствии с требованиями сцены и природой драматургии. Действия, 
рассказанные в романе по канонам прозаического жанра, в пьесе превращены 
в острые, напряженные диалоги.

Теперь рассмотрим драматическое мастерство С.Жунусова по 
созданию самостоятельной пьесы в рамках требований строгого жанра со 
своими художественными условностями. В первой части пьесы «Қос анар» 
события начинаются с проектирования будущей совхозной территории на 
веками нетронутой казахской земле, затем, развиваясь, они заканчиваются 
уничтожением урожая, выращенного, как говорится, кровью и потом людей, 
в результате умышленного поджога злоумышленниками. Экспозиция пьесы 
раскрыта полностью.

Критик А.Сыгаев пишет: «С целью обогащения содержания 
произведения драматург в пьесе параллельно проводит несколько линий. 
Драма Карасая, судьба Дерягина и Тамары, Акбопе, которая никак не может 
забыть Жалиля, страдания Дикая от своего сиротства» [4,53].

Образ Карасая в пьесе как бы собирательный образ казахских баев того 
времени, говоря современным языком, он -  частный предприниматель, 
который занимается выращиванием скота, реализацией готовой продукции на 
рынках соседнего российского города Омска и получением таким образом 
хорошей прибыли от своего честного, нелегкого труда. Автор убедительно и 
тонко показывает и чрезмерную строгость, даже жестокость Карасая, и в то 
же время его любовь к родной земле, заботливость, мягкосердечность в 
некоторых делах. Талант драматурга проявился в том, что он сумел создать
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образ человека с многогранным характером, что соответствует природе. 
Кульминационный момент драматической ситуации -  вспашка земли вплоть 
до самого двора Карасая, дом которого одиноко стоял в бескрайней степи. 
Например:

«Карасай. Ой, надо же, какой развороченный след оставила эта махина 
по всей возвышенности!

Халел. Смотри, смотри, даже дорогу пропахал.
Карасай. Ненормальный, что ли, какой-то. Ай, остановись, постой, мать 

твою!» [«Қос анар»].
Если в этих диалогах Карасай предстает как ревнитель, защитник 

родной природы, то следующие строки: «О, всевышний, неужели теперь 
после смерти мне не достанется и сажени родной земли для могилы?!» [«Қос 
анар»] предвещают не только о личной трагедии Карасая, но и о 
надвигающейся на казахскую землю беде (имеются в виду негативные 
стороны «целинной эпопеи»).

С.Жунусов -  без преувеличения художник-провидец. Он вкладывает в 
уста главного героя пьесы, который уже в то время прошелся с едкой 
насмешкой по понятию «коммунизм», следующие слова: «Вот вы заявляете, 
что лет через пятнадцать-двадцать будет коммунизм, и даже лица ваши не 
краснеют. Да потому что вы прекрасно знаете, где будут через двадцать лет 
не только лица, но и бестолковые головы ваши... А если завтра раздастся еще 
один призыв по увеличению поголовья скота, то как вы вернете в один день 
столько загубленного сегодня скота?» [«Қос анар»]. Само время показало, как 
эти слова, обращенные героем в адрес районных руководителей, стали явью 
сегодня, в XXI веке.

Второй главный персонаж в пьесе -  Райхан. Родилась она в этом ауле, 
работает инженером. Одна из граней мастерства автора в создании 
драматических действий заключается в подаче глубоко содержательных, порой 
загадочных диалогов между Карасаем и Райхан, с помощью которых 
раскрывается вся действительность, природа пьесы. Рассказ устами Райхан 
легенды «Қос анар» оставляет такое впечатление, будто через это повествование 
осуждается неумение родного народа по сравнению с другими обрабатывать 
землю, его ленность, стремление брать только готовое. Автор вкладывает в уста 
Райхан поток содержательных, глубоко философских высказываний, буквально 
завораживает читателя и зрителя ораторской речью.

В пору советской идеологии автор, пропагандируя свои мысли и идеи, 
доводил их до людей при помощи своих художественных произведений. В 
этом плане особо следует отметить драму «Қос анар», созданную на основе 
романа «Дом в степи», который по сути дела имеет протестный характер по 
отношению к политике власти, намеревавшейся использовать земельные 
ресурсы только для получения «нужной продукции». Свои мысли по поводу 
«судьбы земли» автор выражает в пьесе через высказывания героев. Тут 
уместно привести справедливые слова ученого С.Негимова: «Мы убеждаемся 
в том, что художественное слово, наполненное прекрасными как поэзия 
сокровенными мыслями, рассуждениями, горькой печалью, берет начало, 
питание, соки с глубоких переживаний писателя, с его благородной 
гражданской личности, c сыновнего долга перед своим народом» [5,136].
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В пьесе Акбопе изображена как женщина, еще в молодые годы 
лишившаяся своего любимого Жалиля, с утра до вечера вечно занятая по 
домашнему хозяйству, не представляющая свое будущее, но вместе с тем -  и 
как человек с бурным внутренним миром, большого чувства. По натуре она 
чистая, светлая, очень сильно уважает родителей мужа. Однажды она смело 
заступилась за Дикая, которого разгневанный дед Карасай избивал буквально 
ни за что -  резко отвела его руку; это является неожиданным решением, так 
как до этого никому не удавалось вставать поперек дороги Карасаю, 
привыкшему наказывать безвинных людей.

В пьесе Мукат (в романе Капыш) -  сват Карасая. Он никогда в жизни 
не знал, что такое физический труд, занимался только спекуляцией, поэтому, 
когда ехидничает над Халилем по поводу его «зряплаты», Мукат полностью 
выдает свою сущность, жизненный принцип: «И это весь твой месячный 
доход? И в жару, и в стужу целыми днями проливая пот, весь прованявшись 
мазутом, зарабатывать столько?! А это даже не стоит однодневного 
поступления на базаре» [«Қос анар»].

То, что и водка пришла в казахскую степь вместе с «целиной», 
писатель дает знать устами своего героя Муката. Дикай -  мальчик на 
побегушках у Карасая, сирота с детства, он практически держит на своих 
плечах все его домашнее хозяйство, добывает свой хлеб только благодаря 
своему честному, нелегкому труду. Автор передал художественный образ 
Дикая без особого отклонения от истинного образа бывшего в жизни Дики. К 
примеру: когда пел песню, он обычно двигал тазом, иногда «сочинял» стихи, 
весьма далекие от понятия «поэзия», привычка робко, пугливо смотреть на 
человека (у него был еще дефект зрения -  А.Ш. Автору этих строк довелось 
видеть его в детстве) -  все это естественная натура настоящего Дика. 
Известно, что в свое время ряд ученых во главе с Зоей Кедриной в 
«Литературной газете» положительно отзывался об образе Дики. Вызывает 
жалость монолог Дики по поводу своего одиночества, отсутствия 
родственников, точно и емко передал драматург внутреннюю постоянно 
ноющую тревогу настоящего сироты, например:

«Дикай. ...Кто вообще будет искать меня? Если и уйду из этого мира, 
кто будет сожалеть об этом? Не с кем мне поделиться со своей печалью, 
пожаловаться некому, остается только ходить тихо, постоянно молча 
загонять в себя душевную тоску-печаль. Только это одинокое дерево в степи 
мой друг, к нему я прихожу в трудные моменты душевного страдания, чтобы 
излить свое горе, развеять печаль» [«Қос анар»].

Уместное использование драматургом С.Жунусовым монолога в 
раскрытии внутреннего мира персонажей усиливает художественную силу 
пьесы. Через неожиданную картину, эпизод в пьесе -  «голос Жалиля» -  автор 
придает психологический настрой своему произведению, как бы стремится 
создать динамичность в жизни изолированных от всего мира людей. Жалиль 
и Халиль -  братья-сироты, волей судьбы они оказались под крылом Карасая 
и Жамиш. Жалиль, возвращаясь из Омска, где на базаре продал лошадей 
Карасая, попадает в сильный буран и замерзает.

«Жалиль. ...что это за жизнь вдали от людей, словно волки в дикой 
степи? Хоть бы было недалеко от большой дороги. При возвращении из 
города, стоит свернуть с большой дороги, я с трудом нахожу свой прежний
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след. Ай, боюсь я когда-нибудь заблудиться в этой глуши. Чувствую, меня не 
доведет до добра мое одиночество» [«Қос анар»]. Так говорил он еще при 
жизни, и это сбылось. Вдовой осталась молодая жена Акбопе, сиротами -  
двое детей. А младший брат Халиль, чтобы не «повторить» путь старшего, 
устроился работать в совхозе.

Автор не стал подробно описывать свои мысли, цели и задачи, 
трагедию Жалиля, а передал это в виде «голоса Жалиля» в прошедшем 
времени, через «оживление духа», то есть мастерски применил один из видов 
художественного приема.

По уровню творческой культуры драматурга С.Жунусова видно, что он 
очень много впитал из устной литературы, а также из европейских 
классических вещей.

«Оживление духа» -  одна из художественных условностей, издавна 
используемых в классической драматургии и в казахской драматургии. Как 
известно, в мировой драматургии оно встречается в драматических 
произведениях Шекспира, Г.Ибсена и др. А в казахской национальной 
драматургии духи говорят человеческим языком в таких творениях, как 
«Қаракөз» М.Ауезова, «Аркалык батыр» (пьеса-дилогия) Ж.Шанина, 
«Золотой перстень» (дух -  мать Халимы) К.Кеменгерова, «Эпке» («Старшая 
сестра») Д.Исабекова и других драматических произведениях. В этой связи 
уместно привести мнение ученого Р.Нургали: «Человек, мало-мальски 
знакомый с художественными условностями, не скажет, что это -  пропаганда 
религии» [6,86].

Заслуживает внимания и следующее высказывание профессора
Н.Габдуллина: «Драматический конфликт отличается от конфликта в романе 
или повести. Драматург в пьесе не может охватить, параллельно развивать, как в 
романе, многоплановые события, он берет самое конфликтное событие в жизни 
человека и через это событие показывает душевные волнения героя, его 
устремленность к высотам или же падение, поворот к разрушению» [7,148].

Бурно проходит конфликт и между Дерягиным и Тамарой. Он привез 
Тамару на «покорение целины» из далекого края как сестру, но с течением 
времени в нем проснулось чувство ревности, и он, сам об этом не ведая, 
перешагивает пределы разумного поведения. Тамара же изображена как 
трудолюбивая, честная, умная девушка.

Руководящие работники Алакозов, Моргун редко появляются в 
событиях пьесы и в большинстве случаев остались лишь в ряду советчиков, 
наставников, нет в их действиях моментов, порождающих конфликтные 
ситуации. По всей драме острые диалоги происходят между Карасаем и 
Райхан, Карасаем и Мухитом, глубокие монологи проявляются у Райхан, 
Акбопе, Дикая, Карасая, а иронические элементы наблюдаются в хитры 
перепалках между Мукатом и Дикаем. Например:

«Мукат: Правда, что Халиль сдал свою кровь для того русского шофера?
Дикай: У них, оказывается, одна группа крови.
Мукат: Он, что, набрал свою кровь в колодце,. это же кровь наших 

предков?
Дикай: Получается, кровь наших предков и кровь русских -  одна 

группа?
Мукат: Ух ты, дрянь этакая, смотри, как он разбирается в группах!
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Дикай: Был дрянью, теперь стал большим специалистом, так что 
бросьте говорить такие слова» [«Қос анар»].

К концу пьесы Карасай начинает понимать суть наставшего времени, 
давать сыну Халилю дельные советы, выражает удовлетворение по поводу 
того, что сын сейчас на правильном пути. Здесь вмешательство его 
хитроумного свата Муката и повторное воспламенение последнего 
конфликта драмы служат разгадкой тайны пьесы. Халиль радостно сообщает 
отцу Карасаю о том, что будет переселять всех на новое место, что там 
работы хватает для всех желающих, но...

«Мукат (с насмешкой). Почему бы тебе хлеб не охранять, ты же не 
хуже пугала?

Карасай: Эй, Мукат, погоди. Мы поклялись именем наших предков, с 
Кораном в руках, что будем молчать до конца. Но ты начал сам раздувать этот 
потухший огонь. Хотя сегодня что осталось от понятия «дух предков», 
«священная сила слов Корана»?! Теперь, перед тем, как уйти из этого мира, я 
выскажу все, и ты слушай, Райхан. Я давно не могу смотреть людям в глаза... Это 
я тогда, в далеком прошлом, поджег колхозное хлебное поле...» [«Қос анар»].

Драматург С.Жунусов здесь устами своего героя Карасая мастерски 
сочетает художественную правду с исторической правдой. «Карасай. ...Отец 
мой Талжан попал под конфискацию и, когда у него отобрали около двух 
тысяч лошадей, он от горя слег. Так и не поднялся от того шока...» [«Қос 
анар»]. То, что автор даже при социализме сумел открыто сказать, какой 
трагедией для казахского народа обернулась «конфискация», явилось 
настоящим гражданским мужеством.

В одном из интервью писатель, говоря о превращении исторической 
правды в художественную, отметил: «В романе «Дом в степи» Малжанова 
роща -  на самом деле Тельжанова роща. Иносказание -  обычный прием в 
литературе. Все же в этом случае надо было быть осторожным. Тельжан был 
известным волостным управителем, а его сын Темирболат -  «врагом народа». 
Если до сих пор его сын Канафия (видный художник, профессор Канафия 
Тельжанов) боялся упоминать имя отца, то вы не удивляйтесь нашей 
осторожности, ибо в противном случае это могло сыграть роковую роль в 
издании романа» [8]. В пьесе, написанной на основе романа, это название 
оставлено в неизменном виде -  Талжан. К концу событий Карасай полностью 
поворачивается лицом к течению жизни, жалеет о своем прошлом, едет 
прощаться с родными и близкими, а Райхан выходит на заслуженный отдых.

В.Г.Белинский писал, что герой драмы -  человек, там не событие -  
хозяин человека, а человек -  хозяин события, человек по-своему решает 
проблемы события, по-своему завершает его [9,10]. В драме «Қос анар» 
авторская концепция, авторское решение выражены с большой высоты 
кругозора драматурга.

Пьеса «Қос анар» -  произведение, продемонстрировавшее настоящий 
драматургический талант автора. В ней каждая картина, каждая деталь 
служит для глубокого раскрытия основной идеи драмы. Ее художественная 
особенность четко видна и по образности, и по красоте языка. В советскую 
пору о пьесе «Қос анар» было написано всего несколько небольших 
откликов. Причина заключалась в том, что под видом «освоения целины» 
практически была продолжена политика колонизации края, но уже в 
«галантной» форме. Драматург сумел показать устами своих героев, 
изобразить и положительные, и негативные стороны событий тех лет.
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Мнение С.Ордалиева выражало требование той эпохи, веяние политики 
того времени: «Казахские драматурги вносят вклад в то, чтобы в своих 
произведениях в основном показать партийных работников как 
положительные образы, их действия -  как достойный пример для зрителя. 
Это закономерно. Ибо все наши победы, наш самоотверженный труд 
совершаются только под руководством нашей любимой Коммунистической 
партии» [10, 209]. А ученый С.Кирабаев к роману «Дом в степи» подходит 
уже с точки зрения современного литературоведения, предлагает путь 
справедливой оценки: «Роман Сакена надо перечитать с позиции 
сегодняшнего понимани эпохи. В нем раскрыта трагедия отлучения 
крестьянина от земли, ограничения древних традиций. Эту идею писатель 
рельефно показывает через историю характеров» [11].

В действительности, во всех произведениях советской эпохи сквозило 
«веяние коммунистической идеологии». Мы, конечно, далеки от мысли 
очернения того времени. А писатель-драматург С.Жунусов сумел создать 
вещи с подтекстом, противоположные течению времени.

Когда мы беседовали с ним по поводу моих исследований, Сакен ага 
говорил: «Был разговор, что роману «Дом в степи» будет присвоена премия 
комсомола, меня даже заранее сфотографировали, чтобы потом дать в газету. 
Но впоследствии, не знаю по какой причине, не было ни премии, ни фото. 
Это потом я узнал, что, оказывается, не сумел создать «коммунистический 
образ» Карасая -  главного героя романа... Все же позднее стало известно, что 
мой роман явился первым в Советском Союзе крупным художественным 
произведением, посвященным теме целины» [12].

На основе своего романа С.Жунусов создал драму «Қос анар» в двух 
частях, в которой образы главных персонажей нисколько не ослабли, а были 
поданы в том же духе, но с учетом закономерностей драмы; таким образом 
автор с помощью сценического искусства, художественной правды еще раз 
убедительно раскрыл глубинные пласты противоречивой, необдуманной 
«советской политики». Здесь по сравнению с партийными персонажами 
(Моргун, Алакозов и др.) образ Карасая стоит намного выше, весомее, 
значимее. События пьесы происходят именно вокруг главного героя Карасая.

Исходя из анализа инсценировок, следует вывод: он перенес 
закономерности драматургического жанра в известные казахские 
прозаические произведения и в свои собственные, внес в них изменения в 
соответствии с требованиями сцены; взаимоотношения персонажей построил 
на существенном конфликте; нисколько не снизил вес главных образов, а 
наоборот, усилил их с разных граней; отдельным персонажам придал 
драматический характер; не забывая об актерской игре, построил ее на 
драматическом ритме, придал интонацию; по-другому подал монологи и 
диалоги драмы. Хотя у автора сохранились основная тема, магистральная 
линия, идея, произведения претерпевают качественные изменения. Конфликт 
усложняется, подключаются новые событийные линии. Персонажи 
проявляются с новых граней, которые не наблюдаются в прозаических 
произведениях.
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Zh.T Kadirov, N .K  Zhusipov, AKShapauov, A S. Muhanbetkaliev 
Problems of adaptation for stage or dramatic character

Translation process of a genre originality of prosaic creations in strictly drama works -  
business hard. Narrowing the width and a liberty of an author's scope which it has in prosaic works, 
for restriction of components in creation of images of heroes, still it is impossible to speak about 
emergence of a scenic thing. Upon transition from the epos in the drama, that is in a performance first 
of all there have to be a drama conflict, a drama situation, character, drama language because all this 
is the genre requirement

Keywords: genre requirements, drama conflict, drama character, drama dialogue, subject, 
character, work of art.

Ж.Т. Кадыров, H.K. Жусипов, A.K. Шапауов , А. С. Муханбеткалиев 
Прозадан драмаға жанрлық түрғыдан ауысу кезеңі

Мақалада бір жанрдан, екінші бір жанрға өту -  күрделі үрдіс. Бүл бағытта негізгі 
жанрлық шарттарға жауап бере алатын ең басты қагидалардың сақталуы міндетті. Атап 
айтқанда, эпостан драмаға ауысу барысында, драмалық жағдай, драмалық тартыс, драмалық 
мінез, драма т і л і ,  драмалық диалог, т.б. болуы -  заңдылық.

Прозадан драмаға жанрлық түрғыдан ауысу кезеңінде негізгі тақырып аясы, өзекті 
желі, басты мүрат сақгалганымен, бэрібір жаңа, екінші туынды эртүрлі сапалық өзгеріске 
үшырайды. Тартыс дамытылып, тың оқигалық желілер қосылады. Басты жэне эпизодтық 
кейіпкерлер прозалық шыгарма заңдылыгына сэйкес оқиғаның өн бойында ерекше мінезбен 
танылмағанымен, драмалық шыгармада екінші бір тың қырымен көрінуі міндетті. Өйтпеген 
жағдайда, толыққанды көркем туынды, сахналық дүние болып саналмайтыны ақиқат.

Түйін сөздер: жанрлық талаптар, драмалық тартыс, драмалық мінез, драмалық диалог, 
тақырып, кейіпкер, көркем туынды.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ ЖАНРА 
КАЗАХСКОЙ КИНОДРАМАТУРГИИ НА МАТЕРИАЛЕ 

ДРАМАТИЧЕСКИХ ПОЭМЫ И СЦЕНАРИЕВ

Аннотация. В данной статье сделана попытка вводного исследования зарождения, 
становления и развития жанра казахской кинодраматургии. Проводится сравнение и 
сопоставление истории зарождения и развития жанра кинодраматургии других народов с 
историей казахской кинодраматургии, сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: национальное киноискусство, кинодраматургия, исследователи, 
история кино, материалы исследований, киносценарий, историческая личность, писатели- 
драматурги.

История рождения, становления, развития казахского национального 
киноискусства -  явление сложное. Когда речь идет о первых исследователях 
киноискусства, рождении и формировании киносценариев, мы в первую 
очередь называем имена М.Ауезова, Б.Абызова, Ж.Жумаханова, К.Сиранова, 
К.Смаилова [1].

О рождении кино исследователь К.Сиранов в своей книге «Рассказы о 
кино» пишет: «28 декабря 1895 года. Столица Франции Париж в этот день 
стал свидетелем одного удивительного события. Интересная весть о том, что 
хозяин крупной фабрики по изготовлению оборудования для 
фотографирования Люмьер вдохнул жизнь в рисунки, заставил их 
двигаться», вмиг распространилась на весь большой город. Жаждущие 
увидеть «живые» рисунки не вместились в зал, поэтому они по очереди 
заходили в помещение. Демонстраторы «живых» рисунков не знали отдыха с 
раннего утра до глубокой ночи». То есть автор свидетельствует, о том что 
родиной кино является Европа.

В журнале «Көгершін», который публикует переводы лучших 
зарубежных произведений, была напечатана небольшая любопытная 
информация исторического значения под рубрикой «Было ли кино 2000 лет 
назад?». В ней говорится: «На вопрос, смотрели ли кино люди, жившие 
много тысяч лет назад, любой из нас, бесспорно, ответит, что нет. Все же, 
если покопаться в истории, этот ответ окажется неверным. В 121 году до 
нашей эры, например, китайский фокусник Шао показывал императору Хань
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By Ти движущиеся изображения. Секрет этого движения в ту эпоху казался 
весьма занимательным, и был он связан с использованием ручного фонаря» [4]. 
Этот последний факт не раз публиковался на страницах зарубежной печати и 
наверняка близок к истине.

В трудах киноисследователя К.Сиранова можно встретить очень много 
сведений об искусстве кино, о документальном кино, о кинодраматургии, о 
радиодраматургии, о жанровых особенностях киносценария, о теоретических 
оценках, положительном решении практических результатов. К сожалению, 
говоря, что «И фильм «Амангельды» создан в это время, а точнее -  в 1939 
году. Его сценарий написали русский писатель Вс.Иванов, казахские 
писатели Б.Майлин и Г.Мусрепов, режессером был М.Левин. Роль 
Амангельды сыграл народный артист Казахской ССР Елюбай Умурзаков» 
[2,159], он допускает оплошность, будто до этого у казахского народа не 
было ничего касательно кино.

Профессор Д.Камзабекулы нашел в Ташкентском архиве рукописный 
вариант киносценария «Бекет батыр», написанного в 1922 году. Он 
подчеркивает: «Найденный нами в архиве киносценарий «Бекет батыр» - 
вещь, написанная в Туркестанской Автономной Республике. Автор 
неизвестен. Но известны те, кто поработал с киносценарием, внес поправки. 
Это -  известный фольклорист Абубакир Диваев и видный ученый Халель 
Досмухамедулы. Судя по тому, что киносценарий был отдан на 
редактирование настоящим знатокам устной литературы, можно 
предпологать, что автором мог быть такой представитель русского народа, 
как А.Рязанов. Но утверждать трудно» [3,201]. Киносценарий из-за 
отсутствия средств не был сдан в производство. Но главное -  он опровергает 
утверждение о том, что в истории Казахской ССР «искусство кино родилось 
в 1930-ые годы». Если учесть, что эти факты найдены в архиве частного лица, 
то приходится с сожалением констатировать: как много еще неизвестных 
сведений лежат нетронутыми, под слоем архивной пыли.

«Основа любого фильма, -  считает К.Сиранов, -  литературный 
сценарий, поэтому кино начинается с литературы» [5,12], то профессор 
Р.Нургали приводит тоже весомый довод: «Вообще-то, кинодраматургия и 
театральная драматургия -  близкородственные жанры. Тем не менее, 
известно, что явления жизни, картины действительности, вмещающиеся в 
экран, не могут быть перенесены в неизменном виде на сцену. Хотя 
требования, предъявляемые к диалогу, монологу, являются общими, между 
композицией киносценария и композицией пьесы есть много различий» 
[6,359]. К первым киносценариям казахской кинодраматургии относятся 
«Путь женщины» М.Ауезова, «Кыз Жибек» Г.Мусрепова. Р.Нургали пишет: 
«В национальной кинодраматургии М.Ауезов -  один из первопроходцев. 
Фильмы «Райхан», «Песни Абая», поставленные по его сценариям -  первые 
ласточки нового искусства...» [7, 35].

Исследователь К.Сиранов считает, что: «Показ на экране жизни и 
деятельности исторических личностей, видных общественных деятелей и 
полководцев, славных преставителей науки и культуры является главной 
задачей биографического жанра. В Казахстане увидели свет несколько 
биографических художественных фильмов. Это -  «Абай» (1945), «Джамбул» 
(1952), «Чокан Валиханов» (1957) [8,160]. Далее, продолжая свою мысль, он
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пишет: «Документальные фильмы создаются по специально написанным 
литературным сценариям. Литературные сценарии документальных фильмов 
во многом отличаются от литературных сценариев художественных фильмов, 
у них даже творческие принципы разные. Основой документального кино 
является не предварительно выдуманный материал как в художественной 
кинематографии, а конкретная правда жизни, события и факты, имевшие 
место в действительности, поэтому создатели документального фильма -  
сценарист и режиссер -  в плане художественного оформления этих событий 
и фактов не могут дать волю своей творческой фантазии, они размышляют в 
основном вокруг известного исторического материала. ...Самая главная 
задача произведений документального кино -  не просто последовательное 
изложение известных, истинных событий и фактов, а интересный показ их 
внутреннего содержания, идейной философии с целью четкого их восприятия 
зрителем» [9,149].

В последующем появились киносценарии «Уланныц асуы» 
Х.Бекхожина, «Ант» Т.Ахтанова, «Абылай хан» С.Жунусова, народно
героическая драматическая поэма А.Кекильбаева «Абылай хан» и народно
героическая историческая драма М.Байсерке «Абылай ханныц ақыргы 
күндері». Эти сценические художественные произведения (драмы) успешно 
ставятся в разных театрах республики.

В произведениях Х.Бекхожина, Т.Ахтанова, С.Жунусова, 
А.Кекильбаева, М.Байсерке эпоха Абылай хана изображена как период, 
полный тревог, смуты, трагедии для казахского народа. Главными событиями 
этих произведений являются самоотверженные, решительные, 
целеустремленные действия знаменитого главы государства, полководца, 
дипломата, мудрого Абылай хана по объединению казахского народа, 
сохранению его целостности.

Если до этого Сакеном Жунусовым на основе своих произведений -  
романа-дилогии «Акан-сере» и повести «Аманай и Заманай» были написаны 
документальные киносценарии, то в последние годы он создал киносценарий 
«Абылай хан» из жизни великого казахского хана Абылая. В сценарии
С.Жунусова четко видно, что он уделял большое внимание композиции 
произведения, чтобы облегчить работу режиссера, привести в единую 
систему ритм фильма.

А.Кекильбаевым создана в стиле белого стиха замечательная 
драматическая поэма. В диалогах между Абылай ханом и Кейуаной, Абылаем 
и Калданом, Абылаем и Кульпаш речь главным образом идет о глубоких 
патриотических чувствах, любви к родной стране, земле, народу, о путях 
защиты их от врага. Диалог между Калданом и пленным Абылаем построен 
на глубоких размышлениях:

Калдан: Где твой поклон, где соблюдение обычая?
Абильмансур: Поклон отвешивается не дереву, а повелителю.
Калдан: Разве я не повелитель?
Абильмансур: Повелитель тот, кто на троне,

А снятый с трона -  бедняга...
Калдан: Если бедняга поднимет руку на повелителя, что будет?
Абильмансур: Наступит смутное время, отомрут законы.
Калдан: В тесном месте могут столкнуться два козла?
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Абильмансур: Могут только козлята.
Калдан: И к чему это приведет?
Абильмансур: Обастанутдобычейволков. [А.Кекильбаев «Абылайхан»].
Диалог-конфликт между Калданом и Абылаем, разрешение давнего 

спора между двумя ханами Абиш Кекильбаев мастерски передал 
удивительными возможностями ораторского искусства, иносказания.

Киносценарий Сакена Жунусова «Абылай хан» -  основа первого 
казахского художественного фильма об Абылай хане. Сценарий состоит из 
двух частей: первая -  «Сабалак-Абылай», вторая -  «Абылай хан». В первой 
части изображены детство, юношеские годы, годы возмужания Абылая, во 
второй -  период, когда он становится султаном, затем -  ханом.

Экспозицию сценария кинодраматург С.Жунусов открывает 
следующей картиной: «По небу движутся словно густой дым лохматые 
свинцовые тучи. Отдельные пласты этой темной массы виднеются далеко, 
как бы под самым небесным куполом, другие же, напоминающие свисающую 
с черной овцы старую шерсть, будто стелются по самой земле, до них рукой 
подать. Доносится стонущий, раздирающий душу звук кобыза, от которого 
словно мурашки бегают по телу, шевелятся волосы на голове, под эту 
мелодию кобызист поет такую же песню. Вскоре к этим звукам добавляются 
голоса мальчишек:

- Вон, гляди, показались джунгарские дружины.
- И наши казахи появились с пиками наперевес -  смотри на те белые 

облака.
- Калмаки достали луки.
- Казахи подняли щиты, вынули сабли из ножен.
- Началась сеча, все сбились в кучу.
- Смотри, смотри, пошли в ход копья, сабли -  все перемешалось.
- Воины начали падать с коней, они же, оставшись без хозяев, скачут 

подальше от поля битвы.
- Степь горит. Степь наполнилась пламенем и кровью.
- Калмаки начали напирать.
- Нет, смотри, с той стороны они наоборот отступают.
- Полная неразбериха!
- Вон, из общей кучи выскочили еще два жеребца!
- Черный жеребец -  калмакский.
- Серый жеребец -  казахский. [С.Жунусов «Абылай Хан»].
С.Жунусов специально приспособил свое повествование к

киноэкранной системе, быстро сменяя одну картину другой, и здесь четко 
видно, что художник в совершенстве владеет жанром кинодраматургии.

В киносценарии несколько событийных линий изображены параллельно. 
В том, что писатель-драматург хорошо разбирается в исторической теме, мы 
убедились в ходе анализа сценарного текста. Особенно убедительно переданы 
разговорная речь казахского народа ханской эпохи XVIII века, лексика 
избранного круга ханско-султанского двора. К примеру:

«Вдруг толпа зашумела:
- Султан Уали идет.
- Хан идет.
- Пусть он послушает. Выбор за Уали. Обсуждение за ханом.
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- Выбор за ханом...
- Мой хан, ваше величество, возьмите меня, не пожалеете...
Уали (встрепенувшись): Каким же искусством ты владеешь, раб божий?
Ураз: Раб божий -  это вы, а я -  раб человеческий. Хорошо бы, если был 

рабом достойного человека, а так прислуживаю одним невеждам. Хотел бы стать 
вашим рабом -  нет у меня большего желания» [Киносценарий «Абылай Хан»].

Честность, уважительное отношение, преданность казахского народа 
представителям голубой крови -  чингизидам -  переданы через столкновения 
Абильмансура с придворными, аульными мальчишками.

Как известно, в XVIII веке два соседних «диких степных народа» -  
казахи и джунгары -  чуть не стали жертвой сложной, коварной политики 
огромных держав: Российского царства и Цинской империи, которые 
натравливали их друг на друга, хотели уничтожить эти народы их же руками. 
Характерной деталью является сцена, когда больной Абильмансур в бреду 
произносит: «Нет, не отпущу. Ты строптивый калмакский конь, а я сын 
казахского народа. Я  непременно укрощу тебя! Враг, враг... Стреляй же... 
Сражен, сражен! Вон их сколько!.. Не-ет, не возьмешь! По коням!» 
[С.Жунусов «Абылай Хан»].

Кинодраматург С.Жунусов через диалоги между воспитателем 
молодого Абильмансура У раза и султаном Уали значительно поднял 
художественный уровень сценария. Например: «На возвышенности стоят 
двое (их беседа происходит на фоне тренировок юношей).

Уали: И это что -  искусство? Абильмансур похож не на меня, а на 
кровожадного деда. Ты хочешь, чтобы он еще больше отдалился от меня и 
даже превзошел своего деда?

Ураз: Если будет похож на деда Абылая, будет неплохо. Сегодня самое 
главное искусство -  защищать родину от врага. Стало быть, умение драться -  
веление самого времени!

Уали: Из чингизида хочешь сделать полководца?
Ураз: Нет, хочу сделать из него настоящего лидера народа.
Уали: Драчун-чингизид может и станет кровожадным, но сомневаюсь, 

что из него получится хан.
Ураз: Хан наших дней должен быть прежде всего батыром. Булат хан, 

например, происхождением благороден, но существом своим он слаб. Вот 
почему вы не поднялись выше султана, потому что, не обессудьте меня за 
прямоту, больше отдаетесь праздной жизни, чем ратной». [С.Жунусов 
«Абылай хан»].

В событиях киноповествования участвуют такие крупные личности 
казахского народа, как Бухар жырау, бии Толе, Айтеке и Казыбек, батыры 
Кабанбай, Богенбай, Жаныбек и т.д., известные послы, потомки Абылая. 
Всеми ими движет единая идея -  объединение народа, сохранение 
целостности страны. Короткие эпизоды, цепочкой проходящие на экране, 
автор передает красочно, содержательно, как бы постоянно напоминая о них 
режиссеру. Например: «На других подиумах расположились казахи, калмаки, 
сэбэ, ойраты, наслаждающиеся кумысом. Вокруг Миллера сидит невеселая 
группа. Красивые танцовщицы со сверкающими глазами, пышными 
бедрами».
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«Всадники, перебирающиеся через глубокие и мелкие озера, в некоторых 
местах идут бои за брод, мертвые и раненые воины, кони падают в воду...»

«Битва в ущелье. Воины, падающие со скал». «Степь, реки, озера, 
пески в степи...», «Мелкосопочная Сарыарка. Отряд Абылая». [С.Жунусов 
«Абылай хан»].

В сценарии избранный ханом Абылай изображен и как положительный 
образ, всю свою жизнь посвятивший казахскому народу, который всегда 
заботится о сохранении его от внешних врагов, и как мудрый наставник, и 
как дипломат, и как любящий отец, и в то же время как грозный повелитель.

Историческая личность Абылай хана, правда его времени, все события 
сценария мастерски собраны вокруг образа этого великого человека. Хотя 
образ хана имелся в истории и литературе и раньше, создание впервые его в 
жанре кино именно связано с именем Сакена Жунусова. О том, что 
историческая тематика им освоена глубоко, автор убедительно показал 
своими романами, пьесами, написанными еще до этого. В киносценарии в 
ходе всех социально-политических ситуаций, призванных решать 
дипломатические дела между ханами, родами и соседними государствами, 
обособленно стоит фигура Абылай хана.

Вместе с тем сценарий имеет и недостатки. В его композиции, да и по 
всему самому сценарию часто встречаются прозаизм, ораторство. В конце 
сценария Абылай изрекает: «О, всевышний, о мой народ! Когда настанет 
время объединения трех жузов, чтобы все казахи находились под одним 
шатром, под управлением не многих, а одного хана, чтобы определить свои 
границы, быть хозяином своей земли, своих богатств, не зависеть ни от 
кого?!. О всевышний, я -  Абылай! Для кого-то Султан, для кого-то Хан 
Абылай, а для кого-то и Ван Абылай!» [С.Жунусов. Киносценарий «Абылай 
хан»]. И это перекликается с сегодняшним временем, с нынешней политикой.

Непрерывная линия, проходящая по всему сценарию и драматической 
поэме -  мечта казахского народа о свободе, передающеся из поколения в 
поколение стремление отстоять отчизну от врагов, особенно борьба за это в 
эпоху Абылая, показ современной великому полководцу жизни.

Конфликт показан в основном между внутренними и внешними 
врагами Абылай хана. В произведениях (сценарии и драме) отражена не 
только ханская эпоха XVIII века, автор делает соответствующие выводы, 
сравнивая современную ситуацию с положением дел в прошлые времена.

В целом, драматурги А.Кекильбаев и С.Жунусов сумели передать 
правду времени, грозный нрав, прозорливость и находчивость хана. Их 
художественные творения, достойные любви и признательности народа, 
Вошли ли в золотой фонд казахской литературы. В литературном сценарии в 
раскрытии характеров, образов центральных героев некоторые 
художественные условности художественной литературы и кинодраматургии 
бывают взаимосвязанными.

Без драматургии нет ни театра, ни кино. Художественная природа 
драмы и сценария разная. Драма для читателя является художественным 
произведением, а для режиссера и актеров это лишь часть драматургии 
спектакля. А сценарий для киноактеров и кинорежиссера -  произведение 
законченное. Сценарии, созданные писателями-драматургами, считаются 
основой, первоначальным литературным вариантом киносценариев.
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S.Sutzhanov, G.K. Kazhibaeva, A.K. Shapauov, A.S. Muhanbetkaliev
Some problems of history and development of genre of Kazakh кинодраматургии 

/on material dramatic poem and scenarios/

In article it is considered some problems of history of the birth, formation, development of the 
Kazakh national motion picture art. It is a question of the first researchers of motion picture art, the 
birth and formation of film scripts.

Keywords: national motion picture art, film dramatic art, researchers, cinema history, 
materials of researches, film script, historic figure, writers-playwrights.

С. Сутжанов, Г.К. Кажибаева, A.K. Шапауов, А. С. Муханбеткалиев
Драмалық поэмалар мен сценарийлер негізінде қазақ кинодраматургиясы 

жанрының даму тарихының кейбір мәселелері

Мақалада қазақ кинодраматургия жанрының туу, қалыптасу, даму тарихына кіріспе 
жөнінде зерттеуге талпыныс жасалынады. Басқа да халықтардың драматургиясы, оның ішінде 
кинодраматургия жанрының қазақ топырагындагы өмір сүру, даму тарихымен салыстырады, 
ой қорытады.

Түйін сөздер: үлттық кино өнері, кинодраматургия, зерттеушілер, кино тарихы, зерттеу 
материалдары, киносценарий, тарихи тұлга, жазуш^і-драматургтер.
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КОМЕДИЯДАҒЫ УАҚЫТ Ш ЫНДЫҒЫ 
(1970-1990 жылдардағы пьесалар негізінде)

Аннотация Комедия драма жанрының Heri3ri бір түрі боп табылады. Мақалада қазақ 
ұлттық драматургиясындағы комедиялық шығармалар негізінде қазіргі өмір-тіршілікгің 
кереғар қырлары сараланады. Сонымен қатар қазақ комедиясының бастау көзіндегі қаламгер 
тұлғалар қалыптастырған драмалық дэстүрдің қазіргі таңдағы даму барысы сана сынына 
түседі.

Түйін сөздер: комедиялық шыгарма, драма жанры, кейіпкер, қазақ үлттық 
драматургиясы, комедиограф, сатира.

Комедиялық шыгарманың эр элементі күлкі тудыратындай болуы 
шарт. Нагыз комедия кейіпкерлерінің тіліне күлесіз, киген киіміне, 
қимылына, сөйлеген сөзіне, жауабына күлесіз. Драмалық шыгармалар 
негізінен: трагедиялық, драмалық, комедиялық болып іштей жіктелгенімен, 
олардың эр қайсысының бойынан бірінің табигаты танылып жатады. 
Комедияга қоятын талапты драма, трагедияга қоюга болмайды, оның 
жанрлық табигатына сэйкес өзіндік ерекшелік, белгілері бар. Ал, драмада 
трагедия, комедияның элементтері жүретін болса, керісінше шыгармага өң 
беріп, ажарлап түрады.

Комедия -  драма жанрының Heri3ri бір түрі. Комедиялық шыгарма -  
қогамдагы келеңсіз, адам өміріндегі керегар, жагымсыз әрекеттерді корсету, 
сынау үшін жэне келешек үрпақты осы қылықтардан сабақ ала отырып 
сақтау үшін к ү л к і л і ,  9pi адамзатқа салмақ салар жагы бар көркем шыгарма. 
Комедияның бірнеше тэсілмен дамитыны белгілі [1].

Қазақ үлттық драматургиясында комедия алгашқы кезеңде 
М.Әуезовтің, Б.Майлиннің, Ж.Шаниннің күлкі жанрына арналган 
шыгармаларында көрініс болды. А.Байтүрсынүлы:” Тартыстың ө з і  басты- 
басты үш тарау болып бөлінеді: 1) мерт, яки электекті тартыс [трагедия],
2) сергелдең, яки азапты тартыс [драма], 3) арамтер, яки эурешілік [комедия]. 
Тартыс күйге ән-күй қосылса, тартыс зауықты деп аталады. Тартыс сөз қу 
т і л д і  болса, қулықты деп аталады; қисыны қызық болса, күлдіргі тартыс
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болады; сиқыр мазмүнды тартыс сиқырлы деп аталады...»,- деп сараласа, 
Ә.Тэжібаев докторлық диссертациясында” [3,127] қазақ комедиясының 
алғашқы нүсқаларын, ауыз эдебиетімен байланысын атап өтсе, Р.Нүргалиев 
докторлық диссертациясында [4,228] комедия жанрына арнайы тоқталып, 
сараптап: сатиралық комедия жэне лирикалық комедия деп үлттық ерекшелік 
ыңғайына лайықтап, қорытындыға келеді, ал, Ж.Әбілов кандидаттық [5,79], 
эрі докторлық диссертацияларында [6,229] комедиядағы үлттық ой-сана 
проблемасы мен мэңгүрттік проблемасының диалектикасын, халықтық түрін 
кеңінен қарастырады.

Комедия жанрының шарттарына жауап бере алатын алғашқы қазақ 
комедиографтары: Б.Майлин, Ж.Шаниндер ертеректе ел арасына тараған 
эзілге, қулық, күлкіге бөленген эңгімелердің желісін алып, өңдеп, 
жандандырып, тамаша сахналық туындылар тудыра білді. Ауыл арасында 
жүріп, кейіпкерлері де елмен қоян-қолтық араласа отырып, өз шығармаларын 
қойғанда, бүндай өнерді дала, қыр қазағы көре қоймағандықтан, эрі өздері 
таңның атысы, күннің батысы сауықшыл қазақ ауылдары жаппай тамашалап, 
демеп отырған. Ел өнерпаздары сол замандарда кэсіби театр жасады деп 
айтуға толық қүқымыз бар.

Зерттеуші С.Наровчатов шартты түрде: “сатирические, лирические, 
иронические, сентиментальные, романтические” [7,248],-деп бөледі.
В.Сахновский-Панкеев: ’’Комедия -  счастливый жанр. Комедию любят все. 
Ведь ее непременный спутник -  смех !” [8,224], десе, Н.Н.Киселев: “Комедия
-  это не просто пьеса, содержащая элементы смешного, это драматическое 
пройзведение, в котором комическое выступает доминирующим 
эстетическим качеством, когда и содержание конфликта, и способ его 
воплощения, и образы главных героеев комичны [9,9],- деген нақты ой- 
пікірлер айтады.

Үлтымыздың белгілі қаламгері, жазушы-драматург Б.Майлиннің 
алдында қазақ драматургиясы тарихында классикалық деңгейде барлық 
жанрдың шарттарына жауап беретін сахналық өнердің болмаганына қарамай 
ірі дүниелерді мүрага қалдырды. Бейімбет Майлин -  күлкінің шебері. 
Б.Майлин комедиялары бір актілі жэне көп актілі болып екіге бөлінеді. 
Комедия -  Б.Майлин шыгармашылыгының басым бөлігі. Себебі, автор гасыр 
басындагы түрмысы томен, қараңгылыгы басым қазақ ауылдарындагы, елдің 
жаппай сауаттану кезіндегі күлкілі элементтердің негізінде болашақ 
шыгармасына өмірлік басты желі ете алган. Әсіресе, қулыгы басым 
молдасымақтардың айласы немесе “сауаттылықты жою” кезіндегі мүгалім 
алдына эйелдерін бергісі келмейтін ауылдың аңқау еркектерінің қылықтары, 
бозбала мен бойжеткендер арасындагы күлкілі эпизодтар, т.б. іс-эрекеттерден 
тамаша сахналық туынды шыгара білген.

XX гасырда дэстүр жалгастыгының көрінісі ретінде 1970-90 жылдар 
аралыгындагы үлттық драматургиямыздың белді комедияшылары қатарына 
Қ.Мүқамеджанов, С.Адамбеков, С.Жүнісов, М.Хасенов, т.б. жатқызуга болады.

Белгілі драмашы Сэкен Жүнісов -  комедия жанрына үш драмалық 
туындысын арнаган. “Қысылганнан қыз болдық” атты музыкалық 
комедиясының басталу жүйесі, үлгісі Б.Майлиннің “Ыбыраймыз, 
Ыбыраймын” (1928ж.) атты диалогке қүрылган шагын өлеңімен жүйелесе, 
т і п т і  салыстыра қарасақ басқы жолдарына шейін сол үлгіге салган. Бүдан
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пьеса авторы С.Жүнісовтің қазақтың бір туар үлы, ақын, драматургы, 
эңгіменің алдына жан салмас шебері Б.Майлиннің шығармашылық өнерін 
жалғастырғанын көреміз. Б.Майлин өлеңін “кеше”, “бүгін”- деп екі кезең, екі 
заман ағымына қүрса, С.Жүнісов комедиясының авансценасындағы шағын 
прологын осы шақ формасына, “бүгін” атты заман ағымына келтірген. 
“Ыбыраймыз, Ыбыраймын”(1928) атты диалогке қүрылған шағын өлеңінде 
Б.Майлин Ыбырай байдың заманындағы өктем дауысы, ісі мен совет заманы, 
конфискация түсындагы өшіп бара жатқан кезеңін орынды суреттейді.

“Қысылғаннан қыз болдық” екі актілі пьесада драматург үстанымы 
бойынша ондагы көтерілетін мэселе екеу болуы шарт. 1) Бірыңгай күлкіге 
арналуы қажет болса, 2) Күлкі астарында элеуметтік, адами мэселе, адамзат 
трагедиясын мысқылга, сатиралық образдарга теліп, сынауы шарт.

Негізгі мэселе -  совхоздагы мэдениет, көркем өнерпаздар үйірмесінің 
хал-жагдайы. Авансценасындагы директор мен белгісіз адам арасындагы 
диалогында директордың. ’’Түрмысымыз ежелден дүрыс-ау, эттең, 
мэдениетіміз нашар аталып бюрода бүйраланып түрмыз-ау !” - дегенінен бар 
сырды аңгаруга болады. Комедиядагы оқигага қатынасушылар қүрамы, ягни 
көркемөнерпаздар үйірмесінің штаттық қүрамы да күлкі тудырады. Бірде-бір 
кейіпкерлерінің өнерге деген бейімі, ыңгайы жоқ. Тіпті көркемдік жетекшісі
-  Жүматтың негізгі мамандыгы - мал дәрігері.

Оқига бастамасы да күлкі тудыруға бейім түр. Мысалы:” перде сыргып 
ашыла бере совхоз өнерпаздарының шагын эн-күй ансамблінің қүрамындагылар 
ән салып жатыр. Өнерлілер қүрамы: Алтынбек -  милиционер; Айгүл - оқытушы; 
Майра - басбух, декреттегі әйел; Сэния - аспазшы, декреттегі әйел. Ансамбльдің 
қос жагында екі коляскада - сэбилер үйықтап жатыр. Әнге қосылып сэбилердің 
шыр-шыр еткен жыласы, оган ашуланған “совхоз директоры. Осындай жерге 
балаларынды шулатып экелуді қашан қоясындар ! Ертең астанада сендерді 
тындай ма, балаларынды тындай ма?, - дегеніне декреттегі эйелдер. Енді қайда 
тастаймыз бүларды? Декретімізді де дүрыс пайдаланған жоқпыз’’ дегендерінен, 
комедиялық негізгі тартыс - директор мен совхоз жүмысшыларының арасында. 
Совхоз милиционері Алтынбек пен мал дэрігері Жүматтың арасындагы 
диалогтері де күлкілі жагдай жасай алады. Мысалы: Жүмат. Балаларды жаман 
үйрететін аналары. Қыңқ етсе болды, қолақпандай шыныны көмекейлете 
бастайды, -десе, Алтынбек. Ер жеткен соң бөтелкелерге бүлар үйір болмаганда, 
кім үйір болсын!

Драматург кейіпкер тіліне де зор мэн берген. Сәнияны татаршалатып: 
’’Ғадетлэнбэсін дисэгіз, балалар бахшасын нигэ ашмисыздар. Бахша ашылми 
деп, пэрзэнт кутэрмэйміз ба ? Иари о н д а ^ ’’,-дегенін үлттық өрнек жасайды.

Директор. «Бала көтеру үшін менен рүқсат сүрайтын шыгарсындар, 
жаман қатты. Бүлардың бала тапқышына не берерсің...’’,- деп, қалтасынан 
соска кигізген екі кішкентай шөлмек шыгарып,- мэ, аудандагы аптекадан 
зорга сүрап алдым,- деуі де еріксіз езу тартқызады. С. Жүнісов совхоз 
директорының бейнесіне терең комедиялық характер бітіріп, ''ең арты 
балалардың еміздігіне’’- дейін ойлайтынын (үйірмеден бөлек) тілге тиек етіп, 
күлкі тудыртып түр.

Пьеса авторы бүл комедияда тек қана осы тақырып аясында гана, 
күлкілі ситуацияларды гана сөз етіп қана қоймай, қогам, заман шындыгын да 
қоса қабат беріп отырады. Мысалы: Сол кездегі елді жерде жүмыс
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жетпеушілік, кілең қартайған адамдар қалуы, туған ауылына жаны 
ашымайтын шенеуніктер, т.б. қоғамдық, элеуметтік мэселелерді де тілге тиек 
етіп отырады.

Директор. Қай жасың бар? Қазір жоғар оқу орнына түссе-ақ жастардың 
бірі орала ма елге? Елде де шаруа, жүмыс, былайша айтқанда, ел тағдыры 
күтіп түр-ау, ауыл азаматы емеспіз бе дейтін қайсың бар? Бес жылғы оқу 
аздай, аспирантура, одан соң докторантура. Одан соң елге несіне келеді? . 
Жалпақов деген агрономның баласын бес жыл совхоз күшімен оқыттық. 
Оқуын бітірген соң ''климат жарамайды’’ деген справка алып, астанада 
қалыпты''. С.Жүнісов бір кездегі совхоз мүлкін, байлығын бас мамандардың 
бас пайдасына пайдаланушылық эрекеттердің бетпердесін де ашып береді.

«Өнер үжымындағы» адамдардың барлығында бір үран -  совхоздағы 
мэдениет мэселесі. Комедия соңында бар қиындыққа шыдаған совхоз 
коллективі мәдениетте ipi табысқа қолдары жетеді. С.Жүнісов комедияның 
эпилогын Бейімбет Майлин өлеңінің үлгісімен дамыта отырып аяқтайды.

Е к і  бөлімді “Кроссворд немесе эзіл маскарад” атты сатиралық комедия 
алғаш рет 1983 жылы Семей қаласындағы Абай атындагы музыкалы драма 
театрында режиссер Е.Обаевтың шеберлігімен жүзеге асты. Қарағанды драма 
театрында 1989 жылы, Павлодар қаласында Ж.Аймауытов атындагы 
музыкалы драма театрында 1994 жылдың қаңтар айында белгілі өнер 
қайраткері Е.Тэпеновтің режиссерлығымен с э т т і  жалғасын тапты. Ал 
М.О.Әуезов атындагы академиялық драма театрында қойылып, ертеңінде 
“Орталық Комитеттің” тарапынан нүсқау беріліп, театр репертуарынан 
алынып тасталды. Ол жөнінде белгілі театр, драматургия сыншысы 
Ә.Сыгаев: “Әуезов театры сахнасында небэрі бірақ рет көрсетілген 
“К россворд.” Орталық Комитеттің нүсқауымен суырмага қалай сып 
бергенін білмей де қалды. Хайуандардан да бетер, мақүлықтан ары түрган 
адам-азгындардың сүрқия сүлдесін Маймыл, Түлкі, Қасқырдың кейпінде 
маска арқылы күлкілі көрсететін драмашының асқан шеберлігі элдекімдердің 
шамына т и д і .  Қайсыбіреулер сахнадан өздерін танып жатты. Кейбіреулер бір- 
біріне күдікпен қарай бастады” [10,78],- деп эділ багасын берген. 
“К россворд.” пьесасы турасында баспасөз беттерінде галым, сыншылар 
қауымынан эртүрлі пікірлерболды [11].

Бірінші көрінісіндегі оқига бір қалалық мекеме бөлімнің бастыгы 
Орынбасар Амировичтің есігіне кіру үшін телміріп отырган қарапайым 
адамдар өкілдері. Бастықтың қоңырауы шылдыр еткенде секретарь эйел Зоя 
ішке еніп, жылдам қайта шыгып сырттагыларга:” Махаббаттың алгашқы 
белгісі не ?’’ деп кіруге зарыгып отыргандарга сауал тастайды. Ine-шала Зоя: 
Ал, кім тез табады (күліп), соны Орынбасар Амирович қабылдайды”,- 
дегенінен-ақ іштегі бастықтың жүмыс уақытында ерігіп, кроссвордты ермек 
қылып, қарапайым халықты елемей отырганынан қандай адам екенін 
сездіртеді. Бастықтың бүл қылыгына шыдай алмаган жасы егде тарта 
бастаган Бақай. Бүны бізден неге сүрайды ? Сонда моральдық жагымызды 
тексеру ме? -  дегеніне музыкант-педагог Мүрат. Жоқ ага. Бүл - кроссворд, 
сөзжүмбақ, кейбір адамдардың осындай хоббиі болады. Қайтесіз, 
білгендерімізд 1 айта берейік’’, -  деп кейістік білдіріп отыра беред 1. Е к і н ш і  

көріністегі оқига - Орынбасар Амировичке масхана бастыгы Хайдаров мүңын 
шагып отырумен басталады. Өз1 34 жыл адал еңбек етіп келе жатса да шені
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ә л і  күнге дейін ''капитан’’, ал өз түстастарыныц алды ''генерал’’, ''полковник’’ 
болып жатқанын арасында тілге тиек етіп қояды. Осы көріністен іле-шала 
пьесадагы қақтыгыс, тартыс өрбіп кете барады. Бүл -  шыгармадагы алгашқы 
тартыс, қақтыгыстардың басы. Бастық бірге өскен тел қүрбысы Хайдаровты 
біріншіден, мәдениетсізсің, есікті қагып кірмедің, екіншіден, өзінің биік 
қызметін бетіне басып, айқайламай сөйле, жүмысыц болса тез айттың,- 
астына ала береді.

«Орынбасар: Ал, естісең сол, сені майорлыққа қалалық милиция бөлімі 
биыл да үсынган екен, мен биыл да сызып тастадым. Қарсымын !

Хайдаров: Қарсымын, неге ?
Орынбасар: Званиянды көтеретіндей соңгы 15 жылда ерекше еңбегің жоқ.
Хайдаров: Оу, вытрезвительдің начальнигінде не еңбек болуы керек 

көзге түсерлік.? Немене мен гектарына 15 центнердің орнына 20 центнер 
астық оратын диқанмын ба немесе бір сиырдан пэлен литр сүт сауып 
жоспарды асыра орындайтын сауыншымын ба ?-деп екеуара талас-тартыс 
диалогы әр эңгіменің басын қозгап айтысып отырады. Ягни,

Орынбасар: ’’Медвытрезвитель жоспар орындамайтынын, сендер сол 
алқаштармен ауыз жаласып, т і п т і  пара аласыңдар’’, -деп жапқан жаласына 
шыдай алмаган Хайдаров (жүрегін басып, қиналып). Сонда біз маскүнем- 
дерден, бичтерден пара алмақпыз ба.? О-оһ! Қисын жоқ қой, қисын... 
Сонда.  менің.  парақор .  үры .  болганым ба? Дәлел»

Еңбекқор Хайдаров ашуын «ішіне» бүге қойып, өзінің басты шаруасы
-  жаңа жылга қүрдастарын қонаққа шақырып жатқанын, телефон арқылы 
өзіңдей үлкен адамды шақыруга үят санап, ауызба-ауыз айтуды жөн деп 
тапқанын айтып Орынбасарды көндіреді. Креслога біржола үйреніп алган 
Орынбасар өзіне-өзі Хайдаров шыгысымен. ''Үсталмаган үры’’. Көрейік бүгін 
түрмысынды да, қызметтегі қылмысынды да. Шынында да осыларды тым 
еркінсітіп жібердік. Бүгін бір тексеріп көрейінші’’- деп күпті көңіліне медеу 
тапқандай болып масайрайды.

Келесі көріністегі оқигада -  айықтыргыштағы тіршілік эрекеті жүріп 
жатады. Масхана медбибісі мен шомбал қара милиция қызметкері күнделікті, 
жаттанды рәсімдерін жасап, қабылдап жатыр. Хайдаров үйінен «'тойып» 
шыққан жаца жылды ерте қарсы алушылар «түнгі көбелектей» 
айықтыргышқа топырлап кезек-кезегімен түсе бастайды. Алғашқы болып 
Бақай-почтальон түседі.

Драматург ойыныц эдеттегіден тыц шешімі -  айықтыргышқа 
түсушілерге өмірдегі табигатына сэйкес бір-бір «ацдық маска« кигізіп, 
арнайы салқын бөлмелерге қаматады. Драматург мақсаты - өмірдіц бүралац 
жолын, ішіп-жеу, халық үстінен күн көру, жагыну, өтірік қылымсу, арандату, 
басыну, т.б. қаракеттердіц бетін ашу, алдын алу. Пьесаныц өміршецдік негізгі 
м э н і  де осы. Айықтыргышқа келіп түскен ’’клиенттерге’’ табигатына сэйкес 
бір-бір маска кигізеді: Бақай -’’қоян’’, Симулянский -’’түлкі’’, Ашот -’’ 
борсық’’, Бөрібай -’’қасқыр’’, Фарид -’’есек’’, Олег Николаевич -’’мысық’’, 
Мүрат -’’ маймыл ’’.

Жаца жыл алдында ''қызу жүмысты’’ бір тексеріп шықпақшы болган 
бастық Орынбасар Амировичтіц де масханага тап болуы - тосын, ерекше 
жагдай. Үстінде қызмет к и і м і  болганымен қалтасында еш қүжаты жоқ, 
шомбал қара милиционерге өзін мойындата алмай (себебі, ешқашанда қызмет

115



Ж а & а р .ш м . <Ж°3 -  2013

бабымен жүмыс орнын араламайтын, кабинетіне ешкімді қабылдамайтын тоң 
мойын) алдыңғылардың соңын алып, «арыстан« маскасына ие болып қатарға 
қосылады.

Драматург С.Жүнісов комедиялық шыгармасының оқигасын күлкілі, 
ащы мысқыл тартысқа қүрып, жаңа жыл қарсаңында "маскарад” 
үйымдастырып, көрерменінің, қалың қауымның жүрегіне жылы жол тауып, 
оқига тартысын, персонаждар эрекеттерін қоюлатып, бүкпесіз шындықты, 
өмірдегі шын келбеттерін, сиықтарынан хабар бергізу үшін, "бет перделерін’’ 
жауып бір-біріне өз аттарынан сырларын айтқызатын тың амал ойлап тапқан.

С. Жүнісов кеңес заманында халық атынан ішіп-жеушілердің, 
элеуметтік теңсіздік, қызметін жеке басына пайдаланушылардың шын 
портретін сескенбей сахналаган. Пьесаның бірінші бөлімі -  кейіпкерлердің 
кезек-кезегімен маска киюлерімен аяқталады. Шыгарманың экспозициясы да 
толық ашылады.

Екінші бөлімдегі оқига айықтыргыш ішінде жалгасады. Оқига тартысы 
да қыза түседі. Ақ төсектің үстінде жатқан «мастар«. Аңдар арасындагы 
басты эңгіме - "қогамда кім жегіш’’, - деп даурыгысып, бэрі ’’Орынбасар 
Амирович’’ деп бас салысады. Аңдардың біреулері қоргаса, біреулері 
керісінше жегіштігін дэлелдегенсіп, өздерінше айыптайды. Аңдар айтысы 
басталады да кетеді. Пьеса шындыгы көзімен қараганда, аңдар өмірдегі 
өздерін танымай, тіршіліктегі келеңсіздік атаулыны ортага салады. 
Араларында тек қана қу түлкі Арыстан (Орынбасар) кіріп келгенде де жазбай 
танып, асты-үстіне түсіп "үлкен адам’’, байқап сөйлеңдер деп!,- жылмаңдай 
отырысады.«аңдар« өмірінен мысалдар келтірейік:

«Маймыл: Пой-пой ! Пой-пой ! Бүгін бүкіл зоопарк көшіп келген бе ? 
Ой, сабаз-ай, айуандардың жатысын-ай !«Арыстан. Айуаның не, ей ?

Маймыл: Айуан деген мына сен - Арыстан, сен - Қасқыр, сен - Түлкі, 
сен - Борсық. Ал, өттерің жарылып кетсе де ! ...

Арыстан: !шкен екенсің, жүртқа үрынбай жайыңа түр, көргенсіз ! ,-  деп 
қай жерде де Арыстанның кеуде көтермек пигылы қалмайды.

Пьеса авторы эр «айуанның» ішкі жан-дүниесінен де сыр оқытады. 
Мысалы, «Қоян« (Бақай) - қалалы жерде көп уақыттан бері адал еңбегімен 
почтальон., 14 баласымен 4 бөлмелі үйде түратын ішкіш. Бір гажабы қалалық 
үлкен мекеменің меңгерушісі Орынбасар Амировичпен көрші.

Басты кейіпкерлердің бірі «Мысықтың» (Олег Николаевич) өмірдегі 
негізгі қызметі -  студент, болашақ журналист. Қаладагы қонақ үйлерде орын 
болмай (шынында олардың тілін таба алмай), түнеп шыгар жер іздеп жүріп, 
ақыры амалы таусылып «масханага» келеді. Басында шомбал қара 
милиционер өз аягымен келген бейбаққа таң қалып «аузыңнан арақ ісі 
шықпайды деп», оның «далада үсіп өлемін гой, қонып шыгайын»,- дегеніне 
қүлақ аспай қуып шыгады. Түнгі қонақ көп ойланбай ішіп келіп «заңды 
қонақ» болып рэсімімен қабылданады.

Келесі бір негізгі қаһарман «Маймыл» (Мүрат) -  музыкант-педагог, 
үйленбеген, үйсіз-күйсіз, түрмыстың ауыртпашылыгы эбден езіп жіберген 
бейбақ жан. Айықтыргыш өзінің айтуынша түрақты мекені, демалыс орны. 
Алгаш кіріп келгенде маймыл (Мүрат). ''Пой-пой ! Бүгін бүкіл зоопарк көшіп 
келген бе? Ой, сабаз-ай, айуандардың жатысын-ай ! ’’-деп барлыгына бір-бір 
тиісіп өтуінде үлкен сыр бар. Тіпті мына эпизод езу жигызбайды. “Айуандар”- 
деген сөзге намыстанып қалган Арыстанды (Орынбасар), Түлкіні (Симулянский)
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былай деп жақсы қатырады. Маймыл (Мүрат). “Биыл жазда курортқа келген бір 
профессор осында түсіп қалды. Сол айтады: ”Адамдарды «өлім» гана теңейді 
деуші еді бүрынгылар, ал бүл кезде адамдарды «вытрезвитель» теңейді”, -  дейді. 
Так што, айгайлама, жолдас арыстан! Сен түгілі профессордың ө з і  де мына 
бізбен тең сөйлескен, эттең ондай к і с і л і г і  бар адамдар енді түсер деймісің !” -  
дегенінде үлт, үрпақ арына бататын сөз бар.

Маймыл (Мүрат) айықтыргышта күнде жататын үйі болгандықтан да 
оның үйреншікті орны, төсегі, аягына киетін тэпішкесіне дейін бар, сол үшін 
қасындагылармен сөзге келуінде де ащы мысқыл, ауыр ой, салмақ бар. 
Суреткер С.Жүнісов Мүрат бейнесі арқылы өмірдегі музыкант, педагог- 
тардың көпшілігінің үйсіз-күйсіз, айлыгы тамагына әрең жететін халдерін 
комедиялық шыгармасына арқау етіп, кеңес үкіметі заманында қүпия, бэрі 
жақсы делініп келген түсында да ашық айтып, шындыгын әшкерелеп береді.

«Арыстан» (Орынбасар) -  айықтыргышқа ойламаган жерден келіп 
түседі. Орынбасар Амирович өмір түрмысынан кабинетінде төрт қабыргага 
қарап артта қалганын бір түннің ішінде сезінеді, күйінеді, еріксіз қатты ойга 
шомады. Пьесаның әлеуметтік м э н і  де осында. Бастықтың тоң мойыны эбден 
сіресіп қалганы сонша, жар бере қоймайды. “Ә” дегенде аңдар айтыс-тартыс 
диалогтарындагы негізгі әңгіме арқауы “қогамда, өмірде, осы кім жегіш, 
ішкіш, пайдакүнем” дегенде, барлық аңдар бір ауыздан шу етіп “Орынбасар 
Амирович” деп даурыгысады. Оган арыстан кейпіндегі Орынбасар өзінің 
табиги қалпына түсіп кеткенін білмей шыр-пыр болады да қалады. Күлкілі, 
ащы күлкі, өмір шындыгы осы!

Оқига шарықтау шегіне жетіп, ''маскалы андар’’ сырласуынан 
шындықтың беті ашылып, осы болып жатқан, кеткен ақауларга «кім к і н э л і »  

деген заңды сауалга түспалмен, жобамен жауап алгандай болган сәтте 
айықтыргыш бастыгы, капитан Хайдаров үйінде үйықтап жатып, небір ауыр 
түс көріп, сандырақтап оянады. Күйеуінің жанайқайына ас үйден жүгіре 
басып келген әйелін көргенде одан бетер ыршып кетеді. Сөйтсе үйқылы-ояу 
күйінде әйелі қолындагы нан жаятын оқтау -  дубинка үстаган милиционер 
болып көзіне елестейді. Жөніне енді келген капитан өз қонақтарының 
түгелдей айықтыргышқа түскені -  т э т т і  түсіндегі қиялы екеніне қатты 
қуанып кетеді.

Ек1 бөлімді сатиралық комедияның көтерген мэселесі -  өмірдегі 
шындық. Қай заманда да айықтыргыштагы оқига барысы осы сатиралық 
туындының төңірегінде. Шыгарма авторы қогамдагы келеңсіз, масыл, 
мемлекет мүлкін қорлайтындар мен қарапайым халық басындагы 
трагедиялық халдің бетпердесін ашып, көрсетеді.
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Г. Кажыбаева, А. К. Шапауов, H.K. Жусипов, А.С. Муханбеткалиев 
Реальность времени в комедии 
(на основе пьес 1970-1990 нг.)

Комедия является одним из основных видов жанра драмы. В статье в основе 
комедийных произведении казахской национальной драматургии рассматривается проблема 
негативных сторон современной действительности. А также анализируется сегодняшнее, 
современное состояние драматической традиции, основанной видными писателями*- 
драматургами, стоявшими у истоков казахской комедии.

Ключевые слова: комедийное произведение, жанр драмы, персонаж, казахская 
национальная драматургия, комедиограф, сатира.

G. Kazhibaeva, A.K. Shaupov, N.K. Zhusipov, A.S. Muhanbetkaliev 
The comedy is one of main types of a genre of the drama.

The comedy is one of main types of a genre of the drama. Comedy and today’s The is a 
problem of negative sides of contemporary reality speculated in the article. And also the today's, 
current state of the drama tradition based by prominent writers-playwrights, standing at the origins of 
the Kazakh comedy is analyzed.

Keywords: comedy work, drama genre, character, Kazakh national dramatic art, comedy 
dramatist, satire.
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КОНФЛИКТ И ХАРАКТЕР 
В КАЗАХСКОЙ ДЕТСКОЙ ДРАМАТУРГИИ

Аннотация. В данной статье повествуется о конфликте и характере в детской 
драматургии как жанра национальной драматургии. Проблемы изучения, жанровые и 
художественные проблемы детской драматургии исследованы в меньшей мере, чем подобные 
проблемы произведений для взрослых. В статье приводится обоснование многомерности 
детской драматургии, ее сопоставимости с произведениями для взрослых в плане жанрового, 
стилевого и тематического характера.

Ключевые слова: национальная драматургия, детская драматургия, конфликт, 
характер, стиль, жанр, тематика.

Изучение казахской детской драматургии началось с опозданием, но в 
жизни это занимает особое место. Тема, вес, жанровая нагрузка, 
художественность, конфликт персонажей, характеры, драматические образы, 
драматические ситуации пьес, посвященных детям, нисколько не уступают 
пьесам, написанным для взрослых. Вместе с тем можно сказать, что нет пьесы, в 
которой бы не участвовали и не отличались своими особенностями дети.

Художники слова А.Табылдиев, С.Жунусов, К.Баянбай стоят в ряду тех 
писателей, кто внес вклад в детскую драматургию. Если юное поколение -  
будущее страны, то влияние искусства на эволюцию его вкусов, 
мировоззрения огромно. Исследователь С.Ордалиев пишет: «Для детской 
драматургии любая грань нашей жизни может служить избранной темой. 
...По вопросу тематики детская литература ничем не отличается от 
произведений, посвященных взрослым. Ее отличие должно заключаться в 
умении писать для детей понятно, доходчиво, по-особенному.

Когда разговор идет о детской драматургии, то это не значит, что в ней 
персонажами должны быть только дети. В такой пьесе речь может идти и о 
взрослых людях, создаваться и их типовые образы. Драматургии без 
конфликта не бывает. Точно также не может быть и детской драматургии без 
конфликта» [1,223]. Казахские драматурги тоже в разные периоды создавали 
драматические произведения для детей [2].
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Пьесам, посвященным жизни детей, особое внимание стало уделяться в 
послевоенное время. Здесь кроется и историческая причина. В трудное 
лихолетье все дела, которые должны были делать взрослые, легли на хрупкие 
плечи юнцов, и они сумели продемонстрировать стойкость, выдержку.

Автор пьесы С.Жунусов, говоря о начальном периоде своего 
творчества, подчеркивал: «Я как писатель с самого начала хотел писать о 
детстве -  этой замечательной, неповторимой поре в жизни человека. Обычно 
детство кажется беззаботным, одним из самых счастливых периодов. Но если 
заглянуть глубже, повнимательней в существо проблемы, то в трудные 
времена детство занимает свое особое место. Когда в 1941 году я окончил 
первый класс, началась война. С того момента мои сверстники вместо отдыха 
в пионерском лагере пахали колхозное поле, собирали колоски, укоротив и 
ушив, одевали одежду старших братьев, ушедших на фронт. С восходом 
солнца мы просыпались, слушая военные сводки информбюро, от которых по 
коже пробегал мороз, и также засыпали поздно ночью. А сколько детей 
осталось без отцов, без старших братьев. Это была война! Я поставил перед 
собой цель -  довести до грядущих поколений, какую неизлечимую рану 
наносит нежной детской душе эта трагедия» [3,171].

Можно отметить следующие пьесы, созданные для детей в 1960-1990 годы: 
«Глупый лев» С.Омарова, «Кербакай и Керденбай» А.Табылдиева, 
«Опаленные цветы» С.Жунусова, «Ходжа и спорт» О.Аубакирова, 
«Заблудиться -  не грех» К.Баянбаева, «Клятва» Е.Домбаева, «Мальчик- 
путешественник» Ж.Турлыбаева, «Обещай, что не будешь обещать» 
К.Амирбекова и т.д. Некоторые из этих небольших драматических вещей 
написаны прозой, другие -  белым стихом.

Если академик С.Кирабаев говорит, что в «Опаленных цветах» автор 
правду военной поры раскрывает через изображение характеров сельских 
детей, на которых выпали все трудности жизни» [4,203], то профессор 
Р.Нургали делает следующее заключение: «Достоинство драмы «Опаленные 
цветы» -  передача языка каждого героя по отдельности. Перед глазами 
встают характеры, действия аульных детей военного времени. 
...произведение, которое может дать много полезного подрастающему 
поколению» [5,107].

Пьеса «Опаленные цветы» правдиво изображает жизнь народа, 
особенно юного поколения, в тылу в период войны 1941-1945 годов, все 
трудности этой жизни. Хотя дети взвалили на свои плечи эти трудности, они 
не сдаются, внутренне закаляют себя, считают настоящим подвигом то, что 
вносят свою лепту в победу. Хотя жизнь и быт персонажей Бахыта, Касыма, 
Аплаша, Балташа, Балшекер примерно одинаковы, тем не менее умело 
раскрыты характеры, только присущие каждому из них.

В свое время о драме «Опаленные цветы» на страницах печати 
публиковались специальные труды критиков, ученых-искусстоведов, которые 
в целом отзывались о ней хорошо [6]. Высказывание А.Абишева и Т.Журтбая 
о том, что: «Сильнее смерти» и «Опаленные цветы» можно ставить в театре и 
сегодня, и в будущем, несмотря на время написания, они будут 
восприниматься как самые современные творения» [7] совпадает с мнением 
русского писателя К.Паустовского, который отмечал, что любую тему можно 
сделать современной, только сам писатель должен быть выше своего века.
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Не оставляют равнодушными и слова известного театрального критика
А.Сыгаева: «Показывая жизнь тыла военной поры, автор заставляет 
задумываться о многом. Мелодия, издаваемая старым пианино, ведет тебя в 
путешествие в твое далекое детство» [8,52]. Приведенные выше мнения 
свидетельствуют о жизненности произведений драматурга.

Первое действие первой части пьесы сразу начинается с картины, когда 
группа мальчишек как попало тарабанит по клавишам старого пианино. К 
ним осуждающе обращается поэт средних лет:

«Бахыт: Остановитесь, пожалейте, это же пианино.
Мальчик: Но это же старое пианино, Бахыт ага, никому оно не нужно. 

Многие клавиши вообще не работают. В этом году завхоз выбросил его на 
улицу» [«Опаленные цветы»].

После ответа мальчика Бахыт протирает носовым платком поверхность 
инструмента и задумчиво произносит свой монолог, через который 
собственно и раскрывается экспозиция пьесы:

Бахыт: Да, пианино старое. Но вы знаете, ребята, что это древний 
немой памятник. Если суметь, то и старая вещь может заговорить своим 
языком. И старое надо уважать. В каждый свой приезд в аул я не могу не 
взглянуть на это пианино. Каждый раз этот инструмент напоминает прошлую 
жизнь...» [«Опаленные цветы»], -  далее он переходит на белый стих, 
перебирая события прошлых лет.

Во втором действии группа сельских мальчишек выходит на сцену с 
песней «По военной дороге», вышедший навстречу военный комиссар 
капитан Жангожин отдает им «честь». Далее события разворачиваются 
быстро, определяя место каждого персонажа, конфликт усиливается. Даже 
такие юнцы, как Касым, Аплаш, Бахыт, выражают готовность хоть сейчас 
идти на фронт, просят об этом. Удивленный военком спрашивает, умеют ли 
ребята стрелять из ружья.

Все: А как же, конечно, умеем.
Военком: Да, можно уметь стрелять, но ведь надо еще дойти до 

Берлина, -  и он начинает рассказывать, что из себя представляют боевые 
действия, намекает на еще юный возраст ребят. У одного из них он 
спрашивает, где сейчас его отец.

Бахыт: Воюет. На Втором Украинском фронте. Уже пять месяцев от 
него нет вестей.

Военком: Как его фамилия?
Бахыт: Мамбетов.
Военком (вздрогнув): Мамбетов? -  далее он изменил тему разговора 

[«Опаленные цветы»].
Тут военком вспомнил разговор с председателем колхоза, 

состоявшийся несколько месяцев назад, который тогда сообщил, что на отца 
Бахыта пришла с фронта «черная бумага» - похоронка, но об этом его вдове и 
сыну пока не стоит говорить, ибо сейчас самый разгар колхозных работ, 
каждый человек на счету, а черная весть может выбить женщину из колеи, 
поэтому надо сообщить поздней осенью, когда закончатся все работы.

Гульсум: Детей надо отвезти в аул, мать Бахыта приехала вчера. 
Сегодня хотят сообщить о похоронке.

Баттал: Какое это трудное дело -  сообщить...
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Гульсум: Да, а сколько людей после таких сообщений стали 
припадочными. [«Опаленные цветы»].

Тяжелое положение народа в военную пору драматург С.Жунусов 
показывает через диалоги между Гульсум и Батталом, председателем и 
военкомом.

В пьесе проглядывается и еще одна как бы загадочная линия между 
Батталом и Гульсум. Гульсум, у которой любимый парень был на фронте, не 
обращает внимания на глуповатого Баттала. Автор драмы этим эпизодом 
передает и трагедию молодых женщин, которых с любимыми разлучила 
проклятая война.

Психологическую ситуацию усиливают и такие эпизоды, когда звучит 
умоляющее, беззащитное послание мальчика Бахыта, клин беззащитных 
журавлей, улетающих в теплые края. В четвертом действии Бахыт 
неожиданно теряет мать и одновременно слышит весть о гибели отца, что 
приводит его в страшный шок. Высшая степень трагедии. Мастерство
С.Жунусова в изображении трагичной ситуации в том, что он буквально 
вместил в неполную страницу два трагичных монолога Бахыта и этим 
завершает первую часть:

Бахыт: Па-па (взяв в охапку шинель, падает на колени). Па-па, ма-ма, я 
же остался один... В один день стал сиротой! Почему? Почему меня назвали 
Бахытом, а не Бахытсызом (Несчастным)?..(С шинелью в руках он побрел в 
сторону могилы матери и опустился на колени рядом с ней) [«Опаленные 
цветы»].

Трагедия одной семьи. Он накрывает шинелью земляной холмик, как 
бы выполняя этим долг отца перед матерью и матери перед отцом. Весьма 
печальная и трогательная картина. И это деталь, удачно придуманная 
драматургом.

Во второй части пьесы С.Жунусов, показывая ненависть Бахыта к 
немцам, изображает, как он будто мысленно мстит им. До этого его друг 
Балташ купил у немцев-переселенцев мяч, чему радовались чуть ли не всем 
аулом. Бахыту тоже захотелось потрогать это резиновое чудо. Но...

Балташ (в шутку): Сначала руки помой.
Бахыт: Мои руки чище немецкого мяча (Он вырывает из рук Балташа 

мяч, быстро выпускает из него воздух и, положив под каблук, разрывает 
покрышку).

Здесь в диалогах вместе с авторскими ремарками заключен и 
воспитательный нюанс пьесы, и то, что растет достойный юноша, готовый в 
будущем защищать родину.

Образ главного героя пьесы Бахыта создан солидным, правдивым. В 
начале событий он показан со своими детскими выходками, но когда 
лишился родителей, быстро повзрослел, стал серьезным, изменил взгляд на 
жизнь. Автор пьесы часто включает Бахыта в различные события, в 
трагические моменты. Стоит ему услышать слово «немец», он сразу выходит 
из себя, готов с любым, будь то взрослый или малый, вступить в схватку.

Баттал -  человек со сложным характером. Весом его вклад в 
запутанные события пьесы. По изображению драматурга он иногда 
возмутитель спокойствия тыловой жизни, своими несуразными делами, 
оскорбительными выражениями, лживостью, грубостью, клеветой доставляет
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неприятности одноаульчанам, без того переживающим нелегкие времена; 
иногда же он может превратиться в наивного, в заботливого человека. 
Вызывает искренний смех его преподавание русского языка аульной детворе.

В произведении есть женщина немецкой национальности, учительница 
Таурид Эмма Ивановна -  человек, много повидавший в жизни, преданный 
своему делу, но безвинно пострадавший. В первое время депортации, на 
новом месте комендант Баттал отпускает в ее адрес немало оскорбительных 
выражений, морально унижая и подавляя. С подозрением он относится и к ее 
педагогической деятельности в школе. Но Эмма Ивановна проявляет 
стойкость и выдержку, мужественно переносит все эти испытания.

В последнем действии пьесы драматург описывает службу Карла, сына 
Эммы Ивановны, в немецком концлагере, равную подвигу. Это ярко 
проявилось в диалоге между немецким офицером и Карлом. Вот пример:

Немецкий офицер: Идиот! Предатель своей нации! Мы поверили тебе 
как представителю высшей расы, присвоили офицерский чин великого рейха. 
Ты кого хочешь спасти от смерти?

Карл: Нельзя спасти всех, кто попал сюда. Я  заступился за немецкую 
нацию. Хотел доказать, что и немцы, как другие национальности мира, 
являются чистым народом, что и среди них есть и настоящие сыны, и 
настоящие фашисты.

Немецкий офицер: ...Ты хоть и предатель, но поскольку являешься 
немцем, даю возможность сказать последнее слово. Пожалуйста. Какое у тебя 
есть желание?

Карл: Я  желаю свободы от фашистов. До последнего дыхания я хотел 
бы услышать великую мелодию немецкого народа. Пусть для меня исполнят 
«Лунную сонату» Бетховена.

Немецкий офицер: Ну это ты услышишь у самого Бетховена. Не будем 
тебя долго задерживать, отправим быстрее к Бетховену (стреляет) 
[«Опаленные цветы»].

Смысл слов Карла заключается в том, что представитель любой 
национальности, в какие бы обстоятельства он не попал, должен дорожить 
Родиной, матерью, культурой и искусством своего народа. Карл, столкнувшись 
лицом к лицу со смертью, обращается к матери: «Родная моя, я исполнил долг 
перед тобой. Не склонил голову перед фашистами. Последний раз... преклоняю... 
голову перед тобой, мама, и перед тобой, моя родина -  Советская страна... 
(Офицер стреляет еще раз, Карл падает) [«Опаленные цветы»].

Драматург очень удачно подошел к последнему решению. Если Карл 
перед смертью желал услышать «Лунную сонату» великого композитора 
Бетховена, то его седая мать уже в мирное время со слезами на глазах, 
вдохновенно исполняет ее на пианино.

Пьеса «Опаленные цветы» вносит весомую лепту в воспитание 
патриотических чувств у детей школьного возраста. Образы, характеры главных 
героев пьесы Аплаша, Бахыта, Баттала, Таурида раскрыты полностью.

Пьесы «Доченька, тебе говорю...», «Опаленные цветы», «Баловень 
каждого дома» -  произведения из жизни школьников, подрастающего 
поколения, посвященные периоду формирования, подготовки выпускников 
вузов к взрослой жизни, к многогранному, нелегкому быту, 
самостоятельному служению обществу и затрагивающие проблемы 
нравственности, человечности.
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Некоторые персонажи драмы «Опаленные цветы» находят свое 
продолжение в пьесе «Баловень каждого дома». Тема пьесы «Баловень 
каждого дома» -  создание при поддержке государства в целях развития 
овцеводства молодежных чабанских бригад. Этой теме посвятили свои 
произведения ряд казахских писателей-драматургов, среди которых были 
С.Жунусов, К.Машхур-Жусуп, и др.

Драматург Сакен Жунусов тоже вносит свой вклад, пропагандируя 
молодежь активно подключиться к новому делу. Баттала, Бахыта, Балшекер 
из первого произведения мы уже узнаем с других граней, с другими 
характерами, по другим действиям в других условиях. Мы сталкиваемся и с 
детьми -  продолжателями дел старших. В произведении характеры 
проявляются со всех сторон.

Конфликт в пьесе -  трудности первого периода создания коллективов, 
активное участие родителей и учителей школы в этом деле и достижение 
благодаря этому желаемых результатов.
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Н.К. Жусупов, А.К. Шапауов, А. С. Муханбеткалиев, М. Досанов 
Қазақ балалар драматургиясындағы тартыс және мінез мәселесі

Бұл мақалада қазақ үлтгық драматургия жанрындагы балалар драматургиясындагы 
тартыс және мінез мэселесі сөз болады. Балалар драматургиясы ересектерге арналган 
шыгармаларга қараганда, жанрлық, көркемдік мэселелері аз зертгеліп келді. Негізінен, 
жанрлық, стильдік, тақырыптық тұргыдан алганда үлкендерге арналган шыгармалардан кем 
емес дүние екені негізделді.

Түйін сөздер: үлттық драматургия, балалар драматургиясы, тартыс, мінез, стиль, жанр, 
тақырып

N.K. Zusupov, A.K. Shapauov, A.S. Muxanbetkaliev, M.Dosanov 
Kazakh children's drama started late

The study of Kazakh children's drama started late, but in reality it takes a special place. In the 
article the genre load, artistry, character conflict, characters, dramatic images, the dramatic situation 
plays about children.

Keywords: national dramaturgy, child's dramaturgy, conflict, character, style, genre, subjects
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XX ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР
МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация. Бұл мақалада көрнекті жазушы, драматург, қогам қайраткері, Қошке 
Кемеңгерұлының мэліметтері мен қолжазбаларына сүйенген XX гасырдың кейбір мэселелері 
жэне қазақ драматургиясының сахналық ерекшелікгері қарастырылган.

Түйін сөздер: қолжазба, драма жанры, айгыс, пьеса, комедия элементі, проза 
ерекшелікгері, пікір, заман тынысы

XX гасырдың бас кезеңінде қазақ топырагындагы үлттық драма жанры 
табигатына, бай ауыз эдебиеті жанрында драмалық элементтердің молынан 
кездесетініне, далалық театр қойылымдарына байланысты үлт қайраткерлері 
Смагүл Сэдуақасов, Жүсіпбек Аймауытов, Сүлтанбек Қожанов, Ахмет 
Байтүрсынов, Бекмүхамед Серкебаев, Мүхтар Әуезов, Дінше Әділов, Қошке 
Кемеңгеров, Сэбит Мүқанов, Шахмет Қүсайынов жэне т.б. айтқан пікірлері 
мен жазган мақалаларының орны жогары.

Көшпелі-отырықшы өмірмен күн кешкен халықтың мэдени дамуы -  
ауыз эдебиеті үлгілерінің мол, озық жетілгендігі. Драма жанрының кейбір 
элементтерін осы фольклорлық дүниелерден тауып, дэлелдей алатынымыз да 
сондықтан. Әсіресе, айтыс, жар-жар, т.б. түрлерінде «қиын жанрдың» 
талаптарына жауап бере алатын мысалдар көп.

Еліміздің эр аймагында жазылган қолжазба пьесалар XX гасырдың 
басында, 1910-1915 жылдар аралыгында өмірге келді. Қогам дамуымен бірге 
ілгері басып, үлттық өнерімізбен қанаттаса отырып, белгілі бір дэрежеге 
көтерілді. Бүл пьесалар қолжазба түрінде таратылып, алгашқыда сауыққой 
өнерпаз жастардың күшімен ойын-сауық үйірме-кештерде бірнеше рет 
көрсетілгені бүгіндері анық.

Қолжазба түрінде ол пьесалар заман тынысын, дэуір жагдайын, 
көкейкесті мэселелерін, кезеңнің толгақты сырларын дер кезінде өткір 
қозгады. Алгашқы пьесалар автор лары қатарына — бөкейлік Ишангали 
Мендіханов, қызылжарлық Бекмүхамед Серкебаев, семейлік Көлбай Төгісов, 
алматылық А.Лихановтарды, т.б. жатқызамыз.

Қазақ халқы үшін XX гасыр — үлтымыздың оқуга, білімге бет бүру 
заманы болды. Мүсылманша оқу орындары — мектептер мен медреселер 
діни сабақтар мен қатар есеп, жаграпия, тарих, ана тілі, шетел тілдері де қоса 
оқытылды. Қазан, Орынбор, Петербург, Уфа қалаларындагы баспаханалардан 
қазақ тілінде біршама кітаптар шықты.
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Қазақ халқының алғашқы қолжазба пьесалары халық арасында 
қойылып көрсетілсе, ал, қазақ мемлекеттік үлттық театрының алғашқы 
шымылдығы сол кездегі астанамыз Қызылорда қаласында, 1926 жылдың
13 қаңтар күні Қошке Кемеңгеровтің «Алтын сақина» пьесасымен ашылғаны 
тарих парақтарынан белгілі.

М.Әуезов: «Өзге жүрттың мысалына қарағанда, театр өнерінің үрыгы 
елдің эдет-салтынан, ойын-сауығынан, эн-күй, өлең-жырынан басталған. 
Театр өнерін туғызатын жайлы топырақ, қолайлы шарт елдің өз денесінен 
шыққан. Өнердің іргесін қалайтын елдің өзі. Содан кейін мықты дүкен, сүлу 
күмбезді жасайтын -  сол ел тірегіне иығын сүйеген өнершілер.

Шынында, ерте күнде ас пен тойда, үлы жиында ізденіп келіп өлеңмен, 
әнмен айтысатын көп ақындар өз заманында театр жасамай не жасады? Онан 
соң үзатылған қыздың тойында еркек пен эйел қақ жарылып алып, айтысатын 
жар-жар, салт ойыны туғызатын театрдың өзі емес пе? Жар-жар мен беташар 
бүгінгі заманның сахнасына қою үшін ешбір қосымша керек қылмайды. 
Солар сияқты толып жатқан айтыс өлеңдерінің қай-қайсысы болса да қалай 
болса, солай қоюға болады. Бүл ескіліктердің тағы бір қасиеті -  барлығы да 
арнаулы әнмен ойналатын. Сондықтан жалғыз ғана драмалық театр емес, 
энмен ойналатын операларға да емін-еркін жарайды» [1,12], - десе, 
Рүстембеков Р. «...элементы драмы еще в бытовом жанре фольклора /жар- 
жар, беташар, бәдік, айтыс/...» [2,6], - деп, ал, Ә. Тәжібаев «...ауыз 
эдебнетіндегі ақындар мен шешендік сөздердің бай түрлеріне қарап отырсақ, 
ең тамаша классикалық драмалардағы диалогтармен таласатын сөз 
жарыстарының алуан түрлерін көреміз» [3,9] - дейді. Соңғы жылдары 
қазақтың драмалық фольклорын арнайы зерттеуші Қ.Бнжанов [4] шагын 
айтыстарды драмалық жанрға жақындататын өзіндік бірнеше белгілерін атап 
көрсетеді.

Ал, арнайы ғылымн айналымға, нысанаға алынып зерттеу ici -  
XX ғасырдың 50-жылдарынан басталады. Осы уақыттан бастап 
диссертациялар қорғалып, монографнялық еңбектер жарыққа шыға бастады.

XX ғасырдың 20-жылдарындагы қазақтың белгілі ғалымы, жазушы- 
драматург, тарнхшы, сыншы, алаш қайраткері Қошке Кемеңгерүлының 
қаламынан “Алтын сақнна”, “Парашылар”, “Ескі оқу” пьесалары туды. 
Негізінен, Қ.Кемеңгерүлының қайраткерлігі, шығармашылығы, еңбектерінің 
жиналуы, жарнялануы турасында қазақтың белгілі галымдары Р.Рүстембеко- 
ваның [5], Д.Қамзабекүлының [6] еңбектерінің орны жоғары. Драматур- 
гиялық шеберлігі жайында Б.Сүлтанованың кандндаттық диссертациясында 
да арнайы сөз болады [7].

XX ғасыр басындағы алғашқы пьесалар “Байгүстардагы” Жамал, 
“Надандық қүрбанындагы” Хаднша, “Алтын сақинадағы” Халима болып, 
“Малдыбайдағы” сараң Малдыбай, дүннеқүмар Жәния мен Тэуірше болып, 
“Бақсыдағы” өз қүлқы үшін елін алдап жүрген бақсы Жүрынтай қожа- 
молдалардың ісін эшкере ететін “Ескі оқудағы” молда болып, яғнн, алғашқы 
қазақ пьесаларындағы мінездер өз жалғасын Қошкенің драмалық 
шығармаларында көрініс береді.

“Алтын сақина” -  трагедия. Трагедия кейіпкері, әдетте, заманның теріс 
эдеттерімен күрес процесінде түрлі-түрлі қиыншылықтарды көреді. “Алтын 
сақинадагы” Халима да: “Үй берекесін қалай орнатуга болады? Сагынтайга
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арым таза екенімді қалай сендіремін?” деген сияқты толганыстар үстінде 
жүріп, ақырында о дүниелік болады. Жэния мен Өріктің бірлесіп жасаган 
қорлықтары, Сағынтайдың сабауы, ененің жала жабуы -  осының бэріне көніп 
жүрген Халима ененің “қолынан” қүрбан болады. Үлкен қиянатқа үшыраган 
Халима неден өлді? Мүмкін, қатігез ененің көз көрмес, қүлақ естімес істеріне 
ақ жүрегі шыдамады ма? Әлде, сүйген жарының жала сөзге еріп эйеліне 
деген опасыздыгына күйзелді ме? Болмаса, теңдік үшін күресуге өзіне серік 
таппай, жалгыздықтан өлді ме?

Драматургия жанрын проза, поэзиядан бөлектеп түратын басты 
элемент -  тартыс. “Алтын сақинадағы” тартыс Жэния мен Халима арасында 
туындайды. Халима -  ақ жүректі, адал болып суреттелсе, Жэния оған қарама
-  қарсы қойылып бейнеленеді, ол -  арамдық пен қатігездік тогысқан бейне. 
Жэния мен Халима арасындагы тартыс -  ескі мен жаңаның, жақсылық пен 
жамандықтың, ізгілік пен жауыздықтың тартысы. Халима қазага 
үшыраганнан жауыздық жеңеді деген магына емес, керісінше, сол адам күллі 
өмірін пида еткен арманның, мақсаттың, тілектің қаншалықты зор екендігін 
танытады. Жэния арқылы берілген ескілік әшкерелене отырып, оқырманды 
қаза болган кейіпкердің тілегі үшін күресуге шақырады, алга үмтылуга жігер 
рухын себеді.

Бір қараганда бүл ене мен келін арасындагы бітпес дауды суреттейтін 
туынды іспетті. Оны галым Р. Рүстембекова да қүптайды [8]. Шынында да, 
бүл туынды мазмүнында ене мен келін арасындагы дау жатыр. Бүл -  тар 
шеңберде қарастырганда солай болып көрінеді. Алайда пьесадагы 
кейіпкерлердің диалогтарына терең үңілсек, бүл мэселеден гөрі эйел теңдігі, 
әйел бостандыгы, эйелдің қогам өмірінде алар орны сияқты күрделі де 
ауқымды мэселелер қозгалады.

Пьесадагы екі қазақ эйелінің -  Бану мен Халиманың шагын гана 
диалогынан шыгарманың идеясы айқындалады. Теңдік үшін күреспек түгілі 
өзінің түрмысына риза болган, барлық эйелдердің басында болган жайт қой 
деп көніп жүрген Банудың: “Әйелдің қолынан не келеді дейсің? ” деген 
сауалына өр Халима: “Жагаласып өл!” деп, оны күреске, теңдік үшін күреске 
шақырады. Бүл -  сол кездің барлық эйелдеріне арнала айтылган үндеу. 
“Әйелге қорлықты қүдай жазып қойып па? Анау күні біздің үйге бір қазақтың 
оқыганы келгенде, сол қатынын элпештеп-ақ отырды” [8,227] деп, эр сөзінде 
үгіттік үні байқалатын Халима өмір бойы теңдікті аңсап өтті. “Қазақтың 
оқыганы” дей отыра, шебер драматург бүл тыгырықтан шыгар жалгыз гана 
жол -  оқу, білім-гылым екенін байқатады. Сөйтіп, Халима образы арқылы 
өзіндік ой-пікірлерін, көзқарасын білдіреді.

Бір отбасы оқигасын нысанага алып, драмалық жагдайды, тартыс пен 
мінезді сомдай білу -  элем драматургиясында бүрыннан бар қүбылыс. Осы 
эрекетті драмашы Қ. Кемеңгерүлы “Алтын сақина” пьесасы арқылы өзі өмір 
сүрген қогамның тынысын бір отбасы мүшелері арқылы бейнелесе, қогамның 
жагымсыз жайларын “Парашылар” комедиясында күлкіге айналдыра 
шенейді. “Парашылар” -  небары бес-ақ кейіпкерден қүралган бір перделі 
комедия. Комедия басында “сен кір, сен кір” деп, бір-бірін итермелеп түрган 
Қоңырбай мен Момынбай деген ауыл адамдарын көреміз. Бүларга ақша 
жинап, жер мэселесін шешу үшін ауыл үлыққа жібереді, сенім артады. Ал 
олар 200 сомды қалталарына салып алып, біраз болса да пайда түсіргілері

127



Ж а & а р . ш м .  < Ж ° 3  -  2013

келеді. Көп ақшаға кенелеміз деп жүрген бүл екеуі абақтыға қамалады. 
Комедия Момынбайдың: “Енді үлық алдына келсем, имансыз өтейін” [9, 242] 
дегенімен аяқталады.

Комедияның эр элементі күлкі тудыруы шарт. “Парашылардың” 
басында-ақ Момынбайдың бөркін басынан аламын деп жерге түсіріп алуы, 
Максимнің айғайынан оянып үшып кете жаздауы, Қарабек кірерде тағы да 
жығылып қалуы, одан шалбардың тарлығынан аяғын эрең басып кіруі -  
барлығы да комедияға тэн күлкілі жайттар. Бүл әрекеттерге емес, екеуінің 
надандығына, аңқаулығына күлеміз. Күлу арқылы жиренеміз. Кейіпкерлер 
есімдерінің өзі көп нэрсені аңғартады. Момынбай -  бірақ ол тіпті де момын 
емес, керісінше, өз қара басын қүнттап жүрген алаяқтардың бірі. Қарабек -  
атына заты сай, барлық іс-эрекеті алдау мен арбауға жүмсалған оның ісі де, 
ниеті де қара.

“Ескі оқу” -  екі жарым бет көлемінде ауыл молдаларын қатты сынға 
алатын бір перделі комедия. Кейіпкерлер диалогын шебер пайдалана отырып, 
қазақ ауылындағы молдалардың барлық ісін көз алдымызға әкеледі. 
Молданың шыбықты ала жүгіріп үрып-согуы, ауыздарын ашқызып қойып 
тілдерін созғылауы, былапыт сөздерді айтуы -  бәрі де арамза молданың 
надандығын көрсетеді. Осындай ерсі, оғаш қылықтары арқылы молдалық 
эшкереленеді. Пьесаның молданы қамшы астына алуымен аяқталуының 
өзінде авторлық мақсат бар. Ауыл жастарын арамза молдалардың көзін 
қүртуға шақырады.

Драмалық шығармалардың қасиетін танытатын бірден-бір қүрал -  тіл. 
Академик Рымғали Нүрғали тілімен айтатын болсақ: «...тілі нашар пьесаға 
күн жоқ...» [10, 87].

“Алтын сақина” пьесасы -  XX ғасыр басында дүниеге келген. Сол 
кездегі қазақ эдеби тілінде түрақталган, нормаланган, сөздік қорда актив 
қолданган «шапан», «етік», «қамзол», «көйлек», «жаулық», «кебіс», «бөрік», 
«белбеу» сияқты киім-кешек атаулары кездеседі. Бүгінде бүл сөздердің 
көпшілігі көнерген немесе аз қолданылатын сөздер қатарына жатқызылады. 
Драматург пьесаларында туыстық атауларын білідретін сөздер «нагашы апа», 
«шеше», «келін», «ене», «күйеу», «жезде», «жиен», «тоқал», «әке», «апа» жиі 
үшырасады. «Ескі оқу» пьесасының тақырыбы ескіше оқу болганнан кейін, 
мүнда қүран аяттарынан шагын үзінділер келтіріледі [9, 243 - 244].

Көрнекті галым Ахмет Байтүрсынов “Әдебиеттанытқышында” 
шыгарманың тіліне тоқталады да, шыгарманың сөзіне мынадай шарттар қояды:

1 Сөз дүрыстыгы;
2 Тіл тазалыгы;
3 Тіл анықтыгы;
4 Тіл дэлдігі;
5 Тіл көрнектілігі.
Сөз дүрыстыгы дегенде, “әр сөздің, эр сөйлемнің дүрыс жүмсалуы” деп 

түсінеміз, ягни, сөйлем ішінде сөздерді дүрыс көптеу, септеу, сөз түлгаларын 
өзгертетін түрлі жалгау, жүрнақтарды дүрыс қолдану. Қошке Кемеңгерүлы 
драмаларында Ахмет атап өткен “Сөз дүрыстыгы” шарты өте тамаша 
орындалган деп нық сеніммен айта аламыз. Тіл тазалыгы дегенде, ана тілді 
шүбарламау мэселесі туралы айта келіп: “басқа тілден сөз түтыну қажет 
болатын болса, жүртқа сіңіп, қүлақтарына үйір болган, магынасы халыққа
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түсінікті сөздерді алу ” дейді. XVIII ғасырларда ислам дініне байланысты 
қазақ тіліне араб-парсы сөздері ене бастайды. Ол кірме сөздерді қазақтың 
тіліне эбден сіңіскен, жалпыға түсінікті болған, тіпті төл сөздер болып кеткен 
десек те болады. Қ. Кемеңгерүлы драмаларында да мүндай араб-парсы 
сөздері мен сөз тіркестері көптеп кездеседі: садақа, қүдайға шүкір, қүдай 
сақтасын, аруақ, жалған, үжмақ, сайтан, әзәзіл, күнэ, тамүқ, көр азабы, 
қиямет, аят оқу, жүмалық, дүғалық оқу, тасбық тарту. Сонымен қоса “Алла” 
сөзімен қатар оның синонимі болып табылатын “Жасаган” сөзін де 
қолданады.

Қ.Кемеңгерүлы драмаларында кірме сөздер гана емес, варваризмдер де 
баршылық. Қарабекке: “Енді шықпасаң арстовайт еткіземін”, “Чепуха!” деп, 
Момынбай мен Қоңырбайға: “Спасиба”, “благорды нашандік! Нашандік, 
дабайт мая д ен ге . дела не қарош . денге өзіме дабай” -  деп әдейі 
айтқызады. Оган екі түрлі себеп бар: бірі -  заманына орай қолданылуы. Ол 
кез қазақ даласын орыс империясының патшасы билеген уақыт еді. Сол 
себептен де пьеса кейіпкерлерін драматург орыс үлыгының алдында орысша 
сөйлетеді. Екінші себеп -  орыс үлықтарының алдында сөйлей алмаган 
Момынбай мен Қоңырбай болып, өз ана тілімізден қашанга дейін безіп 
жүрмекпіз? Осы күймен алысқа бара аламыз ба? Болашагымыз қандай? деген 
авторлық идея.

Бүл сөздер дәл сол күйінде де, фонетикалық өзгерістерге үшырап та 
жүмсалган: знэкөмилер, нашандік, жанарал, закон, стол, скамейка, здрәсти, 
пенжег, коньяк, каталошке, оредник, пристоп, волостной, благорды нашандік, 
дабай денге, не қарош. Кейбір сөздердің орысшасы да, қазақшасы да еркін 
қолданысқа түскен: закон -  заң, волостной -  болыс. Орыс үлтының өкілдері 
ретінде бейнеленген Максим, Ивандарды автор өз ана тілдерінде сөйлетеді: “ 
Солнце, как сияние”, “Неужели”, “Ай да молодец”, “Веселие интересно”, 
“Что-то не ладно”.

Сол уақыттагы қогамдық өзгерістерге байланысты, елдің саяси- 
экономикалық өміріне байланысты үлық, солдат, закон, каталошке, оредник, 
пристоп, волостной сөздері қолданысқа енген.

“Парашылар” пьесасының тақырыбы парақорлық, мансапқорлық 
болганнан кейін, шыгарманыц он бойында сан, ягни, ақша мөлшерін білдіретін 
сөздер өте көп: 1 сом, 2 сом, 3 сом, 5 сом, 15 сом, 22 сом, 25 сом, 47 сом, 50 
сом, 75 сом, 100 сом, 150 сом, 165 сом, 175 сом, 190 сом, 200 сом, 300 сом.

Сонымен қатар пьесаларының үшеуінде де фразеологиялық тіркестер 
көп қолданган: «Ауызды қу шөппен сүрту» бардың өзін жоқ етіп, тып-типыл 
ету магынасында, қанын ішіне тарту -  ызаланып, жарылып кете жаздау, кегі, 
қатты ызасы келді магынасында, жанынан таспа алу - өлімші етіп сабау, 
азаптау магынасында, кірпік қаққанша -  лезде, жылдам магынасында, жагасы 
жайлау, төбесі қыстау -  мол өмір, уайым-қайгысыз тіршілік, еркіндік, 
көңілділік, жайбарақат күйде күн кешу магынасында, аш қүлақтан тыныш 
қүлақ -  ешкімге тиіспей, ешкім бізге тимей, өз жайымызга жүрелік деген 
магынасында, жыгылган үстіне жүдырық -  copra сор қосылып, бүрынгының 
үстіне жаца бәле жабысты деген магынасында жүмсалган.

Фразеологиялық тіркестермен бірге мақал-мэтелдер де кездеседі. 
Мысалы, түс -  түлкінің богы, үндемей жүрген бэле болатын, сыныққа 
сылтау, ащы жараның аузын тырнау, қорқақты көп қуса, батыр болады, сөз 
сүйектен өтеді, қолда бардың кадірі жоқ.
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Қошке Кемеңгерүлы өзінің драмалық шығармаларында өлең сөзді де 
енгізген. Көркем шығармада өлең жолдарының кездесуін профессор Серік 
Негимов былай деп түсіндіреді: “Қара сөзді ақ өлең үлгісіне салып, 
тақпақтатып, түйдектете, шешендікпен төгілту -  қаһарманның басына іс 
түскен сәтте, шын қысылған кезінде ағытылатын табиғи қалыпты жағдай ”. 
Қошке Кемеңгерүлы да өлең сөзді кейіпкерлердің жан-дүниесін, мақсат -  
мүддесін, ішкі тебіренісін айқын көрсету үшін қолданған. “Алтын 
сақинаның” III- пердесінде келетін:

«Біз сорлыға атар таң болар ма екен,
Солған көңіл гүлденіп толар ма екен.
Малға сату жоғалып, күң ғып үстау
Хайуандықты еркектер қояр ма екен», -  деген қара өлең үйқасымен 11 

буынды болып жазылган өленде астарлау бар. «Солган көңіл гүлденіп толар 
ма екен» дейді, ягни, алдагы күнде теңдікке қолымыз жетер ме екен деген 
аңсау бар. Аталган перденің соңында 2 тармақты өлең енген:

«Қара түнде қайгылы қалганым ба?
Ақ өлім мен риза алганыңа!».
Бүл жерде Халима басындагы күйін эсерлі етіп көрсету мақсатында 

«қара», «ақ» антонимдері алынган. I тармақтың эр сөзі «қ» дыбысынан 
басталса, «Ескі оқуда» енгізілген өлеңнің эр тармагы «ж» дыбысынан 
басталады, ягни, ассимиляция:

«Жаз келер, ақпан, қаңтар қысаң етіп,
Жерден қар, көктен суық ызгар кетіп,
Жалаң бас, жалаң аяқ жас балалар,
Жүгірер ойдан қырга дүбірлетіп».
Молда алдынан «бюілім» алып жүрген шэкірттер аузынан да «Агузы, 

агам үйінің ақ өгізі», «Әсын, әпкел қара қойдың басын», «Маканагалама, әлім 
келсін молдага», «Қу уалла ақат, біздің молда арам қат» сияқты үйқасты 
жолдар шыгады.

Қ. Кемеңгерүлы -  қазақ елі үшін өзіндік орны бар дарын. Патша 
үкіметінің қысымына қарамай, XX гасырдың қиын жылдарында шыгармасы 
үкімет басындагыларга үнамаса да, абзал жан ескі қазақ ауылындагы 
надандық, мансапқорлық, қазақ әйелінің басындагы қайгы -  мүң сияқты 
мэселелерді көтере білді. Қолжазба пьесаларынан бастау алган драматургия 
жанры Қошке драмаларымен жаңа биіктерге көтерілді. Қошке есімі-үлттық 
драматургиямыздан гана емес, театр тарихынан да алар орны жогары.

Әдебиеттер

Әуезов М. Жиырма томдық шыгармалар жинагы. -А.: 1985 
Рустембекова Р . Драматургия Б.Майлина. Автореферет 

канд.дисс. -А.: 1965
Тэжібаев Ә. Қазақ драматургиясының тууы, қалыптасуы, 

дамуы. -А.: 1971
І^ОБижанов Қ. Қазақтың драмалық фольклоры. Канд.дисс. 

авторефераты. - А. 1994
І^Р үстем бекова Р. Қошке Кемеңгерүлының драмалары //«Қазақ 

эдебиеті» газеті, 14 тамыз, 1992. Б.10.

130



& а $ а р . ш ы .  < Ж в Ъ  -  2013

Қамзабекүлы Д. Қошке Кемеңгеров. Кіріспе сөз, қорытынды, 
түсініктеме. Кітапта: Қошке Кемеңгеров. Қазақстан. -А.: 1996

Сүлтанова Б. XX ғасырдың 20-шы жылдарындағы қазақ 
драматургиясы. Канд.дисс.авторефераты.-А. 2005

Рүстембекова Р. Қошке Кемеңгерүлының драмалары //«Қазақ 
эдебиеті» газеті, 14 тамыз, 1992. Б.10.

Кемеңгерүлы Қ. Таңдамалы (қүрастырған: Д.Қамзабекүлы). 
«Қазақстан». -  Алматы: -1996. Б. 296.

Нүрғалиев Р. Айдын. Монография. -Алматы. -1985. 
Байтүрсынов А. Ақ жол (қүрастырган: Р. Нүргалиев).-Алматы: 

Жалын. -  1991.
І & И К е ң е с б а е в  I. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. -  Алматы. -

1969.

М.К. Ажгалиев, А.К. Шапауов 
Некоторые проблемы казахской драматургии начала XX века

В статье рассматриваются некоторые проблемы драмы и сценических произведений 
казахской драматургии в начале XX века на материале известного писателя, драматурга, 
общественного деятеля Кошке Кеменгерулы
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M.K.Azhaliyev, A.K. Shapauov 
Some problems of the Kazakh dramaturgy in the XX century

In article it is considered some problems of the drama and scenic work of the Kazakh 
dramatic art at the beginning of the XX century on a material of a known writer, the playwright, the 
public figure to Kemengerula's Cat.
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Аннотация. Прозалық шыгармаларды тікелей драмалық шыгармага аудару үрдісі оңай 
іс емес. Прозалық шыгармаларда көрініс табатын автордың ой кеңістігінің кеңдігі мен 
еркіндігін тарылта отырып, қаһарман образын жасаудагы компонеттерді шектеу мақсатында 
сахналық көрініс өмірге келді деп айтуга болмаганымен, эпостың драмага ауысуы да, ягни 
сахналауда алдымен драмалық қақтыгыс, драмалық оқига, кейіпкер мінезі, драманың тілі 
болуы қажет немесе мүның бэрі-жанр талабы.

Түйін создер: прозалық туынды, жанр, драмалық шыгарма, қаламгер, көркем әдебиет, 
тартыс, шеленіс, кейіпкер мінезі, драма оқигасы
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Прозалық туындылардыц жанрлық шарты қатал драмалық 
шығармаларға айналу барысы жеңіл жол емес. Прозадағы авторлық еркін 
көсілу, кейіпкерлер бейнесін ашудағы компоненттерді шектеуден сахналық 
туынды жасалмайды. Эпостан драмаға өту, яғни инсценировкаланған дүние 
бойында бірінші кезекте драмалық жағдай, драмалық мінез, драмалық 
тартыс, драма т і л і  болуы -  жанрдың басты талабы.

Қазақ эдебиетінің майталман қаламгерлері М.Әуезов, Б.Майлин, 
Ж.Аймауытов, С.Мүқанов, Ғ.Мүсірепов шығармалары инсценировка 
талабында республика театрларының сахналарынан елеулі орын алды. Ғалым 
Р.Нүрғалиев:''.прозадағы драматизм проблемасын зерттеу -  жанрлардың 
өзара тоғысу, бір-бірін байыту қүбылыстарын, өнердің қазіргі тенденция- 
ларын ашып беруге мүмкіндік тудырады. Бүгінгі тацдагы эдебиетке, оның 
қай жанрына болсын қойылатын биік талаптардың бірі -  драматизм” [1,139],
- деп ой қорытса, зерттеуші Т.Есембеков: "Драматизм -  это в большинстве 
случаев рассогласование, несовпадение, противосостояние, несовместимость 
каких-то начал, таким образом драматические ситуации по своей природе 
неустойчивы, обладают колебательным характером, им присущи напряжен
ность и непредсказуемость, эмоциональная вибрация, хаотичность выбора, 
состояние фрустраци" [2,14],- дейді.

Жазушы, драмашы Сэкен Жүнісовтіц көркемдік шарты қатал, өткір, 
тартысты, кірпияз жанрга келуіне бірнеше себептерді алга тартуга болады. 
Біріншіден, прозалық туындыларында драматизмніц күштілігі басым болып 
жатса, екіншіден, шыгармаларында драманыц элементтері молынан кездесуі, 
үшіншіден, Қазақ академиялық драма театрыныц эдебиет бөлімін 1963-1967 
жылдары басқарып, ізденген, ягни театр сыны, дәстүр жалгастыгы арқылы 
келді деп айтуга толық негіз бар.

Драмашыныц пьесалары -  театрдыц жақсы репертуары бола білуімен 
гана шыгармашылық өнері жайында эділ багасын алады. Ғалым, сыншы- 
лардыц пікірлерінен драматургия саласындагы алгашқы жетістіктері мен 
сыни кемшіліктері жайлы республика театрларында табысты қойылып, 
көпшіліктіц ықыласына ие болганын ацгарамыз.

Қаламгердіц жанрды игерудегі шеберлігі жайында академиялық жэне 
облыс театрларында эр жылдары қойылган драмалық шыгармалары әдебиет 
зерттеушілері, театр танушылардыц, журналистердіц назарынан шет қалган 
емес. Атап айтқанда: Ғ.Мүсірепов, Ә.Әбішев, Ә.Сэрсенбаев, К.Нүрпейісов, 
Е.Әкімқүлов, С.Ордалиев, С.Қирабаев, З.Қабдолов, Р.Нүргали, Б.Қүндақбаев, 
Ә.Сыгаев, Р.Тоқтаров, Тарақты Ақселеу, С.Негимов, К.Уэлиев, М.Хасенов, 
Т.Есембековтіц, М.Халиолин, Т.Қажыбаев, Р.Түрысбеков, Б.Бүлгақбаева, 
С.Ғазезов, Ж.Жақанова, Х.Әдібаев, К.Ғалымтаев, Т.Кешубаев, Ә. Шапауов- 
тыц жүмыстары бар [3].

Жазушы-драматургтыц төл драмалық шыгармалары мен инсценировка- 
пьесаларында тартыс пен мінездіц атқаратын қызметі жогары. Мысалы: 
орталық қаһармандары Ажар мен Атан, Қарасай мен Райхан, Разия мен 
Мүрат, Сэуле мен Разия, Сәбит пен Мүхтар, Жамбыл мен Сэбит, Баттал мен 
Таурид, т.б. араларындагы тартыс шебер сомдалган. Сонымен қатар автор 
тудырган кейіпкерлерініц бейнесі алдыцгы жэне замандас драматургтер 
шыгармаларымен салыстыра қараганда элсіремей, шыцдала түскенін 
байқаймыз.
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Драматург мінезді драма табигатына лайық қатал сындарда шыңдап 
барып бірақ танытады. Бір ерекшелігі -  пьесаларының негізгі мазмүны, оқига 
арқауы бірінші көрініс-бөлімінде толық ашылуы. Бүны драматургия 
жанрында -  экспозиция дейді. “Экспозиция (лат. expositio-түсіндіру) - көркем 
шыгармада оқига дамып өрістейтін орынды, ортаны, ол оқигага қатысатыи 
кейіпкерлерді сипаттап алгаш оқушыга таныстыру. Экспозиция негізгі оқига 
желісіиіц шиелеиісіие тікелей байланысты болмай, соган кіріспе-эпизод 
ретінде өз алдына оқшаулау түрады. Себебі, ол оқиганыц, тартыстыц 
басталуы емес. Тек қана тартыс-қақтыгыстыц барысын негүрлым айқын, 
анық түсініп-білуге қажетті дерек, суреттемелер” [4,373],-десе, А.Толстой: 
"Экспозиция бірінші актыда мүмкіндігінше толық ашылып болу керек” 
[5,130], - дейді, ал, академик З.Қабдолов: “Драмадагы хал-күйдіц басы 
(экспозиция), әрине, пьесаныц кіріспесі іспетті, алғашқы актыда жатады. 
Мүныц міндеті -  көрерменді пьесага қатынасатын адамдармен 
(персонаждармен) таныстыру. Экспозиция екі түрлі (жагдай экспозициясы, 
мінез экспозициясы) болуы мүмкін” [6,343], -деп, зерттеуші Р.Рүстембекова: 
”Оқига басталмастан бүрынгы жагдаймен оқушыны таныстыру немесе 
кейіпкерлер жайында шыгарма бойында ақпар беруді “экспозиция” десек, 
драматургияда мүныц да орны мацызды. Егер драматург экспозицияны созып 
алса, оқига баяулап, сылбыр дамиды” [7,87], - дейді.

Белгілі суреткер С.Жүнісов шыгармашылық лабораториясындагы 
ерекшеліктердіц бірі -  белгілі прозалық туындыларыныц драмалық 
шыгармага айналып жатуы. Мысалы: “Жапандагы жалгыз үй” романы 
негізінде “Қос анар” драмасы, “Аш қасқырлар қамаган қызыл керуен” атты 
повесі бойынша “Өліара” деректі драмасы өмірге келді.

Тарихи туынды “Ажар мен ажал” пьесасы -  инсценировкаланган 
шыгарма. Қазақ халқыныц біртуар үлдары Б.Майлинніц “Раушан 
коммунист”, М.Әуезовтыц “Қоргансыздыц күні”, Ғ.Мүсіреповтыц “Ашынган 
ана” атты повесь, эцгімелерініц желісімен және өзіндік тыц пікір 
дамытушылыгымен кезінде көрерменніц жүрегіне жол тапқан шыгарма 
болып жэне пьеса авторы бүган дейін балаларга арналган шагын пьеса жазып 
келгенімен, кэсіби децгейде алгаш рет шебер драмашылар қатарынан көрінді.

Пьеса дүниеге келген түста екi түрлi пікірдіц болганы баспасоз беттер i 
мен гылыми ецбектерде басылды. Жазушы Әбу Сэрсенбаев: “Автордыц бүл 
пьесасы - қазақ совет эдебиетініц негізін қалаушы үш ipi қаламгердіц кейбір 
эцгімелерініц сарынын гана алып, сол туындылардыц түтқынында қалмай, 
өзінше шешімін тапқан творчестволық жеке еңбек” [8] ,-десе, К.Нүрпейісов: 
“Бүл драматург түсынан қазақ совет эдебиетініц ага өкілдеріне деген ілтипат, 
соларга деген тарту сияқты. “Ажар мен ажал” жазушыныц драматургия 
жанрындагы табысты дебюті деп қараймыз” [9], - дейді. Б.Қүндақбаев:... 
Пьеса шиеленіскен тартысқа қүрылып, жанр талабына лайықты 
композициялық қүрылыс, қызгылықты драматургиялық шешім табуыныц 
үстіне көркем тілмен жазылган. Автордыц классик жазушы лардыц 
новеллаларын орынды пайдалана отырып, олардыц стилъдік ерекшеліктерін 
де сақтай білуі пъесага өзіндік сипат, драматургиялық қуат, көрікті бояу 
берген” [10], ал зерттеуші С.Қирабаев: “М.Әуезов (“Қоргансыздыц күні”), 
Ғ.Мүсірепов (“Ашынган ана”), Б.Майлин (“Раушан-коммунист”) 
шыгармаларыныц кейбір сарындары көрініп түрганымен, “Ажар мен ажал” -
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шын мәніндегі драмалық тартысы күшті пьеса” [11],- деп багасын береді. 
Зерттеуші Р. Нүргалиев: ’’ . ..үш бөлімнен түратын пъесаға үш шығарманың 
материалы молынан пайдаланғанын, .  текст үқсастығына назар аударғанын, 
пьеса алғаш сахнаға қойылған жылдары үш қаламгердің аты аталып, бертін 
келе алып тастау ақиқатқа қиянат екенін ескертсе; енді С. Жүнісовтің төл 
пьесасы, драма ретінде өмір сүруге қақысы барлығын айғақтайтын жэйттерге 
тоқталу қажет деп: сахналық шарттары, драматургиялық талаптары 
ескерілгендігін, Қазақтың алғашқы драматургтері Ж.Шанин, М.Әуезов, 
Ғ.Мүсіреповтар эпос сюжетін, фольклор мотивтерін, аңыз қаһармандарын 
творчестволықпен пайдалана отырып, үлттық эдебиетімізде бір алуан дәстүр 
жасап, оны эркезде Қ.Сатыбалдин (“Аягөз ару”), Ә.Тэжібаев (“Халқым 
туралы аңыз”), Ш.Қүсайынов (“Алдар көсе”) жаңа бояулармен байытты. 
С.Жүнісовтің драматургиядағы алғашқы пьесасын кеміту емес, үлкен 
ізденістерге, ешкімнің ортағы жоқ төл туындылар жасауға автордың мол 
қабілеті барлығына шәк келтірмейміз” [12,165], -  деп жас драматургке 
ақжолтай тілейді.

“Ажар мен ажал” -  тарихи драма инсценировка. Қазақ драматургиясы 
жанрын арнайы зерттеуші Р.Нүрғалиев 1973 жылы “Күретамыр” атты 
монографиясында текстологиялық салыстырулар жасаған болатын. Біз де 
арнайы нысанаға алып, кеңірек түрде драматург С.Жүнісов эпостан драмага 
өту процесінде үш актілі драмасына, бүрыннан белгілі классикалық үш 
шыгарманың материалын қаншалықты пайдаланып, дамытып, өз тарапынан 
драмалық шыгарма дәрежесіне көтеру үшін көркемдік шарттарды қосқанын 
анықтау үшін, М.Әуезов, Б.Майлин, Ғ.Мүсіреповтердің эңгіме, повестерімен 
текстологиялық салыстырулар жасаймыз, автор-драмашының инсцениров- 
калау процесіндегі өзіндік жетістігін, кемшілігін танытамыз.

М.Әуезовтің “Қорғансыздың күні” атты эңгімесінде драма жанрының 
элементтеріне жауап бере алатын шарттар мол. Әңгіме авторы М.Әуезов 
XX гасыр басында түрмысы қарабайыр қазақ даласындагы қараша үйлерге 
қатыгездікпен қарым-қатынас жасайтын, қолында билігі бар атқамінерлердің 
адам естімейтін зорлық жасаган “екі аяқты айуандардың” қылыгын көркем 
шыгармага басты арқау етіп алган. Әңгімеде драма табигатына дайын түрган 
диалогтар, монологтар бар. Тіпті кейіпкерлері аттарының кейбіреулерін көп 
өзгеріске үшыратпаган. Мысалы: әңгімеде -  Ақан, пьесада -  Атан, Қалтай -  
Қатай, Ғазиза -  Ажар деп алады. Ал эңгімеде үйдің иесі Жақып болса, 
пьесада Сүлтан. Әңгімеде қайтыс болган адамдар кемпірдің үлы мен немересі 
болса, драмада кемпірдің баласы мен келіні. Мысалы:

Әңгімеде:
“Шанадан түсіп, үстерінің қарын сілкіп болган соң, Ақан мырза 

қораның сиқын көріп, көңілсізденіп: -  Қалтай, осы үйге қайдан экелдің? Кісі 
отырарлық жері де бар деймісің, басқа үйлердің біріне бармай.

Қалтай атты доғарып жатып: -  Үндеме, неге әкелгенімді кейін 
білерсің” [М.Әуезов “Қоргансыздың күні” эңгімесі].

Пьесада:
“Атан (алга тосырқай қарап). Мынауың бір иесіз қора секілденген 

жеркепе гой. Үсқыны жаман екен.
Қатай (жүмсара сөйлеп). -  Атанжан, үндеме. Дымың ішінде болсын. 

Бүгінгі билікті маган берсеңші”. [С. Жүнісов “Ажар мен ажал” пьесасы]
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Драматургия талабына лайық өзгерістер енгізілген.
Әңгімеде:
“Ақан қүран оқыды. Артынан Ақан да, Қалтай да үй-1шімен амандасып, 

кемпірге қарап: -  Қүдай 1с1 сыпайышылық, ақырының қайырын берсін!,- деп, 
жайлап көңіл айтты” [М.Әуезов “Қорғансыздың күні” эңгімесі].

Пьесада:
“Қатай. -Ағзу биллаһи мнэшайтан разим, бисмиллэ иорахман иррахи- 

имм.(Күбірлеп үзақ отырып бата қылды)
Атан. -  Тэуір, тиышсыз ба, шешей?
Қатай. -Қүдай 1с1, ақыры қайырлы болсын! Қалғандарыңа ғүмыр берсін 

!”. [С.Жүнісов “Ажар мен ажал” пьесасы]
Осындай мэтін үқсастықтары екінші, үшінші бөлімдерде де кездеседі. 

С.Жүнісов үш бөлімді пьесаға, үш шығарманың сарындарын, эрекеттерін 
алып қана қоймай өзіндік үлес те қосқанын аңғарамыз.

Пьесаның екінші бөліміне Ғ.Мүсіреповтің “Ашынған ана” эңгімесінің 
кейбір оқиғалары арқау болған. Бүл эңгімеде де драманың элементтері 
жетерлік. Мэтіндік салыстыру:

Әңгімеде:
“Керілген кермиық жас қатыны бар еді. Қара үйге бар. Бүл үйге к і с і  

келеді, - деп айдап шықты. Мен к і с і  емей, итпін бе дейін деп кеудем бір 
қозып түрды да, айта алмадым, шығып кеттім [Ғ.Мүсірепов “Ашынған ана” 
эңгімесі].

Пьесада:
Келіншек үнсіз ғана тосырқап, танымайтын сүлу келіншектің басынан 

аяғына дейін әлденені қызғанғандай салқын, сүзе қарайды.
Ажар. -Болыстың үйі осы болар? Ақлима деген жамағаты сіз 

боларсыз?
Ақлима. -Біз болсақ, біз болармы з. Оны қайдан біліп түрсың. Мен 

сені таны маймы н.” [С. Жүнісов “Ажар мен ажал”]. Негізгі мағыналары бір.
Әңгімеде:
“Өзім көзім қарайып, обалымды пышаққа артып, қанымды шашайын деп 

жүрген адам, cap кездікті жүлып алып, жүгіріп келіп шалқасынан жатқан 
болыстың жүтқыншагынан салып кеп жібердім” [Ғ.Мүсірепов “Ашынған ана”]

Пьесада:
“Атан жастыққа домалап, 1шін басып 1шек-сілес1 қатып жатқанда, Ажар 

көз ілестірмей босағада жатқан балтаны ала сала Атанды шабады” [С. 
Жүнісов “Ажар мен ажал”]. Мэтіндік үқсастықтар бар.

Б.Майлиииің “Раушаи -  коммунист” повесіндегі басты кейіпкерлер 
Раушан мен Бэкен, С.Жүнісовтің ”Ажар мен ажал” пьесасындағы Ажар мен 
Бөпіш арасындагы түрмыстық, отбасылық қарым-қатынастары үқсас 
байланыс бар. Повестегі мер басу оқиғасы, хатшының (өкілдің) артына 
тығылуы, хатшымен жақындық туралы әйелдердің өсектері, т.б. пьесадағы 
әрекетке негіз болған. Дэлелдерге жүгінейік.

Повеете:
- Әй, қатын, түра түр, - деді Бэкен.
- Немене?
- Мына кісінің жүмысы бар білем, соны бітіріп бер.
- Жоқ, қайнаға, өтірікке мор баса алмаймын ! -  деді.
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- Сенің онда нең бар? -деп, Бэкен ежірейе қарады” [Б.Майлин “Раушан
-  коммунист”].

Пьесада:
«Бөпіш»: Ажар, мөрді экелші.
Ажар: Мор?
Бөпіш: Иэ, м о р ! . Саган не үшін керек еді? Маган да сол үшін керек. 

Менің де елім, жақын-жүрагаттарым бар, жүртта жалғыз үлып қалган 
бүралқы ит емеспін. Еркек болып себебім тимесе, сенің ауылнайлыгыңнан, 
маган эйел болганыңнан не пайда” [С. Жүнісов “Ажар мен ажал].

Мэтіндік салыстырулардың қорытындысынан көрініп түргандай Сэкен 
Жүнісовтің “Ажар мен ажал” драмасында “Қоргансыздың күні”, “Ашынган 
ана” эңгімелерінің, “Раушан -  коммунист” повесінен алынган кейбір 
оқигалар, идеялар, эрекеттер жатқандыгын айгақтайды.

Аталган прозалық шыгармалардың көшірмесі немесе нашар шыққан 
инсценировкасы гана емес, өз алдына жеке пьеса боларлық көркемдігі, толық 
қүқы бар сахналық туынды екендігіне назар аударамыз. Л.И. Тимофеев: ”Во 
многих отношениях драма черезвычайно близка к эпосу. С чисто 
литературной точки зрения драма в сущности и есть эпическое произведение
-  роман, повесть, в котором есть только одна своеобразная особенность: 
драма лишена речи повествователя” [13,373],- деп эпос пен драма табигаты 
арасындагы айырмашылыгы жайында айтады.

Драмалық шыгарма болуы үшін, онда: драмалық жагдай, драмалық 
бейнелер, драмалық тартыс, диалог, монолог, эрекет, характерлар болуы міндетті. 
Бүл шарттардың барлыгы да “Ажар мен ажал” пьесасы бойынан табылады.

Пьесадагы эр кейіпкердің атқаратын жүгі эр қалай. Драмадагы тартыс -  
ширыққан, тартымды. Адалдық пен арамдық қатар өрбіп, психологиялық 
ахуалда эсер етіп, пьесаның басынан аягына шейін тас түйін қалпын 
бүзбаган. Оқига орталық қаһарманы -  Ажардың айналасына жинақталган. Бір 
Ажардың өзіне ауыртпалықтың сан түрі түссе де, мойымауынан - қос гасыр 
тоғысындагы қазақ эйеліне тэн шыдамдылықты, қайсар мінезді көрсетеді.

Пьесаның экспозициясы бірінші көрінісінде толықтай ашылмай, біраз 
созылыңқылық күй кешкен. Бүган себеп: жас драматургтің тэжірибесінің 
қайнауы кемшін, ал тақырып жүгі ауыр, орталық кейіпкерлерінің үнамды, 
үнамсыз бейнелері жан-жақты терең болуында болса керек.

Ғалым Н.Ғабдуллин: ”Пьесада бүкіл ic-эрекет, бар оқига біздің көз 
алдымызда дэл қазір өтіп жатқандай боп көрінуге керек. Сол оқигалар 
сипатынан кейіпкерлердің өткен өмірін де, келешегін де білеміз. Автор 
драматургияның қатаң талабына оқиганы багындырады, бірақ геройлардың 
іс-эрекетінің даму заңдылыгын берік үстауга тиіс” [14,13],- деп, пьесадагы 
оқига арқауы өмірден алшақ болмауын қатаң ескертеді.

Пьесаның бірінші бөліміндегі оқига, ягни болыс ауылының еріккен бай 
жігіттері Атан мен Қатай “арсыз көңілдерін” көтеру үшін жолга шыгып, 
жуыр арада баласы мен келінін жерлеп, қолына қарап қалган 15-16 жас 
шамасындагы жетім қыз баласы бар соқыр кемпірдің қараша үйіне бас салып, 
есіктен сыгылысып кіріп келеді. Амандық-саулық бітпей жатып, терезені 
тырналап, сырттан ит үлиды. Осы жерде драматург шагын деталь арқылы 
(иттің аянышты үлуы) алдагы болайын деп түрган жамандықты 
психологиялық меңзеп, жандандырып түр.
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Пьесадагы Ажар бейнесі -  күрделі түлга. Шыгарманың бірінші 
актісінде Ажар әлі жас шыбықтай майысқан, жан баласына тіке қарамайтын 
уыздай, пэк болып көрінсе, екі жауыздың озбыр қылығынан, қорғансыз эжесі 
боранда үсіп өлгеннен кейін, өмірдің қилы түрмысын басынан кешіп, 
ысылады. Озбыр Атанның опасыз ісінен кейін екіқабат болып, дүниеге экесіз 
сэби экеледі. Пьесада оқиға шиеленісіп, драмалық тартыс күшейе түседі.

Драма оқиғасының шиеленісуі, тартыстың күшейуі -  батыл ана Ажар 
өзінің намысын қорлаған, жалғыз үлы жас Олжатайын “солдатқа” іліктірген, 
орыс офицеріне қолжаулық қылғысы келіп, өзіне жала жаппақшы болған 
болыс Атанның зүлымдығына шыдай алмай, балтамен басын шабатын 
кезеңі. Пьеса авторы ойының шешімі -  жалғыз үлынан айырылса да, бүкіл 
ана атаулыны намыстан айырылтпау.

Р.Нүрғалиев: ”Драматургиядағы негізгі талап -  тартыс үстінде 
ашылатын мінезді белгілеу” [15,38],- десе, пьеса авторы Ажарды оқиғаға жиі 
араластыра отырып қазақ эйелінің өжет, қайсар, күрескерлік мінез-қүлқын 
ашып, өнеге етеді. К.Нүрпейісов: ” ...драматургтің басты ойы мэңгі жасайтын 
ананың түлғасын корсету гой. Олай болса оған оқ атылуы тиіс емес. Тіпті 
оған кезеліп түрған Жүматайдың қолынан оқ атардың түсуін тегін дей 
алмаймыз. Өйткені, ана арының жеңісі -  мэңгі жеңіс” [16],- десе, Қ.Уэлиев: 
’’Спектакльдегі Ажар бейнесі шын мэнінде қазақ эйелінің ғасырлар бойы 
басынан өткерген қайғы-қасірет, күреспен жеткен азаматтың өр түлғасы деп 
түсінгеніміз абзал” [17, 190] , - деп сыни ойларын білдірген.

Орталық қаһарман Соқыр кемпір -  психологиялық кейіпкер. 
Драматургтің терең толганысынан, сезімінен сомдалып бейне. Автор орталық 
кейіпкерінің аузына үнемі сөзді аянышты, жүрек тебірентер реңімен беріп 
отырады. Мысалы: “Соқыр кемпір: Балам артында қалғанда, Ажарымның көз 
жасын нәр етуге қалыппын ба. Үлбіреген жібегімді түқыл өгізге қалайша 
бөстек етермін; -  Қүлыным-ай, жалғызым-ай, адам бөрісінен қүтыла алмай 
жүріп, дала бөрісіне жем болдың-ау, панасыз қозым, жарығым-ай!” [“Ажар 
мен ажал”],- деп зар қағады. Бір көріністен екінші бір көрініс оқиғасы 
аянышты, салмағы ауырлай түседі. «Соқыр кемпір» бейнесі -  пьеса 
шаңырагының тіреуі.

Негізгі кейіпкер Сары жорға: қысқа эппзодтық, шагын бейнелерге 
жатқанымен, шығарманың түтастығын сақтауға, оқпғалардың тартысты 
болуына өз үлесі бар. Шығармадағы «Сары жорға», «Тамыршылар» -  Ажар 
мен Бөпіштің арасына ши жүгіртушілер, іріткі салушылар, шырқын 
бүзушылар қатарында жоғары қызмет атқарады.

Ал, Бөпіш: табпғатынан ақкөңіл, бөтен кісінің ала жібін аттамайтын, 
тек қана еңбектің адамы. Пьесада үнемі ынжық кейпінде суреттеле береді. 
Ажарды көре алмайтындар Бөпіштің жуастығын пайдаланып, неше түрлі 
айлаларын жүзеге асырмақшы да болады. Өсекшілер Бөпішке “Ажардың 
күйеуі” деп ат қойып, айдар да тағып қояды. Бөпіштің қылығы ащы күлкі 
тудырады, бірақ күнделікті өмірдегі табпғатынан асып кете алмаганы 
шығармада көрініс тапқан.

Шыгарма авторы эр кейіпкеріне даралық сппат дарытады. Мысалы, Атан 
мен Қатай бір сипаттагы адамдар болганымен, екеуінің характерлеры мүлде екі 
басқа. Атанның атқарып жүрген жалған рөлі -  болыс атагы, жауыздық, екі 
жүзділік, озбырлық. Ал, Қатай - өз қарақан басы үшін бірге туганын да сатып
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жүре беретін алаяқ, жымысқы қу. Қатайдың осы ішіне бүккен қулығы жаңа 
үкімет орнаған кезде де оны кэмпескеден, айдаудан қүтқарады. Бүрынғы 
істеген қылықтарын болыс Атанға аударып, өзін болыстың атқосшысы болдым 
деп тайқып қүгылады. Зүлым Қатай э л і  ойы, бүганасы қатпаған Жүматайдың 
қолына мылтық үстатып жіберіп, өз басын толық, дэлелді арашалап, қүтылмақ 
ойы жүзеге аспай қалады. Оған себеп, бала да болса Жүматай анасындай 
Ажардың терең, жүрек толғантар сөзіне тоқтап, өткен 1с-оқиғаларға экесі 
Атанның к і н э л і  екенін мойындап, Ажарға кезеніп түрған қолындағы 
тапаншасы түсіп кетуінің астарында үлкен сыр бар. Сыншы Әкімкүлов Е: 
’’Қатай -  қазақ драматургиясындағы Жантық тақылеттес үлкен кейіп. Оның 
сүр жыландай арбау т ә с іл і  эріде жатыр. Ол Ажарды масқаралау үшін қандай 
кесапаттықка болса да әзір” [18], - деуі орынды.

Пьесада шағын бейнелер қатарында Ақлима да бар. Ажардың: Тыңда 
онда, Ақлимадай анадан туған шын азамат болсаң”, - деп Жүматайға 
қаратылып айтылатын сөзіне қарағанда, Ақлима өз бейнесіне сэйкес келе 
бермейді. Пьесада Ақлима үяң, болыстың әр қимылына, эрекетіне қүлдықпен 
қарап, айтқанына бүрыс болса да бас шүлғи беруі нанымсыз, Ажардың 
жалынды сөзімен үндеспей түр.

Ал, Дүйсен, Үрләпия, Әукен бейнелері -  бүйректен сирақ шығарушылар, 
бүлікшілер тобына жатады. Үрләпия атынан айтылатын небір үятсыз, ыңғайсыз 
сөздер өздерінің қандай адамдар екендіктерінен хабар бергізеді. Ал, Әукен - с ө з і  

мен 1с1 дойыр, топас, түсінігі таяз жандардың жнынтық бейнесі.
Сонымен қатар, пьесада кейіпкерлер саны шектен тыс көбірек. 

Персонаждардың барлығы да өз жүктерін бірдей атқарып түрған жоқ. 
Мысалы, шагын эпизодтық рольдер немесе аз ғана қызмет ететін 
кейіпкерлердің атқаратын міндеттерін біріне-біріне жүктеуге де болады. 
Персонаждар шектен тыс көп болса, мінез сомдауда да ой көпке бөлінеді. 
Пьесаның бірінші актісінде Ажар мен эжесінің бейіт басындағы эрекеттерін 
автор қайталай береді. Әукен, Үрлэпия, Дүйсендердің қараша үйдегілерді 
эуре-сарсаңға салуларында эрекетті созып алушылық та байқалып қалады.

“Ажар мен ажал” пьесасы турасында эр кезде жарняланған 
Ә.Сэрсенбаев, Қ.Нүрпейісов, Е.Әкімқүлов, С.Латиева, Р.Нүрғалиев, 
С.Ордалиев, М.Хасенов, Б.Қүндақбаев, Ә.Сығаев, т.б. мақала, сыни- 
сараптамаларында жалпы сөз болғанымен, арнайы зерттеу нысаны болған 
емес. “Биыл өткізілген халық театрлары мен драмалық коллектнвтердің 
республикалық байқауында 35 коллективтің барлығы бірдей С.Жүнісовтің 
“Ажар мен ажалын” көрсетуі - репертуар байлығын көрсетпесе керек” 
[19,10],- деген театр зерттеушісі Б.Қүндақбаевтің сөзінен сол кезең 
шындығын, сол уақытта пьеса өміршең болғанының айқын дэлелі.

Тарнхн туынды “Ажар мен ажал” пьесасының тақырыптық негізі, 
авторлық концепцпясы -  “төңкеріске” дейінгі қазақ эйелдерінің басындағы 
әлеуметтік теңсіздік, ескі-салт сананың шырмауынын аса алмай қүрбан 
болатын эйел затының ауыр түрмысынан ащы сыр шертетін алғашқы қазақ 
драматургтерінің бірі К.Тоғысовтың “Надандық қүрбаны”, М.Әуезовтің 
“Еңлік-Кебек”, Қ.Кемеңгеровтің “Алтын сақнна”, т.б. сахналық 
туындыларының аясында қалмай өзіндік жол үстанып, барша ана атаулы 
адамзат баласының намысын аяққа таптатпай, тың пікір үстанады. Соңында 
ажалды жеңген ананың, күрескер ананың ескерткішін сомдайды.
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Белгілі прозалық шығармалар мен төл шығармаларға драматургия 
жанрының заңдылыгын, сахнага лайық өзгерістер енгізген; қаһармандар 
қақтыгысын күшті тартысқа қүрган; басты бейнелерінің салмагын элсіретпей, 
қайта эр қырынан күшейте түскен; жекелеген кейіпкерлеріне драмалық мінез 
бітірген; актер ойынын да ойынан шыгармай драма ыргагына қүрган, 
интонация берілген; драма монологын, диалогын қайта түзіп шыққанын 
байқадық. Негізгі тақырып, өзекті желі, идея сақталганымен, шыгармалары 
сапалық өзгеріске үшырайды. Тартыс дамытылып, тыңнан оқигалық желілер 
қосылады. Кейіикерлері ирозалық шыгармаларда байқалмаган жаңа қырымен 
көрінетін эрекеттері инсценировкалау табигатына тэн қүбылыстар.
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А.К. Шапауов 
От прозы к драме

Процесс перевода жанрового своеобразия прозаических творений в строго 
драматические произведения -  дело нелегкое. Сужая широту и вольность авторского простора, 
которые он имеет в прозаических произведениях, в целях ограничения компонентов в 
создании образов героев, еще нельзя говорить о появлении сценической вещи. При переходе 
из эпоса в драму, то есть в инсценировке прежде всего должны быть драматический конфликт, 
драматическая ситуация, характер, драматический язык, ибо все это -  требование жанра.

Ключевые слова: прозаическое произведение, жанр, драматическое произведение, 
автор (писатель), художественная литература, конфликт, обострение, характер, драматическая 
ситуация.
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A.K. Shapauov 
From prose to drama

Translation process of a genre originality of prosaic creations in strictly drama works -  
business hard. Narrowing the width and a liberty of an author's scope which it has in prosaic works, 
for restriction of components in creation of images of heroes, still it is impossible to speak about 
emergence of a scenic thing. Upon transition from the epos in the drama, that is in a performance first 
of all there have to be a drama conflict, a drama situation, character, drama language because all this 
is the genre requirement

Key words: prose works, genre, drama, author, fiction, dispute, worsening, temper, dramatic 
situation

УДК 81’373,21 (574)

Г.А. Донскова - к.ф.н., старший преподаватель,
ЗКГУ им.М.Утемисова 

E-mail: Galina_Anatolievna0404@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются параметры изучения языковых особенностей 
эргонимов -  названий туристических агентств (на материале г. Уральск)

Ключевые слова: ономастика, эргоним, антропоним, мифоним, топоним

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРГОНИМОВ -  НАЗВАНИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ (НА МАТЕРИАЛЕ Г. УРАЛЬСК)

Проблема изучения собственных имён остаётся актуальной в 
лингвистике XXI века: развиваются традиционные (топонимические, 
антропонимические) и относительно новые для пространства независимых 
государств СНГ ономастиконы. К таким ономастическим группам мы 
относим эргонимы -  названия разнообразных объектов: предприятий, 
учреждений, обществ, объединений. В своей статье мы предлагаем 
развернутый анализ структурно-семантических особенностей эргонимов -  
названий туристических агентств и фирм, действующих в городе Уральске 
(Республика Казахстан) по состоянию на июнь месяц 2013 г.

Отметим предварительно основные особенности, характеризующие 
эргонимию конца XX -  начала XXI века:

- быстрый рост числа объектов, приобретающих официальное онимическое 
обозначение (магазины, кафе, аптеки, ателье, парикмахерские и пр.);

- быстрый рост новых по функциям объектов (ночные клубы, 
развлекательные центры, туристические агентства), требующих новых имён, 
которые были бы способны не только выделить объект на карте города, но и 
стать частью рекламного текста.

Синхронический срез эргонимов -  названий туристических агентств 
(далее - НТА) выявил наличие 45 единиц наименований. В тексте статьи они 
даны в зафиксированной графической форме:

- кириллической (русской и казахской -  31 эргоним), латинской (14 
эргонимов);

- строчными (30 эргонимов) или прописными буквами (15 эргонимов).
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Диаграмма 1.

Тип графики эр гонима - названия
турагентства

31%

кириллица
69%

Структурная выраженность словом или словосочетанием. 
Незначительная часть эргонимов НТА выражена отдельным словом (13 
эргонимов - 28,8 %):

«Панорама», «DENIZ», «Круиз», «МАНГО», «Пангея», «ПОСЕЙДОН», 
«Тропикано", «Kazunion». Отметим иолиязычность этой группы с 
отсутствием доминант. Это достаточно нетипично для эргонимов Уральска, в 
которых доминируют отдельные словарные единицы. Например, в эргонимах
-  названиях парикмахерских -  однокомпонентные названия составляют 80%.

Особую промежуточную группу представляют эргонимы с компонентом 
«тур»: "АльянсТур", "Зевстур", "КАЗИНТУР", "Оралкинтур ","ORALINTOUR".

Часть эргонимов представляют собой заимствованную английскую 
словообразовательную форму: "Азия-тур", "Аска-тур", "Гермес-Тур", "Диана
тур", "ТРОПИКАНА - ТУР". В русистике такие языковые единицы не нашли 
единой трактовки: они могут рассматриваться как словосочетания с 
аналитическими прилагательными или как сложные слова [1:245]. В 
ономастике также их нельзя однозначно отнести к сочетаниям «прилага
тельное-существительное». Определительные (собственно-характеризующие) 
отношения можно усмотреть в эргонимах: «Азия-тур», «Гермес-Тур», 
«ТРОПИКАНА -  ТУР» (Азиатский, торговый, тропический).

Особый статус корневой морфемы Тур подтверждается её активностью 
в качестве отдельной словоформы в составе эргонимов: «Лидер Тур», 
«Навигатор тур», «НИКА ТУР», «ТАЛАП ТУР». Как видим, чаще она 
представлена в поспозиции, но возможна и препозиция -  «Тур Маркет». 
Препозиция означает адъктивацию -  переход его в разряд прилагательного. 
Эта специфическая группа составляет больше трети эргонимов (35,7 %). 

ВЫВОД
Словосочетаниями выражено 35,5 % эргонимов. Традиционны имена 

прилагательные в сочетании с именами существительными, которые, однако, 
в НТА представлены исключительно английскими, реже -  казахскими или 
русскими компонентами:

- английскими основами - иноязычными вкраплениями - представлены 
«DELUXE TRAVEL», «Fantasy travel», «FANTASY TRAVEL», «Free Travel»,
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«GOLDEN TRAVEL», «Uniserv travel», «West tour», «Otrar Travel» (Otrar -  в 
латинской транскрипции -  один из древнейших городов Средней Азии);

- английскими основами -  варваризмами, «ОНУР ТРЭВЕЛ» (где О - 
начальная буква антропонима -  имени владельца, а нүр (казахское) - свет, 
сияние), «Тур Маркет», «Азия трэвел», «Панорама трэвел».

Сочетаниями «имя существительное + имя существительное» 
выражено только 4 эргонима:

- русской генетивной конструкцией: «Ветер странствии», «Мир 
путешествий»;

- казахским компонентом «Атамекен лтд» (отчизна; родной край; земля 
отцов) и «НУР-АЙ и КО» (нүр - свет; луч солнца; сияние; ай - луна; месяц) в 
сочетании с разными в диахронии популярности компонентами эргонимов. 
Так, союзное сочетание «и компания = и К0 = и КО» было частым в 
эргонимии досоветского периода. В таких эргонимах первым компонентом 
была фамилия предпринимателя. В нашем случае происходит трансформация 
конструкции в сочетание апеллятивов (сияние луны) и постпозитивного «и 
компания», что в буквальном переводе утрачивает логику.

В конце XX в. в эргонимии стал популярен компонент ЛТД, 
пришедший из экономической сферы: ЛИМИТЕД КОМПАНИ. Как 
разъясняется значение в словаре иностранных слов, «ЛИМИТЕД КОМПАНИ 
[англ. limited company, сокр. Ltd - общество с ограниченной 
ответственностью] - экон. вид акционерного общества, фонд которого 
разделен на доли, определяемые учредительным документом; несет 
ответственность по обязательствам в пределах своего имущества, а 
участники - в пределах своего вклада (без акций)» [2]. Отметим 
нежелательность сочетания подобного компонента с лексикой, имеющей 
особую этнокультурную ценностность.

Остановимся более подробно на полиязычии групп НТА.
1. Английские основы, данные как иноязычные вкрапления: 

«DELUXE
TRAVEL», «Fantasy travel», «Free Travel», «GOLDEN TRAVEL», 

«Uniserv travel», «West tour».
2. Казахские основы (данные в различной графике) в сочетании с
английскими вкраплениями: «Otrar Travel», «Kazunion»,

«ORALINTOUR» (ORAL -  английская транскрипция казахского ойконима 
Орал -  русский эквивалент Уральск), варваризмами -  «ОНУР ТРЭВЕЛ» или 
словами, освоенными русским языком: «Атамекен лтд». Возможна также 
сложная композиция из латинской транскрипции казахского компонента 
NurAi и английского постпозитивного «&Co» - «NurAi&Co».

3. Казахские основы (данные в различной графике) в сочетании с
русскими морфемами («КАЗИНТУР», «Оралкинтур») или словами:

«НУР-АИ и КО», «ГУЛЬНАР ТУР» (Гульнар -  антропоним, буквальный 
перевод -гранатовый цветок), «ТАЛАП ТУР» (Талап -  многозначное слово, 
для эргонима группы НТА отметим как актуальные семы: «стремление; 
упорное желание, цель, желание», и, возможно, как характеристика фирмы -  
«ответственность»).

Особенностью использования казахских онимических и апеллятивных 
единиц можно считать использование глубинных слоев многозначности,
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которые дают основание рассуждать об особенностях этнокультурного поля 
казахского ономастикона, семантику которого охватывает, прежде всего, 
социум, владеющий казахским языком (родным, государственным и 
международным). В связи с этим возрастает роль мотивации в усвоении 
казахского государственного языка, раскрывающего глубинные смыслы 
слов, в том числе - названий городской инфраструктуры.

4. Русские основы составляют 33,3 % эргонимов НТА:
«Ветер странствии», «Гермес-Тур», «Панорама» , «1001 Ночь», «ВАШ 

МИР», «Глобус Тур», «Диана-тур», «Зевстур», «Круиз», «Лидер Тур», 
«МАНГО», «Мир путешествий», «Навигатор тур», «НИКА ТУР», «Пангея», 
«ПОСЕЙДОН». Промежуточную группу представляют «квазиварваризмы» 
«ТРОПИКАНА -  ТУР» и «Тропикано».

Интересными являются турецкие по происхождению эргонимы 
«DENIZ» и «Аска-тур». «DENIZ» -  по названию популярного в Казахстане 
турецкого сериала Deniz Yildizi («Дениз Йылдызы»), транслировавшегося в 
2010-2011 - более 400 серий!). Эргоним «Аска-тур» включает турецкий 
компонент Аска, часто встречающийся в названиях сети отелей Турции:
«Aska_____ Baran_____ Hotel»,_____ «ASKA_____ PAN_____ HOTEL_____ 4*»,
«http://travelstar.ru/Turkey/hotel/h21026/Hotel «ASKA BUKET RESORT & SPA 
5*», «ASKA JUST IN BEACH HOTEL 5*», «Aska Club Hotel Sun Heaven», 
«Aska Costa Holiday Club 5*», «Aska Sun Queen Hotel 4*», «Aska Costa Holiday 
Club Hotel Manavgat».

Пока единственный китайский компонент в эргониме «Dilai Tour» 
также вызывает ассоциации с Dilai - отелем в Бэйхай. Китай как 
туристическое направление пока не доминирует в структуре мест отдыха 
казахстанцев.

Основами эргонимов НТА могут быть апеллятивные единицы:
- казахские: «NurAi&Co», «Атамекен лтд», «НУР-АЙ и КО» и 

смешанные - «ОНУР ТРЭВЕЛ»;
- английские: «DELUXE TRAVEL», «Fantasy travel», «FANTASY 

TRAVEL», «Free Travel», «GOLDEN TRAVEL», «Uniserv travel», «West tour» 
и смешанные: «Тур Маркет»;

- русские: «ВАШ МИР», «Панорама», «Круиз», «МАНГО», «Ветер 
странствии», «АльянсТур», «Глобус Тур», «Лидер Тур», «Мир путешествий», 
«Навигатор тур» и смешанные: «Панорама трэвел», «Тропикано».

Обобщения по языковой представленности основ эргонимов -  названий 
туристических агентств г. Уральск можно представить в виде диаграммы, 
которая показывает, что треть эргонимов имеет тюркские основы (казахский 
и турецкий языки), английские основы составляют 16 %, английские 
компоненты основ -  23%, доминирующее положение занимают русские 
онимические основы -  45 %.

Выбор языковых основ эргонимов -  названий туристических агентств 
можно объяснить социолингвистическими причинами:

- активное развитие казахского языка не только как государственного 
(употребление в эргонимах -  названиях туристических агентств, предлагаю
щих услуги туризма и лечения внутри Казахстана), но и в качестве 
международного языка посредством продвижение новых казахстанских 
брендовых имен, имеющих глубокую этнокультурную и этнополитическую 
семантическую составляющую;
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- определённое доминированием английского языка в сфере туристи
ческого бизнеса в большинстве регионов мира;

- безусловная территориальная близость, наличие развитых бизнес- 
контактов с туристическими агентствами России.

Диаграмма 2

Ячык эргонимов -названий турагентств г.Уральск

2%

Здесь следует отметить также активное межъязыковое взаимодействие 
онимизируемых основ:

- русских и английских ("Азия трэвел", "Панорама трэвел", "Тур Маркет");
- казахских и английских ("NurAi&Co", "OtrarTravel", "Атамекен лтд". 

"ORALINTOUR", "ОНУР ТРЭВЕЛ" , «Kazunion»);
- казахских и русских ("НУР-АЙ и КО", "ГУЛЬНАР ТУР", 

"КАЗИНТУР"
"Оралкинтур ", "ТАЛАП ТУР");
- китайских и английских (Dilai Tour).
Диаграмма 3

Языковые источники онимизируемых 
компонентов эргонимов

русские
27%

англииские
35%

казахские
38%
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Наблюдаемая высокая словообразовательная динамика тюркских 
(прежде всего -  казахских) основ отражает высокий потенциал казахского 
языка, который вполне закономерно становится доминирующим в 
большинстве онимических со-пространств Казахстана и активно выходит на 
международный уровень употребления.

Достаточно часто основами эргонимов становятся онимические 
единицы других со-пространств. Так, нами отмечены следующие 
онимические группы основ эргонимов НТА:

- мифонимы: «ПОСЕЙДОН», «Гермес-Тур», «Диана-тур», «Зевстур», 
«НИКА ТУР»;

- ойконимы, где представлены только казахские названия, данные в 
латинской графической форме: «ORALINTOUR», «Otrar Travel»;

- поэтонимы: «DENIZ», «1001 Ночь»;
- топонимы: «Пангея», «Азия трэвел», «Азия-тур», «КАЗИНТУР». 

Здесь доминируют названия, связанные с юго-восточным или центрально
азиатским направлениями туризма. Названные выше онимические основы 
достаточно хорошо известны социуму, они включают ономастическое 
пространство, входящее в круг изучаемых в средней школе единиц 
(Посейдон - бог моря, Гермес - бог торговли, прибыли, разумности, ловкости, 
плутовства, обмана, воровства и красноречия, дающий богатство и доход в 
торговле, бог атлетов. Он же - покровитель глашатаев, послов, пастухов и 
путников; Диана - богиня растительного и животного мира, женственности и 
плодородия, Зевс - бог неба, грома и молний, ведающий всем миром; Ника -  
богиня победы и другие). Семантика мифонимов достаточно часто 
обыгрывается в других тематических группах эргонимов, особенно в 
названиях магазинов, кафе и парикмахерских. Исключение составляет 
«ПАНГЕЯ» (См. Энциклопедический словарь: «ПАНГЕЯ (от греч. pan - все 
и ge - gala - земля), гипотетический суперконтинент, объединявший в 
палеозое и начале мезозоя все современные материки. Расколы и 
раздвижение его частей связывают, согласно гипотезе "новой глобальной 
тектоники", с образованием новой системы конвекционных ячеек в мантии») 
[3]. Онимическая основа употреблена, скорее всего, в буквальном смысле -  
вся земля.

- эргонимы: «Dilai Tour», «Аска-тур», «ТАЛАП ТУР»;
- антропоним: « ГУЛЬНАР ТУР».

Особенностью эргонимов -  названий туристических агентств города 
Уральска является, как видим, крайняя невостребованность антропонимов, 
которые доминируют в других группах эргонимов. Семантические 
доминанты оказываются предсказуемыми: 31 эргоним группы НТА имеет в 
своем составе компоненты:

- тур (16 единиц),
- tour (3 единицы): «Dilai Tour», «West tour», «ORALINTOUR»;
- travel (6 единиц): «DELUXE TRAVEL», «Fantasy travel», «FANTASY 

TRAVEL», «Free Travel», «GOLDEN TRAVEL», «Uniserv travel»;
- транслитерированный вариант - трэвел (3 эргонима) «ОНУР 

ТРЭВЕЛ», «Азия трэвел», «Панорама трэвел»;
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Присутствуют также группы эргонимов с семами «пространство и его 
символы»: «Панорама», «ВАШ МИР», «Глобус Тур», «Пангея», 
«ПОСЕЙДОН», «Ветер странствии».

Однако неожиданно редкими оказались эргонимы с семой 
«экзотичность»: «МАНГО», «ТРОПИКАНА - ТУР», «Тропикано». 
«Восточная» составляющая представлена семами в эргонимах: «1001 Ночь»,

«Dilai Tour», «NurAi&Co».
Отметим также наличие коннотативных значений части компонентов 

английского (DELUXE, Fantasy, Free, GOLDEN) и казахского (НУР-АИ, 
ГУЛЬНАР, ТАЛАП, Атамекен) языков. Русские основы более нейтральны в 
точки зрения оценочности.

Подведём некоторые итоги:
- сложность определения структуры эргонимов группы НТА с точки 

зрения морфологической и деривационной представляется частью общего 
процесса увеличения количества и усложнения имен с иноязычными 
компонентами, что влияет на систему русского языка, «пополняя ее новыми 
формантами ... и изменяя продуктивность и статус самой модели» [4];

- сходные процессы протекают в казахском языке, особенно в 
онимической его составляющей;

- семантика эргонимов группы НТА тесно связана с функцией объекта 
номинации; почти нет немотивированных онимов;

- только 20 % эргонимов имеет коннотивную окраску, что нетипично 
для начального этапа формирования эргонимической подгруппы. Возможно, 
уже произошло перенасыщение положительной коннотацией других 
онимических со-пространств, что объясняет прагматичность анализируемых 
эргонимов;

- трёхъязычие эргонимического пространства связано с государс
твенной программой, в связи с чем «начата реализация культурного проекта 
«Триединство языков», цель которого - массовое овладение казахстанцами 
тремя языками: казахским, русским, английским» [5].
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ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ¥Л Т  ТІЛІНІҢ АЛАТЫН ОРНЫ

Аннотация. Қазақстан бүгінгі таңда дүниежүзілік қарым-қатынастың дәл ортасына 
енді. Сондай жагдайда мемлекетіміз үлттық мүддесін сақтап қалу үшін темірқазыгы болу 
керек: ол -  мемлекеттік тілі, туған жері, салт-дәстүрі, туған тарихы. Жаһандану процесінің 
алгы шарты -  жас үрпақты осы төрт қасиетті қастерлейтін етіп тәрбиелеу.

Түйін сөздер: үлтық мүдде, ана тілі мен тарихы, эдебиеті мен мэдениеті, әдет-гүрлы, 
салт-дэстүрі, діні мен ділі

Қазақстан - адамдардың халықаралық қарым-қатынасы мен ақпарат 
алмасуында шекарасы ашық, дүниежүзілік саяси-элеуметтік, экономикалық 
шараларға белсене араласатын демократиялық жэне зайырлы мемлекет 
болды. Евразия қүрлыгының дәл ортасында орналасқан біздің еліміздің 
қазірдің өзінде Батыс жэне Шығыс мәдениеттерінің, ірі діни конфессиялар 
мен әр түрлі саяси көзқарастар арасындагы бейбіт сүхбаттың алтын көпіріне 
айналып, жаһандану процесінің барлық жагдайларына тартыла бастады. Дэл 
осы жагдайда үлттық мүддеміз бар тыныс-тіршілігіміздің темірқазыгы 
болганы абзал. Себебі, Қазақстанның мемлекеттік жэне аймақтық қауіпсіздігі 
мен тэуелсіздігі, үлтаралық келісімнің сақталуы көп жагдайда «Қазақ» деп 
мемлекетке атын беріп отырган халықтың рухани элеуметіне байланысты. 
Жаһандану процесінде үлт ретіндегі мүддемізді сақтап, дүниежүзілік 
өркениет үшін де қүнды болудың басты алгы шарты -  жас үрпақты үлтының 
ана тілі мен тарихын, эдебиеті мен мэдениетін, әдет-гүрпы мен салт- 
дэстүрлерін, діні мен ділін қастерлейтін азамат етіп тәрбиелеу.

Қазақ халқы -  рухани зор байлықтың мүрагері. Бүкіл элемдік өркениет 
тарихындагы ерекше орын алатын, бір халықтың гана емес, адамзат тудырган 
алыптардың қатарындагы гүлама бабаларымыздың үлы мүрасы элемдік озық 
үлгілермен астаса келіп, мектептің оқу-тэрбие беру процесіне негіз болса, сөз 
жоқ, үлтымыздың рухы биіктейді.
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Осының барлығы елімізде этноэлеуметтік жэне этномәдени 
қүндылықтарымызды білім беру жүйесіне енгізудің аса қажет екендігін 
көрсетеді.

Үлттық қүндылықтардың іргетасы отбасында, эке өнегесі, шеше 
тэрбиесімен қаланады. Ал өздері белгілі бір этносқа жататын, бірақ ана тілін 
білмейтін, ата-бабаларының там-түмдап жинақтаған салт-дэстүрінен 
бейхабар, төл тарихынан нақты түсінігі жоқ, отбасыларында өсіп жатқан 
үрпақты қайтеміз? Нақты өмір шындығынан туындайтын осындай мэселелер 
бар екенін жоққа шығара алмаймыз.

Әрбір адам - ең алдымен, өз халқының перзенті екенін, өз Отанының 
азаматы болу керек екенін, үлттың болашағы тек өзіне байланысты 
болатынын есте үстауы тиіс. Осы түжырымға тоқталуға үлттық қүндылықтар 
көптеп көмектеседі, солар арқылы ол жалпы адамзаттық элемге аяқ басып, өз 
халқының игілігін басқа халықтарға жақын да түсінікті ете алады. Сондықтан 
әрбір үлт өкілі өзінің ата-бабаларының рухани мүрасын игере түсу керек. Бүл 
мектептің, жоғарғы оқу орындарының оқу-тәрбие процесі арқылы жүзеге 
асады. Әрине, бүл жэйттер ғалымдардың зерттеуінен біршама орын 
алғанымен, элі де болса баланы өз үлтының өкілі етіп тэрбиелей алатын 
деңгейге көтеру мәселесі бүрынғыдан да басымырақ қойылуда. Әлемде 
жаһандану процесі жүріп жатқанда, мектеп оқушысын, студентті этнос 
субъектісі ету мэселесі көкейкесті сүраққа айналуда. Кез-келген этнос 
өкілінің басқа этностар кеңістігінде белгілі бір дэрежеде үлттық 
қүндылықтарын сақтап қалу үшін, ең алдымен, оның негізгі белгілерін 
білудің маңызы зор. Себебі негізгі белгілер арқылы этнос өкілдері топтасады.

Этнос субъектісі -  ол өз халқының тарихы мен мэдениетіне 
немқүрайлы қарамайтын, түрлі халық өкілдерінің мэдениетіне, салт- 
дәстүріне қүрметпен қарайтын, өз халқының рухани әрекетін белсенді түрде 
тарататын, сақтайтын, жан-жақты «сегіз қырлы, бір сырлы» адам.

Ал, тілімізге тиек, ойымызга өріс болып отырған үлттың үлылығын 
көрсететін осы негізгі белгілер қазақтың аса көрнекті ақыны Мүхтар 
Шахановтың «Төрт ана» өлеңінде былайша сипатталады:

Тагдырымды тамырсыздъщ індетінен цалцала,
Мазмүн жоцта мазмүнсыздъщ шыга келер ортага.
Әр адамды өз анасынан басца да,
Ғүмырына етер мәңгі астана,
Демеп жүрер, жебеп жүрер арцада,
Болу керек цүдіретті төрт ана:
ТУҒАН Ж ЕРІ-  түп цазыгы, айбыны,
ТУҒАН ТІЛІ -  мәңгі өнеге айдыны,
Ж АН  БАЙЛЫҒЫ,САЛТ-ДӘСТҮРІ -  тірегі,
Қадамына шуақ шашар үнемі.
Және ТУҒАН ТАРИХЫ.
Еске алуга цаншама 
Ауыр әрі цасіретті болса да.
Қүдірет жоц төрт анага тең келер 
Онсыз санаң цацбацца үцсап сенделер.
Өзге ананың үлы болгын танымас 
Төрт анасын менсінбеген пенделер.

148



Ж а & а р . ш м .  < Ж ° 3  -  2013  ^ .

Төрт анадан сенім таба алмаган
Тамырсыздыц басы цайда цалмаган?!
Төрт анасын сыйламаган халықтың
Ешцашан да бац жүлдызы жанбаган.
Қасиетті бүл төрт ана -  тагдырымның тынысы,
Төрт ана үшін болган күрес -  күрестердің үлысы!
Осы өлең жолдарындағы сөз етіліп отырған этнос субъектісінің негізгі 

белгілері: туған жер - өмір сүріп отырған халықтар мен іргелес қоныстанған 
халықтардың тағдырының ортақтастығын білдіретін негізгі белгі.

Тіл -  мәдениет жэне тарихтың куэсі. Жаратылыс көрсеткіші. Тіл -  
сезіміміздегі, арманымыздагы, ойымыздағы, эрекетіміздегі эсем сэулет 
өнерінің сөзге айналған элемі. Соныдықтан да болар Қорқыт бабамыз: 
«Тіліңе ие бол! Тіліңнің мүмкіншіліктерін біл! Тіліңді цорга! Тіліңді үмытпа», 
-деген екен. Біздің ойымызша, Қорқыт бабамыздың моральдық- 
психологиялық қағидалары, оның өз ана тілін аса қадір түтып, қүрметтеуі 
ерекше атап өтуді қажет ететін жэйт. Ол адамдарды тэртіпке салу, елдің 
бейбіт, бай өмір сүруі жөнінде қам жеу -  бүл бэрінен бүрын халық игілігі 
үшін қызмет ету деп түжырымдайды.

Мағжан Жүмабаев: «Бір үлттың тілінде сол үлттың жері, тарихы, 
түрмысы, мінезі айнадай көрініп түрады. Қазацтъщ тілінде онъщ сайран 
даласы, біресе желсіз, түнде тымъщ, біресе цүйындай екпінді тарихы, сары 
даладай үдере көшкен түрмысы, асъщпаитын, саспайтын мінезі көрініп 
түр» -деген екен.

Белгілі ғалым М.Арын «Бес анық» еңбегінде тіл мен үлт байланысын 
айта келіп, тілге терең мэн береді, оның тек қатынас қүралы ретінде ғана 
емес, психологиялық, дүниетанымдық қызмет атқаратынына көңіл аударады: 
«Тіл дегеніңіз-белгілі бір халъщтъщ жинаган рухани цазынасының 
жиынтыгы, соның бәрін сақтайтын цоймасы сияқты. Сол жиналган рухани 
байлъщты үрпацтан-үрпацца тіл жеткізіп беріп отырмаса, әр үрпац өзінің 
рухани өмірін жацадан бастаган болар еді».

Осы орайда неміс философы В.Гумбольдтың мына ойын келтіруге 
болады: «¥лттың өзіне тән, іштей данышпан рухы бар, сол рухтың 
ерекшелігін сыртца шыгарып сацтап, үрпацтан-үрпацца беруші күші - тіл». 
Тіл - үлттың қадір-қасиетінің жаршысы. Олай болса, біз қарастырып отырған 
этнос субьектісі -  жас үрпақ, әлемнің эдебиеті мен мэдениетінің озық 
үлгілерін, дүниені, айнала қоршаған орта мен табиғатты, ең алдымен, өзінің 
туған ана тілін танып білу арқылы ғана сезінеді. Жан дүниесіне туған тілі 
арқылы берілген, халық аузынан тараған ертегі, аңыз -эңгімелер, қисса -  
дастандар, шежірелер оның жадында сақталып, үлттық сана-сезімнің, үлттық 
рухының қалыптасуына ықпал етеді.

Үлтты біріктіретін де, үлтты үлттан айыратын да белгілердің бірі 
халқымыздың салт- дәстүрі мен тілі.

Салт-дэстүр - этнопсихологиялық түсінік, ол қоғамның санасын 
көрсетумен қатар, ондағы адамдардың өздеріне тән түлғалық қарым- 
қатынасын да білдіреді.

Ф.Энгельстің: «Тарихын білмеген адам орманда адасцан арыстанмен 
тең»,- деген сөзіне жүгінер болсақ, тарнх әрбір этнос өкілінің, тарнхн 
шежіресінің тамырының терендігін түсінуге мүмкіндік береді. «Адамның 
түлгасы оның бойының үзын-цысцалыгымен өлшенбейтіні сияқты,

149



Ж а & а р . ш м .  < Ж ° 3  -  2013

халықтардың да үлкен-кішісі, оның аз-көптігімен өлшенбейді, өткендегі 
тарихи мүрасымен, адамзат игілігіне цосцан үлесімен өлшенеді»,- деген екен
В.А.Гюго.

Олай болса, эрбір үлт өзінің үлт болып қалыптасуында өзінің рухани 
мэдениетін - тілі, әдебиеті, өнері, ғылымы арқылы мінез-қүлық, болмыс, 
сана-сезім ерекшеліктері арқылы анық көрсетеді. Сөйтіп өмір үзақтығын 
белгілейді. Қандай да болмасын халықтың өмір үзақтығы, мэдениетінің 
үрпақтан-үрпаққа беріліп, үлт бастамасы «баланың» өз мэдениетіне ену 
мүмкіндігімен анықталады.

Рухани мэдениет -  адамзаттық қүндылықтармен үндесіи жататын 
болмыс пен сананың барлық салаларындағы үлттың өмірге экелген төлтума 
қазыналары - өнер, эдебиет, білім, т. б. қамтиды. Бүлар - үлттың рухани 
дүние танымы. Сонымен бірге, рухани мэдениет - эр халықтың ақыл-ойының 
жемісі. Ол -  халықтың сана-сезімін, мінез-қүлқын, саяси белсенділігін 
арттыратын элеуметтік күш. Осы түрғыда тіл мен мэдениет сабақтаса дамып, 
екі жақты тогысып келіп, халықтық танымды қалыитастырады. Ал халықтық 
таным -  рухани мәдениеттің негізі, ол тіл арқылы өрбіп дамиды.

Көне мэдениеттің аз да болса жүрнағы жер бетінде қалады. Эр этнос 
элемдік мэдениетке өз шама-шарқы келгенінше үлес қосады, осыған 
байланысты, академик М.Әуезовтің: «Әлемдік мэдениетке әр халық асцан 
сүлу кескінін -  тілімен және өнерімен, италъяндыцтар әсем сазды музыка 
мәдениетімен, египеттіктер атацты пирамидаларымен, цытайлар фарфор 
бүйымдарымен із цалдырса, қазац халцы бай ауыз әдебиетімен үлес цосады» 
деген үлагатты ой-пікірін еске ала кету орынды демекпіз.

Сөйтіп, жеке адам бала кезінен бастап-ақ өз үлтының тілі мен 
мэдениетін меңгереді. Осылайша белгілі бір үлт өкілінің үлттық сана-сезімі 
қалыптасады.

Этникалық сөздікте «менталитет» үғымына мынадай анықтама 
берілген: «Этникалъщ менталитет грекше Etnos -  халыц, французша 
Mentalie -  рухани» әр халъщтъщ өздеріне тән ойлау жүйелері, мәдениеті, 
өнері, тілі. Менталитет цай тілде айтылмасын, оның негізі латын сөзінен 
(Mentalyti) алынган. Бүл үгым жеке адамдардың болмыс-бітімін, ойлау 
түрін, сонымен бірге мүмкіндігін бейнелеп, олардыц басца физикалық 
цүбылыстарын, ерекшелігін ажыратып береді.

Шығыс халқының, олардың ішінде қазақтардың өз менталитеті бар. 
Көшпелі өмірден туындаган қазақ елінің менталитеті - бірте-бірте 
қалыптасқан мінез-қүлқын, әдет-ғүрпын, ойлау жүйесін, салт-санасын 
бейнелейтін рухани келбетінің сомдалған жиынтығы.

Өз үлтымыздың өкілдерінің бүгінгі тағдырына қанымыз қайнап, 
жанымыз ашитыны рас, өз тілін, этноэлеуметтік жэне этномэдени 
қүндылықтарын білулері керек екендігін сезсе де, оған элі де жатырқамай, 
жатсына қарайтын үлтымыздың өкілдері баршылық. Олар қазақтың бір туар 
иерзенті Амангелді Айталы ағамыз айтқандай: «Өздерін, үрпагын жалпы 
үлтсыздъщца царай бейімдеп, ац сүт берген анасынъщ омырауын кесетін 
үлтсыздар үрпагын өмірге әкелетіндігін сезінер ме екен». Тіпті өзін 
ешқандай үлтқа жатқыза алмайтын «космополит» та түптің түбінде басқа үлт 
өкілінен айырмашылығын сипаттайтын негізгі белгілері туған жеріне, туған 
тіліне, салт- дэстүріне, туған тарих^іна жақын болады деп үміттенеміз.
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Роль национального языка в современные время.

В настоящее время Республика Казахстан находится в центре мировых событий. В 
таких условиях глобализации сохранение национальной самоидентичности государственного 
языка, родной земли, традиций и обычаев, историонации и воспитание подрастающего 
поколения в этом духе.

Ключевые слова: национальный интерес, родной язык и история наций, литература и 
культура, обычаи и традиции, субъекта этноса, духовная культура.
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The role of national language in modern time.

Nowadays the Republic of Kazakhstan is located in the centre of international relations.
In the context of globalization it is necessary to preserue the national identity: state language, 

native land, customs and traditions, history of science.
Keywords: national interest, native languange and history of nations, literature and culture, 

traditions and customs, ethnos subject, spiritual culture.
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ЖАРНАМА ТІЛІН ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ Т¥РҒЫДА ЗЕРТТЕУ

Аннотация. Мақалада жарнама мәтінінің ерекшелігі, тілдік тұргыда зерттелуі, 
құрылымдық негіздері сөз болады. Жарнама мэтінініц эмоциональды-экспрессивті, жалпы 
халыққа ^гынықты тілмен жеткізілу қажеттілігі, жарнама мэтінініц тек лингвистикалық 
тұргыдан гана емес, элеуметтік, психолингвистикалық, саяси, экономикалық, т.б. гылым 
салалары бойынша зерттелуі талданады.

Түйін создер: жарнама, семантика, психолингвистика, стилистика, мәтін 
лингвистикасы, тақырыпша, түсінікгеме, жарнамалық ұран (слоган), ұйытқы сөз.

Қазақ тіл білімі түргысынан зерттеліп отырган жарнама мэселесі біздің 
еліміздегі қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алуымен тыгыз байланысты 
ерекше қарқынмен дамып отыр. Жарнама тіл білімі түргысынан гана емес, 
басқа да гылым салаларының зерттеу нысанына айналуы аталган саланың 
қазіргі замангы өзекті мэселелердің бірі екендігін нақтылай түседі. 
Жарнаманың экономикалық, элеуметтік, саяси, психологиялық, 
лингвистикалық, т.б гылым салаларының зерттелуі-осының айгагы. Бүл 
турасында, жарнама тілін зерттеуші галым С.А.Асанбаева: "Жарнама ісі
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нарықтық экономиканың дамуына байланысты, жыл санап біздің өмірімізден 
берік орын алуда. Оның экономикалық, мэдени өмірімізде алатын орны 
ерекше. Өйткені көпшілік қауым халық шаруашылығының эр қилы 
салаларында, атап айтқанда, өнеркэсіп, сауда-саттық, түрмыстық қызмет 
көрсету, спорт, туризм, мәдениет пен басқа да өмір салаларындағы болып 
жатқан жетістіктерден тез хабардар ететін жарнаманы қажет етеді" [1,11], - деп 
түйіндесе, Ғ.Ә.Солтанбекова: "Жарнама үгымына нарықтық қарым- 
қатынастардың бүгінгі жағдайының көзқарасымен қарағанда, мынадай 
анықтама беруге болады: жарнама - терминдік үгымда көлемі кеңейген жаңа 
мазмүндагы қоғамдық-элеуметтік термин; нарықтық қоғамның бір бөлігі, 
үсыныстар мен ойларды, тауарларды, қызмет көрсетулерді насихаттайтын, 
эрбір өндірістің, үйымның тиімді қызмет етуіне ықпал жасайтын, 
бэсекелестікті дамытатын форма; бүл оның экстралингвистикалық сипатына 
қатысты анықтама" [2,12], - деп атап көрсетеді. Ғалымдардың жарнаманы 
тілдік түргыдан зерттеу еңбектерінде жарнаманың қазақ жерінде нарықтық 
экономиканың енуіне байланысты мемлекеттік тілдің қоғамдық қызметінің 
өрістеуімен белең алганымен байланыстырады. Ал, тілдің қоғамдық қызметі - 
оның барша салада мэдени, саяси, экономикалық өрісінде сүранысқа ие болуы.

Көптеген гылыми эдебиеттерде жарнамаға төмендегіше анықтама беріледі: 
"Жарнама (французша - reclame, латынша - reclamo - айкайлаймын, эйгілеймін) - 
тауарлар мен қызмет түрлеріне түгынушылық сүраныс туғызу ақпараты, яғни 
өндірісті, ақпаратты, эдебиетті, өнерді, т.б. эйгілеп жарнамалау" [3].

Аталған анықтамаларда жарнаманы тауарлардың өтімділігін арттырудың 
қүралы ретінде қарастырады. Жарнаманың өзі тікелей адамзат баласына, 
элеуметке, оның түгынушылық қажеттілігіне қатысты туындаганы сөзсіз.

Ақпараттық қоғам, жаһандану үрдісінің қалыптасуы ақпараттық- 
коммуникативтік қатынастардың өзгеруі жаңа бүқаралық қарым-қатынас, 
коммуникативтік кеңістіктің қүрылуын талап етеді.

XX ғасырдың екінші жартысы мен XXI ғасырдың басында 
лингвистиканың дамуы тілге жаңа парадигмалық білім, яғни когнитивтік, 
коммуникативтік, этномэдени түргыдан қарауды талап етті. Қазіргі заман 
лигвистикасында тілге функциональды-коммуникативті жэне тілдік қатынас 
түргысынан келу коммуникацияның дэстүрлі формасымен қоса жаңа 
үлгілерді де қарауды талап етеді. Бүл жарнама мэтініне (дискурс) тікелей 
қатысты. Себебі, жарнама мәтінінің ерекшелігі элеуметтік факторларға, яғни 
үлттық қүндылықтарга жэне мэдениаралық, яғни халықтардың бір-бірімен 
ықпалдастығына тікелей қатысты тілдік бірліктер арқылы қалыптасады.

Жарнаманың пайда болуы ежелгі грек өркениетінен, ягни шеберлердің 
өз өнімдеріне белгі салуынан бастау алады. Біздің заманымызга жеткен 
жарнама мэтіндерінің бірі - Мемфистің "Я - Рино с острова Крит, по воле 
богов толкую сновидения" [4] деген сөзі.

Итальян психологы Антонио Менечетти: "...Фреск, картиналардьщ 
көмегімен сендіру идеологиясы жарнамаланды. Оны ең шебер 
жарнамашылар жасады" [5, 74],-дейді.

ХҮ гасырда Еуропада жаңа кітап өнімдерін жарнамалаушы алгашқы 
каталог пайда болды. Тарихшылар 1657 жылы алгашқы жарнама басылымы 
шықты деп есептейді. Кейін бірінші ақпараттық хат дүниеге келді. Ол біздің 
қазіргі замангы мейл-адрестік сілтемелерге сэйкес келеді [6, 157].
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Жарнама адамзат баласының ежелгі өркениетінен бастау алды, бірақ 
XIX ғасырдың орта түсында БАҚ-тың коммуникативтік алаңын жаулап, 
жалпы бүкаралық масштаб алады.

Жарнама дискурсы салыстырмалы қарастырғанда жас, бірақ жеткілікті 
дэрежеде дамушы багыт ретінде көптеген гылым саласының 
(элеуметтанушы, экономист, заңгер, психолог, тілші, т.б.) зерттеу нысанына 
айналып отыр. Тіл білімінде жарнама мэтіні эр түрлі қырынан: семантика, 
психолигвистика, стилистика, мэтін лингвистикасы, т.б. қарастырылады.

Ғылыми эдебиеттерде жарнама мәтінінің қалыптасқан қүрылымы 
төмендегіше беріледі. Қалыптасқан жарнама қүрылымы тақырып, 
тақырыпша, негізгі мэтін, түсініктеме жэне жарнама үран, үйытқы сөз, ягни 
мәтіннің аяқтаушы ой үзігі сынды элементтерден түрады.

Жарнама мэтінін хабарлау тақырыбы ерекше рөл атқарады. Себебі, 
жарнама тақырыбы - түтынушының ең алғашқы көзі түсетінін жэне оқып 
үлгеретінін ескерту қажет. Жарнама атауында тауардан немесе белгілі бір 
қызмет түрінен келетін пайданы асыра сілтемей, нақты жеткізу маңызды. 
Психологтардың пікірінше, ол төмендегі талаптарды қанагаттандыру қажет:

- мақсатты түрде қысқа болуы қажет;
- мүмкіндігінше, тырнақшада болганы жөн;
- бір уақытта тауардың, қызмет түрінің, жаңалықтың артықшылыгын, 

таңданыс тугызуды көздеу;
- белгілі бір сауда нарыгына, түтынушылардың белгілі бір түріне қарата 

арнау;
- жекелеген қызыгушылықты тугызу;
- адресатты тауардың артықшылыгына көңілін аударту;
- жарнаманың шыгармашылық бөлігіне емес, өнімге қызыгушылықты 

багыттау [1,78].
Тақырыпша деген -  тақырып пен мэтін арасындагы көпір.
Негізгі мэтін тақырыптың мэнін ашады.
Түсініктеме -  сатуга көмек беретін бірден-бір қүрал.
Жарнамалық үран (слоган) -  фирманың логотипі (графикалық белгісі).
Слоган қазақ тіліне аударганда жарнамалық үран деген магынага 

саяды, мэтіннің үраны. Жарнама үранын ойлап табуда мынаган көңіл аудару 
маңызды:

- жарнаманың жалпы тақырыбындагы сэйкестік;
- қарапайымдылық;
- сөз ойнату жолымен есте үзақ сақталуы;
- үранда фирма немесе қызмет көрсетуші адресант атауын ескеру.
Үйытқы сөз, ягни аяқтаушы ой үзігі - жарнама мазмүнының негізгі

бөлігі, себебі жарнама мәтінінің тақырыбы мен соңы ортаңгы бөлігіне 
қараганда, есте үзақ сақталады. Жарнама мәтінінің ортаңгы бөлігі есте үзақ 
сақталуы үшін, ол ерекше эмоциональды болуы тиіс.

Жарнама мэтініндегі үйытқы сөз турасында Ә. Хасенов: «Жарнаманың 
мэтінінде бір сөз сол жарнаманың үйытқы сөзі болуы мүмкін. Үйытқы сөз -  
тақырыптың мэнін танытатын сөз. Бүл -  негізгі нысанды білдіретін сөз. Бүл 
элемдік лингвистикада қалыптасқан үгым. Арнаулы эдебиетте мүның 
баламасы -  «ключевые слова»,[7] - деп түжырым айтады.

Қорыта келеек, жарнама мэтінінің өзіндік тілдік, стильдік 
ерекшеліктерінің бары сөзсіз. Себебі, негүрлым қысқа да нүсқа ақпаратты
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эмоцинальды-экспресівті, жалпы халыққа үгынықты тілмен жеткізе отырып, 
сендіру қүралына ие болу - жарнаманы қүрушыларга тіл заңдылығымен қоса, 
элеуметтік, психолингвистикалық, саяси, экономикалық жағдаяттарды 
мүқият зерделей отырып, стилистикалық түргыдан жарнаманың сауатты 
қүрылуын талап етеді.
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Л. Т.Акбулатова 
Исследование рекламного языка с точки зрения лингвистики

В статье говориться о структуре слов употребляющий в рекламе, а также особенности 
текста рекламы. Анализируется текст рекламы не только с лингвистической стороны, а 
социологической, психолингвистической, политической, экономической стороны.

Ключевые слова: реклама, семантика, психолингвистика, стилистика, лингвистика 
текста, подтекст, объяснительная, рекламный слоган, опорные слова.

L.T.Akbulatova 
The study of advertising language linguistically

The article examines the variety of themes and features of advertising. It speaks of the need 
to use emotional and expressive vocabulary, plain language of the people in the preparation of 
advertising. The subject of advertising is examined not only from the linguistic point of view but also 
considered from psycholinguistic, political, economic, scientific sides.

Keywords: advertising, semantics, psycholinguistics, stylistics, text linguistics, subtitle, 
comment, slogan, headword .
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XVIII ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ-АУҒАН ҚАТЫНАСТАРЫ 
Ж ЭНЕ АБЫЛАЙ ХАН

Аннотация. Мақалада XVIII ғасырдың екінші жартысындағы қазақ хандығының 
Қытайдың жаулап алушылығына қарсы жүргізген саясаты жаңа дерекгер бойынша 
талқыланады. Осы кезеңде қазақгың бас ханы Әбілмәмбет пен Абылай хан өзбек, қырғыз 
билеушілерімен бірігіп, Ауған шахы Ахмадпен байланысқа шықты. Бірлескен саясат Орта 
Азиядағы қанды қырғынның алдын алды, соғыс өрті тоқтатылды. Қазақ хандарының, соның 
ішінде Абылай ханның сарабдал саясаттары анық көзге түсті.

Түйін сөздер: Біртұгас қазақ хандығы, бас хан Әбілмэмбет, Абылай хан, Ауған 
мемлекеті, Ахмад шах, Қытай империясы.

Бүгінде элемнің назарын аударып, саяси, элеуметтік-экономикалық 
жагдайының түрақсыздыгымен аты шыққан Ауганстан XVIII гасырда 
Орталық Азияда алып ел болды дегенге ешкім сене қоймас. Өзара ішкі талас 
пен сыртқы күштердің стратегиялық ойындары эсерінен согыстардан көз 
ашпаган аугандар қазіргі таңда шекарасы шектеспегенімен Қазақстанмен 
сенімді қарым-қатынас орнатып, оның қолдауына ие болып отыр. Мүндай 
байланыстардың тарихы өткен гасырларга кетеді.

Көне тарихқа назар аударсақ Қазақ жэне Ауганстан мемлекеттерінің 
дипломатиялық байланыстары XVIII гасырда-ақ қалыптасқанын байқаймыз. 
Бүл кезенде Қазақ хандыгы мемлекеттілігін сақтау жолында көршілері орыс- 
казактары, қалмақ, башқүрттармен, Жоңгариямен арпалысып жатса, Ауган 
тайпалары Азияның үлан-гайыр территориясын билеген парсы шахы Нэдір 
мен Үлы Моңголдар империясының қоластынан шыгуға қарсы күресті 
бастаган-ды. Тарихта ауган (пуштун) жерінде XVI гасырда хаттак тайпалары 
қүрган Акора, Тери, XVII гасырда афридия, XVIII гасырдың басындагы 
Қандагар, Герат тәрізді үсақ-үсақ иеліктер болганымен, олардың барлыгын 
біріктіретін Дуррани державасы (1747-1819 жж.) біртүтас пуштундардың 
басын қосқан алгашқы тэуелсіз мемлекет екендігі белгілі. Ауган мемлекетінің 
қүрылуына олардың сан гасырлық күресі мен парсы империясының күйреуі 
ықпал жасады. 1747 жылы 20 маусымда Нэдір шахтың қаза табуы, Иранның 
бірнеше иеліктерге бөлінуі эсерінен эскер қүрамындагы аугандық абдал 
тайпалары зеңбіректер бөлімін басып алып, Хорасаннан Қандагарга қарай 
жылжып, 1747 жылы қазан айында Шир-Сурх мазары маңында Ахмад ханды 
шах ретінде сайлады [1, С. 125-127]. Ирандагы жагдайды өзі көрген орыс 
елшісі В.Братищев: шах «... непрестанно бесчеловечно персиян мучает, 
заключая в колодки и цепи, иных под побоями выспрашивает, кто сколько 
пожитков имеет, и по объявлению все иждивение на себя описывает... И в 
таком грубиянстве себя ведет, что едва не каждый день людей казнит и под
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палками жестоко пытает. Одним словом, ужасное тиранство от него 
происходит»,- деп хабарлайды. Нәдірді қүлатуга себепші болган көшпелі 
түркі тайпалары еді. 1747 жылы 16 тамыздагы викария Себастьяның хатына 
сенсек көтерілісшілердің Аликул ханды өз жақтарына шыгаруы, соңында хан 
нөкерлерінің де оларды қолдауы Нәдірдің басының шабылуына экелді. 
Сөйтіп Азиядағы Иран үстемдігі жойылды [2].

Ахмад шах өзі парсы әскерінің қүрамында ауган атты эскерін 
басқарып, талай жорықтарга қатысты, тэжірибе жинады. Аугандықтар 
Нэдірге 1739 жылдың мамырына дейін Индияны біржолата багындыруга 
көмектесті. Үнді жорыгында Нэдір шах 90 мың эскерімен өзінен бірнеше есе 
мол 340 мыңдық үнді әскерін талқандап, Азиядагы ең мықты мемлекетті 
қалыптастырды. Үндістандагы сүрапыл согысты көзімен көрген Мырза 
Мехти: «Ат түягының дүбірінен жер дірілдеп, шаң бағаны көкке жетті; оқтың 
зуылы, жебенің сатыр-сүтыры, зеңбіректің күрсілі барлығы мидай араласып 
кетті; атыс гуілінен күн жерге қүлардай; айнала толган жансыз денелер, 
дүшпанның барлық бас қолбасшылары өлтірілді-ақыры эскер шіміркенді. 
Нэдір шахтың мерейі үстем болды », - деп жазган-ды [3, 74 б.].

Нэдір шах әскері 1740 жылы тамыз айында Бүхара мен Хиуаны 
багындырып, Қазақ хандыгы территориясына келіп тірелген-ді. Оны 
ескергендіктен де Әбілқайыр 1740 жылы 19 тамыз бен 1 қыркүйек 
аралыгында Орынборда өткен қазақтың барлық белді түлгалары (Әбілмэмбет 
хан, Абылай, Нүралы, Ерэлі сүлтандар, Есет, Бөкенбай, Қүтыр, Жэнібек, 
Бөгенбай батырлар, т.б.) қатысқан қазақ-орыс келіссөзіне бармай, алдын-ала 
Арал теңізіне қарай аттанды. Әбілқайырдың кездесуге қатыспау туралы 
батыл шешімін үстірт тоң пішуге үйір Ресей тарихшылары ханның жеке 
басынан іздеп, ішкі алауыздық эсерінен деген қорытындыга келеді [4, С.64]. 
Шынын айтқанда мәселе басқада еді. Әбілқайыр ханның алдында елдің 
оңтүстігіндегі жагдайды реттеу, шахпен келісімге келіп, өзара қыргынды 
тоқтату міндеті түрды. 1740 жылы 8 қарашада Әбілқайырдың Нэдір шахқа 
жіберген алгашқы елшілерінің қүрамына сенімді адамдарымен бірге өзіне 
келген орыс елшісі геодезист И.Муравинді жэне қарақалпақтан, аралдық- 
тардан 4 адамды енгізеді. 9 қарашада елшілер шах қабылдауында болады 
[5, С.178-179]. Міне, осылайша басталган қарым-қатынас кейін жаңа 
елшіліктерге үласады. Елшілікке бір кезде Хиуаны билеген Батыр ханның 
үлы Қайып сүлтан да тартылды. Қайып Хиуаны 1715-1728 жылдары билеген 
Шергазы ханның қызынан туган [6]. Олай болса сөз жоқ, Қайып Хиуа 
хандарының жиені ретінде оның мэселесімен шүгылдануга толық қүқылы 
болатын. Қазақ-иран қарым-қатынасын жіті қадалаган Н.П.Рычков күнделік 
жазбасында «Парсының патшасы Хиуа иелігіне дейінгі жерлерді жеңіп келіп, 
бүл жердің астанасы Хиуа қаласын да алган. Осы кезде Батырды 
қамқорлыгына алуды сүрап, қазақ ханы Әбілқайыр Қайыпты Нәдір шахқа 
елші қылып жіберген»,- деп анықтай түседі [7,85-866.]. Сонымен Қайып 
Батырүлы Әбілқайыр тапсырмасымен, біздіңше, 1745 жылдың көктемінде 
Нэдір шахқа аттанган. Оны осы жылы жазда Әбілқайыр ханга Хиуа елшілері 
Қүдайберді инақ пен Қүтлы молда экелген парсының эскер басы, Хиуалық 
Уэйісқүл михтярдың хаттары айгақтайды. Нэдір шах 1745 жылы 5 мамырда 
Әбілқайыр ханга «бізбен келісе отырып, иомут халқына соққы беруді 
сүрайсыз, сонымен бірге марқүм Шергазы ханды мысалга ала отырып, Қайып
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сүлтанды жэне басқаларын қоюға болатындығына үміттенесіз, біздің эуелден 
сізге қайырым көрсету ойымыз бар»,- десе, Хиуалық Уәйісқүл: «Сіздің 
жіберген елшілеріңіз шах қызметінде болып, шахтардың шахы оларға 
көптеген мейірім көрсетті»,- деп хабарлайды [8]. Қайып бастаған елшіліктің 
сэтті қабылданғанына көз жеткізген Әбілқайыр хан 1746 жылы өз елшісі 
Ақмырза арқылы парсы шахына тағы хат жолдайды. Хан: «егер орыстар 
тарапынан қысымға түссе, олардан қорғану мақсатында Хиуа иелігіндегі 
Бесқала қалашығын өзіне беруді» өтінеді. Ақмырза елшілік барысында 
Қайып сүлтанның шах сеніміне ие болгандығын анықтады. Бүхара хандары 
Үбайдолла (1702-1711), Әбілпейіз (1711-1747) сарайында кітапханашы 
болған Мүхаммед Вафа ибн Мүхаммед Захир Карминаги (Казы Вафа) 
«Тухфат ал-хани» («Хан сыйлығы» немесе «Тарнхн Рахим хан») еңбегінде 
Қайыптың осы кезеңдегі өмірі мен қызметін толық ашып көрсетеді. Еңбектен 
Қайыптың шах бүйрығы бойынша атақты Фирдоуси ақынның отаны 
Хорасандағы (Иран) Туе қаласында қызметте болып, оның сеніміне ие 
болганын байқаймыз [9, С. 45-50]. Қайыптың Хиуа тағына отырып, Хорасан 
қолдауына ие болуы Әбілқайыр хан саясатының жеңісі еді. Мүндай жағдай 
қазақ ханының оңтүстігіндегі елдің іргесін бекітіп, Нэдір қүрған Иран 
мемлекетімен қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтергендей болды. Мүның 
өзі қазақ ханының сыртқы саясатта Ресеймен ғана шектелмей, сол түста элем 
мойындаған Жоңғар мемлекеті, Иранмен байланысы көп векторлы даму 
бағытын үстанғандығын дэлелдейді. Мүндай саясатты жалғастырған 
Әбілқайырдың сэтті дипломатиясын 1747 жылы 20 шілдедегі Нәдір шахтың 
жэне 1748 жылы 15 тамыздагы өзінің өлімі ғана тоқтатты.

Сонымен Қазақ хандығының оңтүстігінде XVIII гасырдың ортасында 
Иран империясын ауыстырған жаңа Ауған мемлекеті дүниеге келді. Тэуелсіз 
мемлекет бастауында түрған абдал тайпалары өз атауын дуррани (інжу- 
маржан) деп өзгертсе, Ахмад дурр-дурран (інжу-маржанның асылы) деген 
атаққа ие болады. Содан шах 1750 жылы бүкіл ауған жерін бағындырып, 
1750-1754 жылдары Хорасанды, Панджабты, Кашмирді, кейбір өзбек 
иеліктерін жаулап алып, 1761 жылы Дели қаласына жақындайды. Дуррани 
державасы алып мемлекетке айналып, Орта Азия, Иран, Шығыс Түркістан 
елдерін Оңтүстік Азия мемлекеттерімен байланыстыратын ірі сауда-саттық 
торабын иеленді [1, С. 129-130]. Дуррани империясы 2100 мың шаршы 
шақырымға созылып, Франция, Италия, Испания жэне Үлыбританияны бірге 
қосқандағы ауқымнан асып түсті. Замандастарының пікірінше, Ахмад 
осынша елді 80 мың түрақты, 200-300 мың жинап алынған әскер, 2 мың жеңіл 
жэне 40 ауыр зеңбірек күшімен бағындырды. Ауғандықтар артиллериялық 
қарудан басқа атқан оғы 1 шақырымға жететін «эраде-бан» ракеталық 
қондырғыларын пайдаланды [10, С.62,70-71]. Қай уақытта да Ахмад 
эскерлері тез, әрі шапшаң қимылдап, қарсыластарын қысқа мерзімде жеңуге 
үйретілді. 1760 жылдары Ауғаныстан мемлекетінің, оны билеуші Ахмадтың 
ең күшейген кезеңі еді. Осы түста оның мемлекеттік мүддесі шығыстагы 
келесі бір алып ел Қытаймен тоғыспай қалды. Бүл кезеңде Қытай 
Жоңғарияны бағындырып, эскери жорығын оңтүстік-батысқа бағыттады. 
Орталық Азиядағы саяси-экономикалық ахуал түбірімен өзгеріске үшырады. 
1756-1757 жылдары қазақтар, 1758-1759 жылдары қырғыздар, өзбектер қытай 
эскелерімен бетпе-бет соғысты. Абылай хан «Ата-бабамыз Есімхан мен
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Жәңгірханнан бері Жүңгомен хабарласа алмадық» дей келе, ендігі жағдайда 
ортақ келісімің маңыздылығын Қытай патшасына жолдап, қазақ-қытай 
байланыстарының жаңа кезеңін қалыптастырды [11, 66-67 б.]. Қытайлықтар 
осы сәтте бір кезеңде Жоңғарияға бағынған Шығыс Түркістанда да батыл 
қимылдай бастады. Ш.Уэлиханов Қашқарға саяхатында «Батысында Болор 
қыраттары жэне Тянь-Шаньмен, оңтүстігінде Куен-Лунмен, шығысында 
монғолдық Гоби шөлімен шектелген аумақтың элі күнге белгілі-бір атауы 
жоқ. Елдің шығысында бүл жерлер Алтышаһар -  алты қала, Үйгырстан, 
немесе Қашқар деп аталса, Еуропада ол Кіші Бүхария, Шығыс Татария, 
Шығыс немесе Қытай Түркістаны атымен белгілі, кейде Қашқария деп те 
атайды» деген тоқтамға келген-ді [12, 86.]. Шыгыс Түркістан маньчжур- 
қытай билеушілері үшін Орта Азияны багындыру жоспарындагы плацдарм 
болды. Олардың жаулап алушылық эрекеттеріне бірден-бір қарсылық 
танытқан мүсылман дінінің өкілдері қожалар болатын. 1759 жылдың басында 
Жихан қожа (бір деректе Жаһангир) Орта Азия мен Қазақстанга үміт артып, 
адамдарын жіберген. Қожа елшілерінің Орта жүзге келгенін көрген орыс 
көпесі У.Сеюшев Жиханның ташкенттіктермен келісімге келгенін 
хабарлайды. Қытай экспанциясынан Ресей де шошынды. Орта Азиядагы 
өзара келісімді Қытайдың жаулап алушылыгына қарсы пайдалану үшін Ресей
А.И.Тевкелев пен П.И.Рычковқа тезарада адамдар жіберуді бүйырады. 1759 
жылы Нүралы хан жанында болган капитан Тевкелевтен орыс үкіметіне 
«қытайлықтар «Яркендті, Қашқарды, Ташкентті багындырды» дегенін естіген 
бойда Ресей саясаткерлері қазақтарга «жаңа қорқынышты» жиі-жиі жеткізіп, 
оларды қарсы дайындау үшін «способным человекам немедленно и через то 
взять бы повод по условию с ним ханом о подвижении киргизов противу 
китайцев и мунгалов» деген қорытындыга келеді [13]. 1759 жылы жаз 
айларында қожадан Абылай ханга, кейін Әбілмэмбет ханга елшілер келген. 
Ол турасында М.Арапов «қожалар ханнан қолдау сүрады. Қазақ билеушілері 
өтінішті қабылдаганымен, «алдымен үйгыр бектері өзара қыргынды 
тоқтатып, келісімге келсін» деген талап қойгандыгын анықтады [14, С.181- 
182]. Мүндай талап заңды болатын. Өйткені Шыгыс Түркістанды билеген 
қожалардың өздері 1755 жылдан бастап екіге бөлініп, өзара таласты 
қыздырган еді. Қожалардың бір тобы «ақтаулықтар» үлттық еркіндікті 
қолдаса, екіншілері, «қаратаулықтар» қытайлар жагына шыққандар болатын. 
Ақтаулық қожаларды Қашқар, Яркенд, Үш-Түрфан, Ақсу түргындары, 
қаратаулықтарды түрфандықтар, комулдар, т.б. қолдаган [12,11,128 б.]. 
Бухан ад-Дин қожа қытайлықтар көмегімен 1756 жыл басында Жақия 
қожаны жеңіп, Қашқар мен Яркентті иеленді. Алгашқы жеңісті ақтаулықтар 
мүддесіне пайдаланган Бурхан ад-Дин Жоңгариядан қашып келген бауыры 
Жаһангирмен бірге билікті қытайлықтарга бермей елді өз сондарына ерте 
бастайды. Агайынды қожалардың атагы осы азаттық үшін күреспен шықты. 
Азаттық үшін күресті кезінде жоңгарларга қарсы бастаган олардың экесі 
Махмуд қожа 1755 жылы қаза тапқан-ды. Ішкі тартыстың арты созылмалы 
согыстарга үласты. Соның кесірінен 1759 жылы тамызда 30 мың эскерімен 
Қытай эскері Яркентті, Қашқарды багындырды. Ақтаулық қожалардың 
Шыгыс Памирге, Бадахшанга өту жоспары жүзеге аспады [14, С.158]. 
Орыс зерттеушісі В.В.Григорьев «Қытай ықпалымен Бадахшан билеушісі 
Сүлтан шах белді қожаларды шақырып, оларды өлтіріп, біреуінің басын Чиң
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патшасына жолдады. Қашып қүтылган Мухаммед Эмин қожаның үлы Ай 
қожа Кабулге келіп, Ахмадтан көмек сүрайды. Содан Ахмад эскерімен 
Бадахшанды багындырып, Султан шахты жазалады» деп түйіндейді 
[15, С.355]. Қытай деректері Бухан ад-Дин, Жаһангир қожалардың соңына 
Чиң әскерлері түскенін, олардың 1759 жылғы өлтірілгенін растайды [16]. 
Қожалардың Шығыс Түркістаннан күшпен ығыстырылып, толықтай Қытай 
билігінің орнауы көрші мемлекеттерге эсерін тигізді. Кейін Қүлсары батыр 
Қытайдың өзге жерлерді бағындыру жоспары «Үлкен Бүхара мен Хиуадан» 
эрі қарай асатындығын айғақтады [17]. Міне, осы арада шығыстанушы
B.C.Кузнецов: «Однако страх за собственную судьбу заставил многих 
правителей сопредельного мусульманского мира не препятствовать цинскому 
Китаю завоевывать Восточный Туркестан, население которого было 
мусульманским и где правила фамилия, которую причисляли к потомкам 
пророка. Наглядный пример тому - поведение одного из правителей 
казахского Среднего жуза султана Аблая. Он извлек для себя урок из своей 
неудачной попытки укрыть Амурсану, вожака антицинской борьбы в 
Джунгарии, и потому отказался помогать кашгарским братьям-ходжам в 
борьбе с империей Цин. По данным переводчика Арапова, собранным им в 
1759 г., к Аблаю был направлен из Кашгара посол с просьбой о помощи и 
подарками. Аблай говорил, что «он и Кашгарцы, Еркенцы, Самарканцы, 
Ташкенцы и Туркенстанцы одного Мухамеданского Закона: так бы 
единственно уже всем противу Китайцев примириться, или войною 
поступать, одного же не осмелился принять на себя обязанности беспокоить 
Китайцев отгоном лошадей и набегами и не давать им селиться в Зенгории». 
Сама по себе уже война цинского Китая против правителей Восточного 
Туркестана -  ходжей, которые причислялись к семейству пророка 
Мухаммеда, - была вызовом мусульманскому миру. Однако судьбы 
«потомков пророка» в Кашгарии не определяли позицию мусульманских 
правителей отношении империи Цин. После захвата ею Восточного 
Туркестана кокандский двор принимал послов цинского командования, а 
потом отправил своих посланников к повелителю «неверных». Бадахшинский 
эмир убил оказавшихся в его владениях ходжей, и голова одного из них была 
выставлена для обозрения в Пекине. А властитель могущественнейшей по 
тем временам мусульманской империи -  Дурранийской державы -  Ахмад- 
шах по собственному почину направил посла ко двору цинского богдыхана. 
В этой связи уместно рассмотреть вопрос о “мусульманской коалиции” во 
главе с афганским правителем, которая якобы ставила своей целью 
высвобождение Восточного Туркестана из-под власти” неверных», - дей келе 
Қытайга қарсы Қазақ хандыгы, Қоқан билеушісі Ердене би, қыргыздар, 
үйгыр бектері жэне Ахмад шах біріккен мүсылман елдерініц одагына үлкен 
күмәнмен қарады [18]. Соган қарамастан Орталық Азиядагы мүсылман 
елдерініц қорганыс шараларын жүзеге асыру мақсатында өзара келіссөздер 
жүргізіп, елшілер алмасулардыц жүзеге асқандыгын дәлелдейтін қүжаттар 
жеткілікті. Осы сэтте Дуррани империясыныц шахы Ахмад пен қазақ 
хандарыныц, Орта Азия хандықтарыныц арасында дипломатиялық 
қатынастардыц күшейгендігін Б.П.Гуревич, Р.Б.Сулейменов, В.А.Моисеев 
зерттеулері де айгақтайды [19]. XVIII гасырдыц 60-жылдарыныц басында-ақ 
Абылай хан Орта Азияныц кейбір билеушілеріне елшілер жіберіп, Қытайга
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қарсы одақ қүру мэселесін көтерген [14, С.183]. Қазақ билеушілері Ахмад 
шахқа да арнайы елшілерін жіберген. 1762 жылы Ауған шахы Түркістандағы 
Әбілмәмбет ханға жолдаған хатында Абылай ханның жағдайды талдаған 
хатымен таныс екендігін, соның эсерімен Қытайға елшілік жіберетіндігін 
ашық айтады. Әбілмэмбет хатшысы Бабазянның Абылайға жеткізген 
хатымен орыс тыңшысы Ф.Гордеев те танысып үлгереді. Тыңшының 1763 
жылы 3 қазанда Ресейге жолдаған хатында Абылай мен өзге билеушілердің 
Ахмадқа Бадахшанда өлтірілген қожалардың үлдарын жіберіп, көмек 
сүрағандығы белгілі болды. Содан шах қолдау білдіріп, қожаның үлдарын 
экелері орнына тағайындап Қашқарға кейін қайтарған екен [20, № 219]. 
Осындай келісімдерден соң Ауған шахы өз елшілерін Қытайға аттандырады. 
Ахмад елшілерінің хабарын алған Қытай патшасы 1762 жылы 18 қарашада 
арнайы бүйрығымен шекара басшыларына «ауғандықтардың алғашқы 
елшілігі екендігін, олардың үлкен, эрі біртүтас мемлекеттігін» ескертіп, 
оларға ерекше қүрмет көрсетуді тапсырады [20, №215]. 40 адамнан түратын 
ауған елшілігі Қүтшымыр ханның басшылығымен 1762 жылдың күзінде 
Қытайға барып, Цин нмпернясының Орталық Азняның Солтүстік-батыс 
аймағындағы жаулаушылық саясатына қарсылық білдіреді. Осы елшілік 
Пекинге бара жатқанда жэне 1763 жылы көктемде қайтар сапарында қазақ 
хандарын, ел игілерін қосып, Ахмад шахтың жоспарымен таныстырады. 
Ауған басшысы қазақ ханы Абылайға арнайы хат жолдайды. Хатында согыс 
бола қалған жагдайда эскерн одақ қүру, Қытай эскерлеріне азық-түлікпен, 
көлікпен көмектеспеу жөнінде айтылған [21]. 1763 жылдың алғашқы 
жартысында Ахмад шах Цин империясымен соғысқа шынымен-ақ, әзірлік 
жүргізіп, қазақ даласына, Хиуа, Бүхара жэне Қоқанға эскери одақ қүру 
ниетімен елшіліктер жібереді. Ауған мәселесінде қазақ билеушілері ішкі 
бірлікті сақтады деуімізге эбден болады. Ауған елшілері Әбілмэмбет хан 
арқылы Кіші жүз ханы Нүралыға да хабар салып, соғыс бола қалған жагдайда 
әскеріне көмек алуды жоспарлаған. Егер азық-түлік, жылқылармен көмек 
көрсетілсе мол алтын, күміс төленетіндігі жөнінде уэде де берілген [5, С.670- 
671]. Қазақтың бас ханы Әбілмэмбет «жасының үлкендігіне қарамастан» 
Нүралы ханмен үнемі байланыста болған. Тіпті Нүралы адамдары ауған 
елшісі Қүгшымырмен кездесіп, одан Қытай патшасынан Ахмадқа елшілер 
шыққандығынан хабардар болған. Араға уақыт сала Әбілмәмбет хан 
Байтүрған бастаған елшілігін Ахмадқа жібереді. Осы түста Қоқан билеушісі 
Ердене де ауған елшілерінің келіп, өзара көмек мэселелерін талқылағанын 
Абылайға хабарлайды. 1763 жылы жазда Ердене бек елшілері Әбілмэмбет 
ханға да келген [20, №222,223]. Көп үзамай Әбілмэмбет хан қазақ-ауған 
мэселелерін талқылау үшін үш жүздің белді түлғаларын қосқан кеңесті 
Түркістанда үйымдастырған. Қүлсары батырдың анықтауынша оған 6 мың 
адам жиналған. Кейін белгілі болғандай көпшілік Ауған-Қытай арасында 
соғыс бола қалса, қазақтар Ахмад шахты қолдайды деген шешім қабылдаған 
[22]. 1763 жылы қазақ даласында болған орыс тыңшылары көпестер 
М.Возмилов, Кузнецовтар Сүлтанмәмбет сүлтан жэне Қүлсары батырмен 
кездесіп, Қазақ хандығындағы ауғандармен арадағы байланысты айқын 
сезінген. Дегенмен олар Абылайдың Қытайға да елші жібергендігін де 
анықтайды. 1763 жылы 16 желтоқсанда орыс үкіметі Астрахан губернаторы
Н.А.Бекетовке тез арада Ауғанстанға елші жіберуді тапсырады. Көп үзамай
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барлау мақсатында капитан Б.Аслановты Ахмад шахқа жіберу туралы шешім 
қабылданады [20, № 221]. 1764 жылы 15 наурызда Сібір шебі эскерлерінің 
қолбасшысы И.И.Шпрингер Санкт-Петербургке Абылай сүлтанга 20 адамнан 
түратын ауған елшілігі келді деп хабарлайды. Бүл жөнінде Ахмад шахтың 
Абылайға жазған хатында Цяньлунға қүрамында 40 адамы бар елшілік 
жібергені жэне оған: «Боғдыханның мүсылман дініндегі халықтар мен 
Қашғар, Жаркент секілді басқа да осындай елдерге билік жүргізуге ешбір 
қүқы жоқ», — деп ескерткені айтылған [23]. Сонымен қазақ билеушілері 
Қытайдың солтүстік-батысындагы Жонғарияны жүтқан екпінді саясатының 
алдын алуға барын салды. Сол кезеңге дейін екі алыптың -  Ресей мен 
Қытайдың ортасында ел тәуелсіздігін сақтау жолында көп векторлы багыт 
үстанган Қазақ хандығы күшейген Ауған шахымен де саяси дипломатиялық 
қатынас орнатты. Оның нэтижесі ауған елшілерінің Қытайға, Қазақстанға, 
Қоқан хандығына өзге де мүсылман халықтарына баруы бола алады. 
Қазақтар бір сэт Қытай бағытын үмытпады. 1762 жылдың қыркүйегінде 
Абылай ханнан Дэулеткерей сүлтанның, 1763 жылы ақпанда батыс қазақ 
Үргеніш елшісі Сейтқүл, Кіші жүзден Нүралы ханнан Үкібас Болаттың, 
1764 жылы сэуір айында Әбілмэмбет ханнан Қанжығалы бастаған 
22 адамның Қытай патшасымен кездесуі біртүтас мемлекеттілікті сақтаудан 
туындаган қадамдар болатын. Бір қызығы қазақ елшілерімен бірге
1763 жылгы сапарда Қоқан елшісі Бабашық, үйғырлардан Әшімбек, 
Әкебектер еріп барған. 1763 жылы ақпанда Нүралы ханга жолдаған Ежен 
патшаның хатынан Бадахшан, Қоқан, Бүйрат, Орта жүздің қазақтарының 
бірлескен саясаттарын байқауымызға болады [24, 58,62-65 б.]. Қытайдың 
келесі бір дерегінде 1763 жылы 11 ақпанда «Ауған елшісі Қожа-Мирхат, 
Бадақшан елшісі Абдул-Хамза, Қоқан елшісі Бабашық, Батыс Қазақ Үргеніш 
тайпасының елшісі Сейіткерей, Кіші жүз тайпасының елшісі Үкібас, Болат 
жэне «Хуэй бу» Қашқар қалаларының үшінші дэрежелі экім-бегі Ақбек 
қатарлылар патшаға сэлем беру үшін «У мэнь» -нің алдында патшаны күтті», 
ал 1763 жылы 17 ақпанда аталған елшілерге қонақасы берілді, 1763 жылы 21 
ақпанда елшілер қүрметіне арнап арнайы эскери шеру өткізілді деген 
жолдарды кездестіруге болады [25, 60-61 б.]. Сонау алыстан Кіші жүзден 
келген елшілерді Қытай кеңсесі «Оң бөлік қазақ Кіші жүз Нүралы», «Оң 
бөлік қазақ Кіші жүз Батыр», «Оң бөлік қазақ Үргеніш», деп бөліп жазып, 
оларды бізге багынушылар деп анықтаганымен қазақтар үшін басты мақсат 
өзінің бірлігін корсету, сауда-саттық жасау, сенімді дипломатиялық келісім 
орнату болатын. Қазақтар осы жолы тек өз бірлігін гана дэлелдеп қоймады, 
сонымен бірге өзімен көршілес мүсылман елдерінен де елшілерді ертіп келді. 
Әрине олардың ішінде ауган елшілерінің бірге болуы көзі қарақты Қытайга 
эсер етпей қоймады. Қытайлықтар да олардың мүндай өзара келіскен 
қадамдарына эрдайым қауіптене қарады. Мэселен, Абылай хан мен Ердене 
бек арасындагы елші алмасуларды естіген бойда «Соган қараганда бір- 
бірімен астасуы бар көрінеді. Жансыз салу арқылы олардың арасына 
қызганыш түсіру керек» деген тапсырмалар берілген [24, 65-66 б.]. Қытай 
патшасы Ахмад елшілерінің «мүсылмандарды қоргауына» менменси қараган 
сияқты. Елшілік сапарын саралаган орыс тыңшылары кейін «ауган елшісі 
лайықты қабылданбады», Қытай ешкімнен қорықпайтындыгын мэлімдеді 
деген қорытынды жасайды [14, С. 185]. Қытай мэлімдемесіне қарамастан
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Ахмад шах мүсылман елдері билеушілерімен бірлесіп болашақ соғыс 
мэселесіне дайындықты жалгастырган. Шах қазақ хандарына елші салып 
соғысқа қажетті азық-түлік, жылқылар әзірлеуді тапсырған. Қ.Қазанбаевтың 
хабарына сенсек, мүсылман елдері шахтың үсынысын қолдаған. Орыс 
тыңшылары «соғыс шамамен 1764 жылы көктемде басталады, шах 100 мың 
эскерді дайындап, Бүхара шекарасына орналастырды» деген ақпаратты 
Ресейге жеткізеді. 1764 жылы тамыз айында үйгыр бектерінің қайта-қайта 
шахтан Қытайдан қорғануға көмек сүраганы дэлелденеді [14, С.187-188]. 
Қытай экспанциясын тоқтату мақсатында мүсылман елдері арасындағы 
келісімдерді Ресей де өз саясаты үшін пайдадаланып қалуға барын салды.
1764 жылдың аяғында Ауғанстанда болған орыс елшісі Б.Асланов оған 
қолдау көрсетіп, шахтың согыс жөнінде Ресеймен байланысуын жүзеге 
асыруы тиіс еді. Б.Асланов Қытай багытына ауған эскерінің аттандырылмау 
себебі Үндістан сикхтарымен болған соғыста шах қобасшысы Жеханның 60 
мыңдық қолының жеңілуі деп анықтады [26, С.83-85]. Тарихшы 
Б.П.Гурьевич ауған жорығы 1765 жылы Уэлиханның басшылығымен 
басталып, Бадахшанда Қытай патшасына сүйенген Сүлтан шахтың үстемдігі 
қүлатылғанымен бүл оқиға Орталық Азияның солтүстік батыс аймақтарына 
шешуші эсер ете қоймады деген қорытынды шығарады [14, С.190]. Башқүрт 
Қ.Қазанбаевтың Қүдайменді сүлтаннан естіген хабарына сенсек, жорық 
алдында Ахмад шах 200 адамды Хиуаға, кейін Бүхараға жіберген. Соғысқа 
аттанар алдында шах өз адамына Бүхара ханын өлтіріп, орнына Батырханүлы 
Қайыпты хан тағайындауды үсынған [27]. Біздіңше бүл арада шах Қайыптың 
Иран бағытындағы тэжірибесін ескеріп, одан ашық қолдау күткен тәрізді. 
Сонымен Орталық Азиядағы мүсылман мемлекеттерінің Цин империясына 
қарсы ашық әскери одағы түрлі себептермен қүрылмағанымен, біздіңше, 
қалыптасқан ішкі келісімдер мен дипломатиялық қарым-қатынастар эсерімен 
Қытай Шығыс Түркістаннан эрі аса алмады. Ауғаныстанды арқа түтқан 
азиялық елдердің 1760 жылдардағы бірлескен саясатын кезінде Ш.Уэлиханов 
«орта азиялық билеушілер біраз уақытқа өзара талас-тартысты үмытып, одақ 
қүрады, оның басшылығына Қандағардың билеушісі Орталық Азияның ең 
қуатты билеушісі, Дуррани әулетінің негізін қалаушы Ахметті сайлады», 
«бүл одақ еш нэтижесіз аяқталды, дегенмен оның маңызы, Қытайдың өз 
шекарасын жоңғарларға тэуелді болған Ташкент, Сайрам, Созақ пен 
Түркістанға дейін таратпақ болған пиғылы тоқтатылды» деп багалады [12, 
138-139 б.]. Шоқан пікірін қырғыз тарихшылары да «Осенью 1762 г. регионах 
проживания казахов, кыргызов и узбеков распространилась информация о 
предполагавшемся вторжении весной 1763 г. цинских войск в Среднею 
Азию. Перед опасностью иноземного нашествия народы Средней Азии 
сумели преоделевать внутренние мелкие разногласия и проявить 
сплоченность и единодушие. Отчасти этим можно было объяснить 
добровольное возвращение кокандским бием Ирданой в 1763 г. прежним 
хозяевам -  кыргызам -городов Ош и Узген. Сплоченность мусульманских 
народов, где определенные надежды возлагались и на афганского Ахмет- 
шаха, несомненно, стала сдерживающим моментом для цинов в их 
завоевательных устремлениях в сторону Средней Азии»,- деген 
қорытындысымен қолдайды [28, С.150]. 2010 жылы жарық корген 
академиялық «Қазақстан тарихы» 1760 жылдары мүсылман елдері арасында
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болған өзара келісімдерді еш дэлелсіз «60-жылдардың екінші жартысына» 
жылжыта салған [29, 252 б.]. Мүрагаттық қүжаттармен және мэселемен терең 
таныс жоғарыдағы зерттеушілер өзара келісімнің XVIII ғасырдың 60 
жылдардың басында жүзеге асқанын дэлелдейді. Оның үстіне 1765 жыдардан 
бастап, қазақ-қырғыз, қазақ-қоқан қатынастары қайта шиеленіскен-ді. Қалай 
болғанда да Қытаймен көршілес мүсылман елдері Жоңғарияға жасалған 
қанды қырғынға куэгер ретінде Қытаймен болатын жойқын соғысты 
қаламады, мэселені бейбіт шешуге үмтылды. Осы мақсатта Ахмад шахпен 
тығыз байланыс орнатылды. Мүндай бірлескен қадамдардың барлығынан 
Қытай хабардар еді. Мүсылман елдері елшілерін де бірге жіберді. Ол өз 
нэтижесін берді де. Жағдайды есепке алған Қытай күшпен жаулап 
алушылық саясатын тоқтатуға мэжбүр болды. Мүның өзі де сол заман үшін 
үлкен жеңіс болатын. Ал қазақ, өзбек, қырғыз, үйғыр бауырларына қолдау 
көрсетіп, елшілік аттандырған, Қытай назарын аудартқан Ахмад шах тарихта 
«мүсылмандарды қорғаушы» ретінде қалды. Қазақтар кейін де Ахмадпен 
байланысын үзбеген сияқты. Абылай ханның Ахмад шахтың саясатынан 
хабардар болғандығы 1773 жылы да анықталды. Ол турасында Орыс сүлтан 
1773 жылы 7 шілде де Деколонгке «Ауғаныстанның ханы Ахметшах қарулы 
қолмен, оған қоса пілдері де бар, парсы жеріне шабуыл жасап, өзіне 
багындырып алыпты. Одан кейін Үлкен Бүхараға аттанбақ көрінеді, оны 
жаулап алмақ. Қазірдің өзінде Бүхарияның екі шагын қаласын шауыпты, 
ондаған адамдарды түтқынға алыпты. Біздің жақта Ахметшах Абылай ханға 
келеді екен, онымен әскери бітім жасамақ деген эңгіме тараған»,- деп 
хабарлайды [30,294 б.]. Қорыта келгенде, қазақ-ауған қарым-қатынасы 
мүрагаттық қүжаттар бойынша мемлекеттік деңгейде дәл осы кезеңде 
қалыптасты. Оған екі жақ та мүдделі болды. Дегенмен Қазақстанның 
Ресейдің отарлау аумағына енуі, 1773 жылғы Ахмад шахтың өлімі, ол қүрған 
империяның өзіндік қиыншылықтары, оған қоса еуропалық елдердің бүл 
аймақтағы екпінді шаралары байланыстарға кедергі жасады. Ахмад үлы 
Тимур шахта қызмет жасаған Хусайн Алидің 1803 жылы аяқтаған еңбегінде
XVIII гасырдың соңғы ширегіндегі ішкі жағдай, өзбек тайпаларының 
қарсылықтары толық көрініс табады[31]. Кеңестік заманда ауған тарихшысы 
Сеид Касем Риштия мойындағандай «Ауғанстан өзінің сэтті кезеңін ел 
билеушілері саясатының таяздығынан жэне талас-тартыстың кесірінен 
жіберіп алды. Ахмад шах қүрған Орта Шығыстагы мықты империяны 
сақтап, шахтың ісін жалғастырғанда ауған елі әлемдегі үлы державалардың 
қатарында болар еді» [32, С.27]. Ал қазақ билешілерінің, соның ішінде 
Абылай ханның көрші елдермен жүргізген сарабдал саясаты XVIII ғасырда 
біртүтас елдікті, мемлекеттілікті, үлтымызды сақтады. Қазіргі таңда екі 
мемлекет арасындагы қарым-қатынастар тарихы өз зерттеушілерін күтуде. 
Бүгінгі мемлекеттік деңгейдегі тарих ғылымына деген жаңа көзқарас пен 
шетелдерден экелініп жатқан мыңдаған қүжаттар бүл мэселеде де 
жаңалықтар мен тың түжырымдар жасауға көмектеседі деген 
сенімдеміз.
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A.K. Mukhtar
The Kazakh-Afghan relations and Abylay khan in the XVIII century

In article on the basis of new sources analyzed the policy leading by the Kazakh khanate in 
the second half of the XVIII century against capture of China. At this time the main khan of 
Kazakhs of Abulmambet and Abylay khan together with the Uzbek and Kyrgyz governors 
contacted with the shah of Afghanistan - Ahmad. The joint policy prevented bloodshed, suspended 
the fires of war. The accurate policy of the Kazakh khans, including Abylay khan was defined.

Keywords: the centralized Kazakh khanate, the main khan Abulmambet, Abylay khan, the 
state of Afghanistan, Ahmad shah, the Chinese empire.

A.K. Мухтар
Казахско-афганские отношения и Абылай хан в XVIII веке

В статье на основе новых источников анализируется политика, проводимая Казахским 
ханством во второй половине XVIII в. против захвата Китая. В это время главный хан казахов 
Абулмамбет и Абылай хан совместно с узбекскими и киргизскими правителями вышли на 
связь с шахом Афганистана - Ахмадом. Совместная политика предотвратила кровопролитие, 
приостановила пожар войны. Определилась четкая политика казахских ханов, в том числе 
Абылай хана.

Ключевые слова: централизованное казахское ханство, главный хан Абулмамбет, 
Абылай хан, государство Афганистан, Ахмад шах, Китайская империя.

165



Ж а & а р . ш м .  < Ж ° 3  -  2013

УДК 94(574) “17/19”:32.019.5

¥.Т. Ахметова - тарих ғылымдарының докторы 
А.Б. Дакешева - 2 курс магистранты, 

06M1140 - «педагогикалықтарих» 
E-mail: akzila@mail.ru

И.А. КАСТАНЬЕНІҢ ТҮРКІСТАНДАҒЫ 
ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ Ж¥МЫСТАРЫ

Аннотация. Мақалада XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында қазақ жерін 
кешенді зерттеу батытында іргелі жүмыстар жүргізген Түркістан өлкесінің ғылыми үйымдары 
-  Археология әуесқойларының Түркістан үйірмесі мен Императорлық Орыс географиялық 
қоғамы Түркістан бөлімшесінің белсенді мүшесі болып, он жылға жуық қызмет еткен француз 
ғалымы И.А.Кастаньенің қазақ тарихы, археологиясы, этнографиясына қатысты зерттеулері 
баяндалады.

Түйін сөздер: Түркістан өлкесі, ғылыми мекемелер, француз ғалымы, қазақ тарихы, 
ғылыми зерттеулер.

Қазан төңкерісіне дейінгі Ресей мемлекетінің ғылыми қогамдары мен 
мекемелері Қазақстан аумағында зерттеу жүмыстарын кеңінен жүргізді. 
Қазақтардың Ресей боданына айналуына орай қазақ өлкесін жүйелі зерделеу 
міндеттерін алға қойған ғылыми үйымдар жоспарлы түрде зерттеулермен 
жүмыстанды.

XIX ғасырдың II жартысында Императорлық Орыс географиялық 
қогамының Орынбор, Батыс Сібір, Семей, Түркістан бөлімшелері жэне 
Орынбор Ғылыми мүрағаттық комиссиясы, Археология эуесқойларының 
Түркістан үйірмелері ғылыми-тарихи еңбектерімен таныла бастады. Сол 
дэуірде жинақталған ғылыми мэліметтер патшалық экімшілік сүраныстарын 
қанағаттандырумен қатар, олардың мүшелері еліміздің өткеніне қатысты 
қүнды еңбектерін жарыққа шығарды. Қазіргі таңда сол еңбектерді жинақтап 
тану, зерделеу қазақ тарихы ғылымы үшін маңызды деректерді, тың 
мағлүматтарды беріп, қомақты үлесін қосатыны анық.

Ғылым жолында өз заманыныц түрлі зерттеу орталықтарына мүше болып, 
төңкеріске дейінгі қазақ халқыныц археологиясы, этнографиясы, тарихын 
жинақтаған француз ғалымы Жозеф Антуан Кастаньені атауымызга болады.

Француз ғалымының қазақ көне археологиялық ескерткіштерін 
зерделеуге қосқан үлесіне қазақстандық ғалымдар К.Л.Есмағанбетов пен 
Ғ.Исахан, Ү.ТАхметова арнайы мақалалар арнаған болатын [1].

Біздің мақсатымыз ғылымда аты калган ғалымныц ғылыми қызметіне, қазақ 
тарихына катысты мүраларына кеңірек тоқталып, саралау болып табылады.

И.Кастаньенің саяси-қоғамдық қызметі мен ғылыми ізденістері 
жанүясымен бірге түрақтанған Орынбор жэне Ташкент қалаларымен 
байланыста өрбіді.

И.А.Кастанье 1875 жылы Францияның Гайяк қаласындагы қарапайым 
отбасында дүниеге келген. Тулуза қаласындағы лицейде оқыған кезінде 
жоғарғы курстарда француз тілінен дэрістер тыцдап, куэлік алған [2, 7п.].

1899 жылы көктемде И.Кастанье Ресейге қоныс аударып, Кавказда 
түрақтайды. Кавказ оқу округінде Пятигорск гимназиясында француз тілініц 
мүғалімі қызметін атқарады [3].
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1901 жылы Орынбор қаласына ауысып, алдымен реальдық училищеде, 
кейін ерлер гимназиясы мен Неплюев кадет корпустарында жүмыс жасайды. 
1902 жылы Орынбор Ғылыми мүрагаттық комиссиясына толық мүшелікке 
қабылданып, 1904 жылдан археологиялық ізденістерге рүқсат алады. Зерттеу 
жүмыстарының есептері комиссия «Еңбектерінде» жарыққа шыққан [3].

1912 жылы 1 тамызда И.Кастанье сырқаттануына байланысты 
Түркістан өлкесіне қызмет ауыстырып, Ташкент реальдық училищесінде 
француз тілінің мүгалімі ретінде жүмысқа орналасады [2, 59 п.].

1912 жылы И.А.Кастанье бірден Археология эуесқойларының 
Түркістан үйірмесіне қабылданады. Бүл гылыми орталық төңкеріске дейінгі 
кезеңде Орта Азия, Қазақстанның оңтүстігі мен Жетісудың өткен дэуірлері 
жөніндегі тарихи деректер жинақтауда белсенді болды. Оның мақсат- 
міндеттері үйірме Жаргысының екінші бабында нақты айтылган. Үйірме 
қызметі археологиялық материалдарды жинауга, ескерткіштерді тіркеуге, 
сииаттауга багытталды. Сыр бойынан Алтайга дейінгі ежелгі қалалар, қамал- 
бекіністер, обалар, архитектуралық ескерткіштер мен мазарлар алгаш рет 
зерттеу нысанына алынды. Алгашқы археологиялық карталар жасалды. 
Эииграфикалық, нумизматикалық мүралар жиналды. Үйірме мүшелерінің 
жүмысы Орыс археологиялық қогамының Шыгыс бөлімшесінің бақылауында 
болды. 1895 жылы 11 желтоқсанда Ташкентте қүрылып, 1917 жылга дейінгі 
қызметін жалгастырган қогамда эр кезеңде Е.Т.Смирнов, И.В.Аничков, 
Ә.Диваев, В.А.Каллаур, А.К.Кларе, Н.П. Остроумов, В.В.Бартольд, 
Н.Н.Пантусов белсенді жүмыс атқарды. Жыл сайын шыгарылган 
«Археология әуесқойларының Түркістан үйірмесі мүшелерінің 
хабарламалары мен отырыс хаттамалары (І-ХХІ шыгарылымдар)» атты өзінің 
баспа қүралы арқылы гылыми зерттеулерін жариялаи келді [4, C.10-11].

Археология эуесқойларының Түркістан үйірмесінің хаттамаларынан 
И.Кастаньенің «Культ змей у различных народов и следы его в Туркестане», 
«Отчет о поездке в Шахрохию и местность "Канка"», «Древности Ура-Тюбе и 
Шахристана», «Археологические разведки в Бухарских владениях» атты 
есептері тыңдалып, отырыстарында қызу талқыга түскенін байқаймыз.

1912 жылы 11 желтоқсан күні Археология эуесқойларының Түркістан 
үйірмесінің отырысы Түркістан Округының Инженерлік Басқармасында өтті. 
42 мүшесі қатысқан жиналыста И.Кастанье «Следы древнего культа змей в 
Туркестане» баяндамасын жасады. Зерттеуші жүмысын оқыган кезде қүнды 
жэдігер болып келетін жыланның тас мүсінін көрсетті [5, C.2].

Бүл жүмысын жазуга 1899 жылдың 9 қарашасында өткен үйірме 
отырысындагы талқылаулар түрткі болган. Онда Қоқан уезінің Сох 
қыстагынан 3 аршын тереңдікте ірі бойтүмардың табылганы туралы хат 
оқылган болатын. Аталган жэдігер сақина секілді оралып, бір-біріне 
қаратылган екі жылан түріндегі қара тастан жасалган еді.

Ғалым: «Бүл тастагы бейне кездейсоқтық емес, тек ой-өрісі жогары 
адамның қолынан шыққан туынды болуы мүмкін» [6, C.17] -  деген ой түйіп, 
Түркістан өлкесінен табылган бойтүмарда жыланның айшықталу сырын 
ашуга бел байлайды.

Жыланга табыну салтын қасиетті Інжіл, Қүран, Таурат беттерімен қоса 
элемнің түкпір-түкпіріндегі ежелгі халықтардың салт-дәстүрлерімен салыстыра 
отырып талдауга көшеді. Көне кезеңдегі фетишизм мен тотемизм діни
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жүйелерінің сарқыншақтары ретінде жыланга арнап қүрбандық шалу, мереке 
үйымдастыру рэсімдерін қазіргі кезеңдегі мифологиялық, этнографиялық, 
археологиялық материалдар негізінде жан-жақты қарастырады. Қазақ 
даласындағы көшпелілер арасында Жаңакент қаласының жыландармен 
қиратылуы туралы аңыздың кеңінен тарағандығын сөз етеді [6, C.23].

1912 жылы «Орынбор Оқу Округының Хабаршысы» журналында 
жарық көрген өзінің «Из области Киргизских Верований, нечистые силы и 
злые духи» мақаласынан үзінді беріп, қазақ шамандары мен бақсыларының 
үндеулері мен кейбір эзэзіл әңгімелерінде жыланды жамандық шақыратын, 
зиянкес рухтың ерекше түрі кейпінде сииаттайтындықтарын жазады [6,
С.24]. Жүмысын қорытындылай келе, И.Кастанье жыланга табыну дэстүрінің 
Түркістан жерінде толықтай тарамагандыгын айтады. Салт-жора белгілерінің 
кей жерлерде шыгысындагы көрші жатқан елдермен қарым-қатынасқа түсу 
нәтижесінде кездесетіндігі туралы түжырымды ойын білдіреді.

1913 жылы галым Императорлық Орыс географиялық қогамының 
Түркістан бөлімшесіне қабылданады. Бүл үйым 1896 жылы 20 мамырда 
ашылган болатын. 1898-1917 жылдар аралыгында Ташкент қаласынан 
«Хабарларының» 13 томын жарыққа шыгарады [7, C.276].

Орыс географиялық қогамы Түркістан бөлімшесі «Хабарларының» 
беттерінде түрлі жылдарда И.Кастаньенің «Историко-этнографическая 
поездка в Наманганский уезд», «Современные успехи спелеологии и мои 
спелеологические поездки по Туркестану 1913-14 гг.», «Некролог на смерть 
французкого исследователя-лингвиста Р.Гатьо» атты жүмыстары 
жарияланады. Сол жылы Түркістан халық мүражайы мен кітапханасы 
жанындагы бақылау комитетінің мүшелігіне сайланады [8].

1913 жылдың 30 сэуірінде өткен кезекті үйірме отырысында 
И.Кастанье «Краткое сообщение о поездке к развалинам Ахсыкента и в горы 
для осмотра построек, известных под именем «хана-и-муг»» хабарламасын 
оқып, Ахсыкент тауларында археологиялық зерттеу жүмыстарын жүргізуді 
үсынады. И.А.Кастаньенің үсынысына үйірме мүшесі Л.А.Зимин өз пікірін 
білдіреді. Ол бүл мәселе толық зерттелді деген уэж айтады. Алайда 
баяндамашы Ахсы жерінде жарты сагаттық қазба жүмысының қорытындысы 
негізінде элі де зерттеуді қажет ететін көне мекен деген пікірінен таймайды. 
Осы сөз айтысын мүқият тыңдаган вице-торага Н.П.Остроумов 
И.Кастаньенің үсынысын қүптап, нэтижелі ізденісіне кеткен 44 рубль 
көлеміндегі шыгынының үйірме есебінен жабылатынын хабарлайды. 
Жиналыс алдагы уақытта Ахсыкент жерінде қазба жүмыстарын 
жалгастыруды И.Кастаньеге тапсырады [9, С.57-58].

1913 жылы 28 қыркүйекте кезекті басқосу Ташкенттегі қалалық 
думаның акт залында үйымдастырылады. Отырыс Императорлық Орыс 
географиялық қогамының Түркістан бөлімшесі жэне Археология 
әуесқойлары Түркістан үйірмесінің бірігуімен өтеді. Генерал-лейтенант 
А.С.Галкин төрагалық еткен жиналысқа танымал саяхатшы ПК.Козлов 
қатысып, баяндамасын оқиды. Күн тэртібінде екінші болып аталган екі 
қогамның тең мүшесі И.А.Кастанье «Историко-этнографическая поездка в 
Наманганский уезд» тақырыбындагы хабарламасын жасайды. Баяндама 
ежелгі Ахсыкент қаласы қирандыларына сипаттамадан, тарихи анықтамадан 
жэне Чует тауларындагы жергілікті халықтың арасында тараган сенімдерді, 
түрлі ырымдарды хабарлаудан түрды [9, С.109].
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И.Кастанье есебінде өзінен бүрын аталған тарихи мекенде болған 
Н.Н.Веселовский, Н.Г.Павлов, В.В.Бартольд жэне ортағасырлық тарихшылар 
Ибн Хаукаль, Әл-Макдиси, Идрисиден жеткен деректерді негізге алып, Ахсы 
қаласының орны туралы нақты деректің жоқтығын дэлелдейді. Өзінің сэуір 
мен маусым айларындағы екі сапарының мақсаты ежелгі мекенді көзбен 
көріп, ежелгі қала туралы кеңінен тану болғанын сөз етеді. Осылайша түрлі 
кезеңде Ферғананың астанасы болған көне мекенге жол бастайды. 
Сырдарияның оң жағалауындағы Наманган уезінен 20 верст жерге жетіп, 
зерттеу жүмысын жүргізеді. Қазба жүмыстарының нэтижесінде алып 
орлармен ажыратылған үш түрлі бөліктен түратын ежелгі қаланың орнын 
анықтайды. «Бірінші бөлігі -  сэнді сарайы бар биіктікте орналасқан цитадель, 
екіншісі -  цитадельді қоршай мешіт, түрме, теңге сарайлары бой көтерген 
қаланың орталық бөлігі, үшіншісі -  базар, бақша, шеберханалары бар 
адамдар көп түратын бөлігі» [10, С.18] - деп сипаттайды. Ондаған түрлі 
шырақтардың, араб эріптері көрінетін шыны ыдыс қалдықтарының, 
моншақтардың, кірпіштердің табылғанын жазған автор Ахсыкент 
қирандысының археология ғылым саласы үшін маңызды мағлүмат беретінін 
баса айтады. Осылайша, ғалым бүл өңірде сауда мен қолөнердің орталығы 
болған көшпелілер мен отырықшы халық арасындагы байланыс ошағының 
топографиялық орналасуына қатысты нақты түжырым жасайды.

Наманган уезінің Чуст бөктеріндегі халықтардың наным-сенімдері 
жөнінде Н.П.Остроумовтың аттас хабарламасымен байланыста эңгімеленген. 
Әулиелер жерленген мазарларга барып түнеуден, ақтық байлаудан, көз 
тиюден сақтанудан, ежелгі агаштарга табынудан түратын шамандық сенім 
сарқыншақтарының элі күнге шейін сақталгандыгын жазган. Сапары кезінде 
жазып алынган Ежелгі Қара қорган, хазірет Мэулен, Қотыр бүлақ, Көктүңлық 
Ата мазарларының қүдіреттері туралы халық аузындагы аңыз-эңгімелерге 
тоқталган. Көне ескерткіштер мен жергілікті халықтардың тәңірге сенімі 
жөнінде хабардар ететін ел ішінде тараган эпсаналар мэтінінде ел тарихы 
жатқанын дэлелдеген.

1913 жылдың 15 қазанында өткен кезекті үйірме отырысында 
И.Кастанье «Летняя поездка к развалинам Шахрохии и Канки» баяндамасын 
жасады. Жиналыс алдында И.А.Беляев жэне баяндамашының өзі түсірген 
суреттер көрсетілді. Ғалымның зерттеуіне қатысты үйірме мүшелері 
А.А.Семенов, А.Е.Скворцов, Л.А.Зимин өзара қызу пікір алмасты. Отырыс 
қаулысында И.Кастаньеге аталган тарихи мекенде зерттеу жүмыстарын 
жалгастыруга рүқсатберілді [9, С .110].

Аталган есебінде И.А.Кастанье 1913 жылдың 28-нші мамырында 
археология эуесқойларының Түркістан үйірмесінің тапсырмасына 
байланысты Орталық жэне Шыгыс Азияны зерттеуге арналган Орыс 
комитетінің қаражаты есебінен Шахрухия қаласының ескі орнын барлауга 
аттанганын хабарлайды. Жазгы сапарының мақсаты аталган қалалардың 
орналасуы, ежелгі тарихы, ескерткіштері туралы кеңінен білу болды. 
Осылайша, Жаңақорган қыстагы арқылы Шахрухияга бет алады. Шамар Қара 
эулие жеріндегі бақташылардан Әмір Темір мен Абдолла хан жөнінде жазып 
алады. Абдолла хан салгызган мешіт қирандыларынан белгісіз полковниктің, 
Әлім молданың, М.С.Андреев пен Е.Т.Смирновтың жазулары бар біршама 
заттарды алып кеткенінен кейін бүл жерге ешкім аяқ баспаганын естиді.
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Шахрухия мен Канка жеріне гылыми мақсаттармен барган 
зерттеушілердің еңбектерімен толық танысқан И.Кастанье өз жүмысында 
кеңінен қолданады. Атап айтсақ, 1876 жылы «Туркенстанские ведомости» 
газетінің №24 санындагы Д.К.Зацепин мақаласына сүйеніп, сол кездегі 
Абдолла хан мешітінің сипаты мен өзі көрген жайттарды салыстыра баян 
етеді. Осылайша, галым мешіт қабыргасының солтүстік бөлігінде тек дарбаза 
бүрышының сақталгандыгын, қалган бөліктерінің толық қирандыга айналып, 
жаңа мешіт қүрылысы үшін тастарының алынгандыгын байқайды. Мешіттің 
ескі орнының қасында күйдірілген кірпіштен салынган Шамар Қара эулиеге 
арналган мазарды суреттеп береді.

Шахрухия ежелгі қаласы туралы Әл-Максиди жэне Әли Шерефеддин 
деректерін талдайды. Сонымен қатар И.Кастанье В.Бартольдің 1900 жылы 
жарыққа шыққан «Моңғол шапқыншылыгы кезіндегі Түркістан» еңбегін 
негізге алып, Шаш облысының қалалары қүрамына кірген Бенакент атты 
ежелгі қаланың Ангрен өзенінің сагасында орналасқанын жазады. Ал 
Бенакенттің Шахрухия деп аталуына қатысты «Бенакент қаласын 1220 жылы 
моңголдар жаулап алган жэне XII гасырдың II жартысындагы бүліктер кезінде 
қиратылып, Әмір Темір кезінде қайта түргызылды» деген В.Бартольдтің, «1392 
жылға шейін бүл қалада адам баласы түрмаган» деген 1893 жылы Ташкентте 
басылып шыққан «Бакудан Ташкентке дейінгі Орталық Азия бойынша 
жолсілтегіш» атты Д.ИЭварницкийдің еңбектеріндегі тарихи деректерді 
үсынып, оқырман талқысына салады [11, C.5].

Аталган мэліметтерді гылыми сараптаудан өткізген галым Әмір Темір 
билігінің гүлденген кезеңін ескере келіп, ежелгі қалашық қайта қалпына 
келтірілген соң үлы мырза Шахрухқа сыйга тартылып, осыдан келіп Шахрух- 
шар немесе Шахрухия атауы шыққанын талдап көрсетеді.

Сапарының нэтижесінде жергілікті жердің сызбасын қүрастырган 
И.Кастанье Бенакент қалашыгының қалдықтарын Шара-Кия немесе 
Шахрухия жерінің солтүстік-батысында деп белгілейді [11, C.7].

Есепті толыққанды жеткізуде И.А.Беляевтың Сырдария мен 
Шахрухияның жалпы кескіні мен Канка қалашыгы суреттелген фотоларымен 
қатар Абдулла хан мешітіндегі дарбаза бүрышы, Бенакенттің жалпы көрінісі 
атты қосымшаларды тіркейді.

1913-1914 жылдары И.Кастанье Өгем өзені бойындагы үңгірлерге 
зерттеу жүргізеді. Сол сапарында тікелей Ташкентке бастайтын жер асты 
жолы жөніндегі аңызды жазып алады. Канигут үңгірінің тылсым тарихын 
жазуда 1981 жылгы зерттеуші Вилькинсомның, 1896 жылгы Археология 
эуесқойларының Түркістан үйірмесі мүшелері М.С.Андреев пен
Н.Г.Маллицкийдің жэне П.С.Назаровтың сапарлары кезінде жазылган 
мэліметтеріне сүйеніп, нақтылы көргендерімен салыстырмалы талдау 
жасайды. Ел аузындагы аңыз-әңгімелерден сол мекен үңгірлерінің тарихын 
шыгарады [12, C.20].

1914 жылы 14 наурыз күні Императорлық Орыс географиялық 
қогамының Түркістан бөлімшесінің кезекті отырысы А.С.Галкин 
төрагалыгымен өтті. Жиналыс кезінде төрага орынбасары Н.Г.Маллицкий 
бөлімше мүшесі Иосиф Антоновичтің өтінішін жеткізеді. Бүл өтінішінде 
И.Кастанье 1914 жылдың маусым-шілде айларында Самарқан облысы мен 
Фергана облысының Қоқан уезіндегі этнографиялық жэне спелеологиялық
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зерттеулерін жалғастыруды көздегенін эңгімелейді. Бүл сапарына шамамен 
230 рубль шамасында қаражаттың қажеттігін айтып, үйым есебінен бөлуді 
сүрайды [13, C.273].

1914 жылы 19 наурызда бөлімше отырысы жогарыда аталған аудандағы 
жергілікті халықтардың сенімдері мен салт-дэстүрлері, үңгірлеріне қатысты 
ізденістерді жалғастыруға И.Кастаньеге 400 рубль мөлшерінде қаражат 
бөлуді шешеді [13, C.276].

1914 жылы 29 қараша күні оздырылған жалпы жиналыста И.Кастанье 
өзінің «Об археологических разведках в песках Ферганы в 1914 году» 
есебінен үзінді келтірді. Бүл жүмысында Фергана облысының солтүстік- 
батысындагы қүмдарга, ондагы геологиялық түзілімдерге, желдің жүмысына, 
қүммен көмкерілген ежелгі мекендерден табылган зат қалдықтарына 
тоқталады [13, C.285].

1915 жылы 19 қаңтарда өткен жиналыста бөлімше «Хабарларының» 
келесі XI томының I шыгарылымына И.А.Кастаньенің «О пещерах 
Туркестана» есебін басып шыгару шешімі қабылданады [13, C.290].

1915 жылы 14 ақпан күні үйірме мүшелерінің кезекті отырысы 
Түркістан мүгалімдер семинариясының гимаратында вице-төрага, үйірменің 
Қүрметті мүшесі Н.П.Остроумовтың төрагалыгымен, В.Н.Миловановтың 
хатшылыгымен және 24 мүшесінің қатысуымен өтті. Аталган жиында 
И.Кастанье «Древности Ура-Тюбе и Шахристана» тақырыбындагы 
баяндамасын жасады. Өз хабарламасын зерттеуші берілген жерлердің жалпы 
сипаттамасына, кездесетін коне ескерткіштеріне жэне өткен тарихына 
арнады. Жүмыс үлкен қызыгушылықпен тындалып, пікір алмасуларга 
жалгасты. Үйірме мүшелері галым баянында кездескен ежелгі Кирополис 
қалашыгының орнына қатысты өз пікірлерін білдірді. Аталган өңірге 
археологиялық мақсаттарман барып, топографиясымен жақсы таныс 
галымдар Н.П.Остроумов пен П.С.Скварский Кирополистің биіктікте 
орналасқан Үра-төбенің ежелгі орнында болганын айтып, баяндамашының 
түжырымын қолдайды. Жэне де профессор В.В.Бартольдтің эскери қамалдың 
жазық даладагы Шахристанда орналасуы мүмкін деген пікіріне 
қарсылықтарын білдіреді [14, C.159].

Ғалым: «Аталган хабарлама осы жерлер туралы түрлі мэліметтерді 
біріктіріп, тарихымен толыққанды таныстыру, сапар кезіндегі өзімнің жеке 
пікірлеріммен бөлісу мақсатында жасалынды» [15, C.32] - деп бөліп айтқан.

1915 жылы 11 қарашада өткен үйірменің кезекті отырысына үйымның 
50 мүшесі қатысты. Үйірме мүшесі И.Кастанье 1915 жылдың жаз айларында 
Бүқар иеліктеріне жүргізген археологиялық барлау жүмыстары жөнінде 
хабарламасын жасады. Өз сапарында жүріп өткен жолдар жэне кездескен 
түрлі көне ескерткіштерге сипаттама беріп, кейбіріне қатысты аңыз- 
эңгімелерге тоқталды. Баяндама кезінде түрлі фотосуреттер, сызбалар, 
карталар көрсетілген. Өз есебін қорытындылай келе, галым Абдолла хан 
медресесі, Захар мен Мирон қамалы, Кала-и-Дабус қала орындары, Әулие 
Әбу-Хир мазары, Нүр Ата мен Газган қыстақтарын болашақта тарихи- 
археологиялық, этнографиялық зерттеулер үшін қүнды деректер қоймасы 
деп ой түйіндеген. Жиналыс мүшелері И.Кастанье жүмысын жогары багалап, 
ризашылықтарын білдірген [14, C.169].
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1916 жылдың 6 қаңтарында И.Кастанье Орынбор ғылыми мүрагаттық 
комнссиясының төрағасы А.В.Поповтың атына хат жолдайды. Хатта француз 
ғалымы таяу арада Орал облысының Покровка селосынан табылған 4 
жәдігермен қоса өзінің Бүқар неліктеріне сапары жөнінде жазылған есебін 
жіберетінін жазған [16, 3п.].

И.А.Кастанье «Исламныц Түркістандагы қаснетті орындарына 
табынушылық» атты соцгы еңбектерінің бірінде сакралды эпиграфика мен 
аңыздарға назар аудара отырып, 160-тан астам дін өкілдерінің есімдерін атап, 
бейіт, мазар, архитектуралық ескерткіштер мен кешендердің тізбесін жасайды. 
Француз ғалымының қаламына іліккен қазақ халқының қасиетті жерлері 
қатарында «Түркістандағы түмен бап», Қазыгүрт эулие, Шақпақ ата, Қошқар 
ата, Әулие ата, Айша бибі, Қарахан ата т.б. аталган. Осы еңбегі арқылы сол 
өңірдегі көп жылдық бақылаулары мен зерттеулеріне қорытынды жасайды.

1917 жылы Қазан төңкерісінен кейін Жозеф Кастанье жаңа мүражай 
коллекцияларын қүрастырумен айналысып, Түркістан халық мүражайы мен 
кітапханасында жэне Археология әуесқойларының Түркістан үйірмесі мен 
Императорлық Орыс географиялық қогамының Түркістан бөлімшесінде 
таратылганга дейін қызмет етеді. 1920 жылы «Түркістанда өнер мен көне 
ескерткіштерді қоргау ісін үйымдастыру» үшін қүрылган мүрагат істері 
бойынша Орталық Басқарма басшысы Д.И.Нечкиннің орынбасары қызметін 
атқарады [8].

Кеңес дэуірінің галымдары А.И.Зевелев, Ю.А.Поляков, Л.В.Шишкина- 
ның И.Кастанье туралы: «Бірінші дүниежүзілік согысқа дейін «археоло- 
гиялық жүмыстарды жүргізген болып» Ташкентте түрақтады. Түркістанның 
археологиялық картасын жасауды бүркемелеп тыңшылық жүмыспен 
айналысты. 1917-1919 жылдары агылшын тыңшыларымен қосылып Кеңес 
үкіметіне қарсы күресті. 1921 жылы эскери түтқындармен бірге Францияга 
оралды» [17, С.49] -  деген түжырымдары өз уақытында галымның гылыми 
ізденістеріне сенімсіздік тудырган болатын.

Алайда, академик, эрі шыгыстанушы В.В.Бартольдтің «Ближайшие 
задачи изучения Туркестана» мақаласындагы: «Қазіргі уақытта Түркістанның 
археологиялық картасын жасап, кейін оган толықтырулар енгізіп түру 
мүмкіндігіне иеміз жэне де бүл жүмысты орындауга айтарлықтай дэрежеде 
елімізді тастап, өз Отанына кеткен И.Кастанье жинақтары септігін тигізеді» 
[18, С.549] -  деген пікірлері галымның аталган өлкенің археологиясы, 
тарихын зерттеудегі елеулі еңбегін көрсетеді.

Түркістан өлкесінде 1912 жылдан 1920 жылга дейін қызмет жасаган 
И.А.Кастанье осыншама аз уақытта аталган жердің үңгірлеріне, 
этнографиясына, археологиясына қатысты ауқымды деректерді жинақтап, 
нақтылы гылыми сипаттауларын жасай білді.

Қорыта айтқанда, XIX гасыр аягы мен XX гасыр бас кезеңінде гылыми 
мақалалары мен есептері арқылы казақ елінің көне ескерткіштері мен 
жәдігерлерін элемдік тарих гылымына қосуда француз галымы Жозеф 
Кастаньеніц өзіндік үлесі болды.
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У.Т. Ахметова, А.Б. Дакешева 
Научные исследования И.А.Кастанье в Туркестане

В данной статье рассматриваются научные исследования французского ученого, члена 
Туркестанского кружка любителей археологии и Туркестанского отделения Императорского 
Русского географического общества Жозефа Антуана Кастанье, внесшего огромный вклад в 
историю казахского народа.

Ключевые слова: Туркестанский край, научные общества, французский ученый, 
казахская история, научные исследования

U.T. Ahmetova, A.B. Dakesheva 
Scientific research work I.A. kastanye in Turkestan

This article discusses the research of French scientists, member of the Turkestan group lovers 
of Archeology and Turkestan branch of the Imperial Russian geographical society, Castanet Joseph 
Antoine, who made a great contribution to the history and archeology of the Kazakh people.

Key words: Turkestan region, scientific publics, French scientist, Kazakh history, scientific 
research works
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ғылыми
ОМІР

НАУЧНАЯ  
Ж ИЗНЬ

ACADEMIC 
LIFE

30 сентября 2013 года кафедрой педагогики и психологии 
педагогического факультета Западно-Казахстанского государственного 
университета им. М.Утемисова совместно с филиалом АО 
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» «Институтом 
повышения квалификации педагогических работников по Западно
Казахстанской области» была проведена областная научно
практическая конференция «Формирование функциональной 
грамотности учителей начальных классов в условиях 12-летней 
школы».

В работе конференции приняли участие преподаватели педагогического 
колледжа им. Ж.Досмухамедова, преподаватели, методисты АО 
«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», преподаватели и 
магистранты Западно-Казахстанского государственного университета им. 
М.Утемисова, учителя школ города и области. На конференцию было 
заявлено более 180 докладов. Работа конференции осуществлялась по 
следующим направлениям: современное состояние и перспективы 
формирования функциональной грамотности учителей начальных классов; 
психолого-педагогические аспекты реализации компетентностного подхода в 
образовании; содержание и технология обучения в 12-летней школе; новый 
формат повышения квалификации учителей по Кембриджской программе.

В целом конференция прошла на высоком научном уровне, 
присутствовало активное обсуждение актуальных проблем. Для пленарного 
заседания конференции доклады подготовили такие ученые как д.п.н., доцент 
Сардарова Ж. И. «Бастауыш сынып оқушыларыныц ақпараттық 
сауаттылықтарын қалыптастырудыц теориялық негізі»; д.п.н., профессор, 
Курманалина Ш. X. «Основные направления реформирования содержания 
высшего образования в условиях 12-летнего обучения»; к.п.н. 
Измуханбетова С.С. «Жаца форматты мүгалім: функционалдық сауаттылық 
немесе кәсіби шеберлік»; д.п.н., доцент Мухамбетжанова С. Т. «12-жылдық 
білім беруге кошу багытында информатика мүгалімдерініц әдістемелік 
жүйесін қүрудыц дидактикалық мүмкіндіктері»;, д.п.н., доцент Сарсенбаева 
Б. И. «О подготовке учителя начальной школы»; к.п.н., доцент Ергалиева Г. 
А. «Бастауыш мектеп оқушыларыныц рухани- адамгершілік қүндылықтарын 
қалыпастырудагы өзін-өзі тану пэнініц ролі».

По итогам конференции были разработаны и приняты рекомендации 
по модернизации проводимой работы среди педагогического коллектива в 
соответствии с Национальным планом действий по развитию 
функциональной грамотности школьников на 2012 -  2016 годы; расширению 
ресурсных баз по распространению идеи развития функциональной 
грамотности учащихся; модернизации работы по распространению 
передового опыта учителей, занимающихся внедрением элементов развития 
функциональной грамотности школьников в опыт школ с общественно
гуманитарным и естественно-математическим направлением и другие.
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2013 жылдың 27 қыркүйегінде Жаратылыстану-география 
факультетінде биология жэне экология кафедрасының 
ұйымдастыруымен жэне университет ректоратының қолдауымен 
«Иванов оқулары» гылыми-тәжірибелік конференциясы отті.

Конференция жүмысына университет ғалымдары, ардагер-үстаздар, 
облыстық биологиялық-экологиялық орталығының мамандары, Орал 
ауылшаруашылық тэжірибе станциясының ғалымдары «Биология», 
«Экология» мамандықтарының магистранттары жэне студенттері қатысты. 
Конференция отырысын Жаратылыстану-география факультетінің деканы 
х.г.к., доцент А.Б.Ниязбекова ашты. Сөз кезегін алган Ғылым жэне 
коммерцияландыру деиартаментініц директоры Э.Ж.Имашев барлық 
қатысушыларды конференцияныц ашылуымен қүттықтап, сэттілік тіледі.

Конференция жүмысында б.г.к., профессор М.М. Фартушина, б.г.д., 
профессор Т.Е.Дарбаева, а/ш.г.к. С.Г.Чекалин, магистр Н.А.Хрысева, 
магистранттар Ж.Калиева, К.Удреева баяндамалар жасады.

Конференция барысында б.г.д., профессор В.В. Ивановтыц өмірі мен 
еңбек жолы туралы сөз қозгалып, естеліктер айтылды. Ғалымдардыц 
көтерген мэселелері сан қырлы. Профессор Т.Е.Дарбаева, магистранттар 
Ж.Калиева, К.Удреева Батыс Қазақстан облысы, Жайық өзені бойындагы 
жайылма ормандардыц трансформациясы, қазіргі экологиялық жагдайы 
туралы кеңінен маглүмат беріп, мәліметтер келтірді. А/ш.г.к. С.Г. Чекалин 
көпжылдық шөптесін өсімдіктердіц топырақ қабатын биологияландырудагы 
рөліне тоқталып өтсе, магистр Н.А.Хрысева топырақ жамылгысыныц 
антропогендік эсерлерге түрақтылыгын багалау турасында сөз қозгады.

Сондай-ақ конференция соцында ардагер-үстаз Г.М.Мулдашева, 
георафия кафедрасыныц мецгерушісі г.г.к. В.И.Амельченко, х.г.к., доцент 
Н.К. Череватова сөз алып, профессор В.В. Ивановтыц өмірі мен еңбек жолы 
туралы толық маглүматтар беріп, конференция жүмысына белсене 
қатысушыларга алгыстарын білдірді.

Конференция қорытындысы бойынша осындай гылыми-тэжірибелік 
конференцияларды жылда өткізу жэне мүндай шараларга оқушыларды, 
студенттер мен магистранттарды көптеп тарту, конференцияныц 
географиялық аумагын кецейту, зерттеу жүмыстарыныц нэтижелерін оқу 
үрдісінде пайдалану, конференция материалдарын БҚМУ хабаршысына 
баспага беру туралы қаулы қабылданды.

С.А. Кажиахметов,
биология жэне экология 

кафедрасы мецгерушісініц м.а.
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Ы .М .І І І .
МЕРЕЙТОЙ

НАШ И  
Ю Б И Л Я Р Ы

OUR 
JUBI LEES

После окончания средней школы в 1980 
году Нурсулу Куспановна работала 
пионервожатой в Актауской средней школе. 
Педагогический коллектив рекомендовал 
инициативную девушку для поступления в 
Уральский педагогический институт им.
А.С.Пушкина. Пять лет учебы в Уральском 
педагогическом институте им. А.С.Пушкина 
пролетели незаметно для отличницы и 
активистки естественно-географического
факультета. Свою трудовую деятельность 
продолжила в СШ им. ИАлтынсарина, в пос.

С наилучшими пожеланиями, 
кафедра теории и методики преподавания 

физической культуры

Шагатай, Акжаикского района качестве учителя 
химии и бологии. Молодого, перспективного

преподавателя заметили и пригласили в Уральский педагогический колледж 
им. Ж.Досмухаммедова преподавателем естественнонаучных дисциплин.

На кафедре «Теории и методики преподавания физической культуры» 
Нурсулу Куспановна работает на протяжении десяти лет и пользуется 
авторитетом как среди коллег, так и студентов. Она замечательная мама для 
троих сыновей, любимый куратор для студентов, для коллег - педагог 
идущий вперед (29 октября 2012 года она защитила диссертацию на 
соискание кандидата педагогических наук в Белгороде).

Счастья, успехов, удачи во всех ваших начинаниях, с днем рождения, 
дорогая Нурсулу Куспановна.
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АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТ 
МАҚАЛАНЫҢ ДАЙЫНДАПУ ТӘРТІБІ

«БҚМУ хабаршысы» жинағына жариялауға білім мәселелеріне қатысты ғылыми және 
ғылыми-әдістемелік жұмыстар гуманитарлық, жаратылыстану, экономикалық, өнертану, 
техникалық ғылымдар, сонымен бірге университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі, 
аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының мәселелері мазмұнын құрайтын қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде мақалалар қабылдайды.

Журналға бағытталған мақала (компьютерлік мәтін көлемі 8 беттен аспайтын) USB- 
жинағышы, CD-R дискімен (мәтіннің қолжазба түрінде, 1,0 интервалымен, 11 шрифтісінен 
кем емес, және бір данасы А4 формат қағазында) берілуі керек.

Суреттегі берілген барлық әріп және сандық белгілер ең басты және сурет 
астындағы мәтінде түсіндірілуі қажет. Қолжазбадағы суреттері бар беттері мен мәтін беттері 
нөмірленген болуы керек. Мәтін мұқият тексерілген және редакцияланған болуы қажет. 
Сканерленген мәтіндер, грамматикалық және техникалық қателері бар мақалалар жинаққа 
енгізілмейді.

«БҚМУ хабаршысы» ғылыми журналына дайындық кезінде материалдарды 
жариялауға автор туралы мәлімет көрсетілуі қажет (аты-жөні (толық), ғылыми атағы, 
дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны, мекенжайы, электрондық почтасы, тел.), ӘОЖ нөмірі, 
ішкі және сыртқы рецензиясы (жариялауға ұсынылған ғылыми жұмыстың ғылым кандидаты 
және докторларының сын-пікірлері болуы керек); аңдатпа, мақала тіліндегі түйін сөз 
(10 сөзден артық); Т.А.Ә., мақаланың атауы, түйіндеме, түйін сөз (мемлекеттік тілде 
жарияланатын мақалаға - орыс немесе ағылшын тілінде, басқа тілде жарияланатын 
мақалаға - мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілінде), жариялауға төленген түбіртек 
міндетті түрде болуы қажет.

Мақаланы жариялауға эксперттік комиссия бекіткен ғылыми-техникалық Кеңестің 
эксперттік тұжырымдамасы болуы керек.

Материалдар белгіленген тәртіп бойынша сай келмесе, жариялауға қабылданбайды. 
Қолжазбалар редакция көзқарасын білдірмейді және авторларға кері қайтарылмайды.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ

Для публикации в «Вестнике ЗКГУ» принимаются статьи на казахском, русском, 
английском языках, содержащие результаты научных и научно-методических работ в 
области гуманитарных, естественных, экономических, искусствоведческих, технических 
наук, посвященных проблемам образования, а также материалы, отражающие 
деятельность различных структурных подразделений университета, вопросы социально
экономического развития региона.

Статья (объемом не более 8 страниц компьютерного текста), направляемая в журнал, 
представляется на дисках CD-R, USB-накопитель (с обязательной распечаткой текста, 
шрифтом не менее 11, 1,0 интервалом и графики на бумаге в одном экземпляре на 
формате А4).

Все буквенные и цифровые обозначения, приведенные на рисунках, необходимо 
пояснить в основном или подрисуночном тексте. Страницы рукописи должны быть 
пронумерованы, включая листы с рисунками. Текст должен быть тщательным образом 
выверен и отредактирован. Сканированные тексты с грамматическими и техническими 
ошибками не будут включены в сборник.

При подготовке материалов к опубликованию в научном сборнике «Вестник ЗКГУ» 
обязательным условием является представление сведений об авторе (Ф.И.О. (полностью), 
ученая степень, звание, должность, место работы, адрес, электронная почта, тел.), номер 
УДК, внутренней и внешней рецензии (публикуемые в издании научные работы должны 
быть рецензируемы кандидатами наук и докторами); аннотация, ключевые слова на языке 
статьи (более 10 слов); Ф.И.О., название статьи, резюме, ключевые слова (статьи, 
публикуемой на государственном языке, должно быть на русском и английском языках; 
статьи, публикуемой на других языках -  на государственном, русском или английском 
языках); наличие квитанции оплаты за публикацию.

Решение о возможности опубликования статьи подтверждается экспертной комиссией 
научно-технического Совета актом экспертного заключения.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к публикации не принимаются. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.
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