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ТАТАР ТЕЛЕНДӘ «КҮК», «КЫЗЫЛ» ҺӘМ «АЛ» 

КОМПОНЕНТЛЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМНАР 
 
Чынбарлыкта фразеологизмнарның роле бик мөһим. 

Фразеологик берәмлекләрне куллану сөйләмне образлы, бизәкле, 
тәэсирле итә. Фразеологизмнар нәфис әдәбиятта, телдәге сөйләмдә, 
татар халык авыз иҗатында актив кулланылыш табалар. 

Фразеологизмнар, яки фразеологик берәмлекләр, телнең милли 
үзенчәлеген чагылдыра. Фразеологиядә халыкның бай тарихи 
тәҗрибәсе тупланган, анда хезмәт эшчәнлеге, халыкның 
көнкүреше һәм мәдәнияте белән бәйле күзаллаулар 
чагылдырылган. Еш кына төс белән бәйле фразеологик 
берәмлекләр очрый. Аларның һәркайсы үз эченә нинди дә булса 
мәгънәви йөкләнеш, төсмер, үрнәк алып килә.  

Татар телендә фразеологик компонентлар булып төрле 
берәмлекләр, шул исәптән төсләрне белдерүче сүзләр килергә 
мөмкин.Төсләрне белдерүче сүзләр арасында киң таралганы – 
«күк», «кызыл» һәм «ал» компонентлары. 

Әлеге мәкалә татар телендә төс компонентлы 
фразеологизмнарны лексик-семантик яктан тикшерү максатында 
башкарылган фәнни эшебезгә нигезләнә. 

Фразеологиягә багышланган хезмәтләрнең күп булуына 
карамастан, татар телендәге «күк», «кызыл» һәм «ал» компонетлы 
фразеологизмнарны махсус өйрәнгән чыганакларның әлегә 
булмавы сайланган теманың актуальлеген билгели. 

Күк, кызыл  һәм ал төсләр кулланылган фразеологизмнарны 
мәгънәви яктан, В.Калимуллинаның хезмәтенә [4, 44-58] 
нигезләнеп, 3 зур кырга: «Кеше», «Кеше һәм аның тирәлеге», 
«Кеше һәм тирә-як мохит» кырларына бүлеп карарга мөмкин. Күк, 
кызыл  һәм ал төсләрне белдерүче сүзләр белән бирелгән 
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фразеологизмнар бер-берсеннән мәгънәви яктан аерыла. Аларны 
түбәндәге мисалларда күреп була. 

I. «Кеше» кыры үз янына «Биологик күренеш буларак 
тереклек», «Вакыт»,  «Акыл»,  «Җан» концептларын 
берләштерә.     

1. «Биологик күренеш буларак тереклек» концепты үз 
чиратында ваграк концептуаль сферага таркала: 
а) «Физик халәт» концептуаль сферасында күк һәм кызыл 

компонентлы фразеологизмнар ешрак очрый: 
Авыздан күк тәме килү. Күк тәмәйтү – авыз тәме китү. Күк 

тәме – ачышкан металл тәме. 
Күгәрмәгән җире юк – бөтен тәне күгәреп чыкканчы нык 

кыйналган дигәннән. 
Күрә-күрә күз күгәргән – гел күреп торганга күз күнегеп 

беткән. Болар белән сөйләшеп тормыйм инде, күрә-күрә күз 
күгәргән (Б. Камалов). 

Кызыллыгы җиргә төшеп тора – үтә алсу, нурлы йөзле кыз 
димәктән. 

2. «Вакыт» концептын «Вакыт һәм аның сыйфатлары» 
концептуаль сферасы тәшкил итә. Анда бары тик «күк» төсе белән 
генә фразеологизм килә. Мәсәлән: 

Күзеңне күгәртү – бик озак зарыгып көтү. Көттереп, 
көттереп, күзеңне күгәртеп, шушының кебек байга биреп 
куйсалар, алла сакласын! (М. Фәйзи). 

3.  «Акыл» концепты. Монда бары тик кызыл төс белән 
очрый. Мәсәлән: 

Кызыл тел – телгә-сүзгә оста, тел һөнәре бар кешегә карата. 
Һөнәр алды кызыл тел (Мәкаль).  

4. «Җан» концептын «Холык» һәм «Хис-тойгылар» 
концептуаль сфералары тәшкил итә.  

а) «Холык» концептуаль сферасы. Мәсәлән:  
Кешегә барса ал да гөл – икейөзле, мактанчык. 
Бер караганда - ал да гөл, бер караганда - җил-давыл – 

характеры тиз үзгәрүчән кешегә карата әйтелә. 
Йөзек кашы булып күгәреп яту – бер юк-бар җирдә генә 

дәрәҗә иясе булып бикләнеп, артта калып ятудан көлеп әйтем. 
Район үзәгендә йөзек кашы булып күгәреп ятмыйк әле, ни әйтсәң 
дә Казан – Казан бит. 
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Кызыл йодрык – һәрвакыт сугышырга йодрык төйнәп торучы, 
йодрыкланырга яратучы, әтәч кеше турында. 

Кызыл авыз – 1. Тапкыр телләнүче, кешедән көләргә яратучы 
һәм ал-ял итеп бушанып йөрүче, җор сүздән кызык табучыга 
карата. 2. Кадимчеләрнең җәдит яшьләрне тиргәп әйтемнәре. Бу 
хәерсез кызыл авызлар кайдан килеп чыктылар соң, явызлар? (Г. 
Ибраһимов). 3. Хәрам ашаучылар. Карта уйнап, кеше акчасын 
отып, аракы эчеп, дуңгыз ашап йөрүчеләр, богемачылар димәктән. 
(Революциягә кадәр). 4. Тәҗрибәсез, дөнья күрмәгән, пешмәгән. 
Кит аннан, кызыл авыз, кит! Мин сезнең барыгызны да, 
аталарыгызга әйтеп, кирәгегезне бирдертермен әле! (Г. Камал). 

Кызыл авызланып – оста телләнеп, мактанып, белдеклеләнеп. 
Кызыл авызланып үзе теләп сугышка китмәс иде (Г. Зәйнәшева). 

Кызыл киселү – үтә суллану, бик үтә революционер булып, 
«кырам, җимерәм» белән шөгыльләнү. 

Авызыннан күк сөремнәр чыгарып – 1. Гел уф та уф килеп, 
пошынырга яратучы кеше хакында. 2. Бик ямьсез итеп тәмәке 
тартырга яратучыга карата; 

б) «Хис-тойгылар» концептуаль сферасы. Мәсәлән, татар 
телендә:  

Йөзгә кызыллык китерү – оятка калдыру, кеше алдында оятлы 
итү. – Бу тәртипсезлегең, бу түбән билгеләрең белән син безнең 
йөзгә кызыллык китерәсең. 

Биткә кызыллык китерү – кешене оялту, оятка калдыру, кеше 
алдында кызарырга мәҗбүр итү. Дөрес, биткә кызыллык 
китерерлек итмәс (М. Фәйзи). 

II. «Кеше һәм аңа тиң булганнар» кыры «Иҗтимагый 
эшчәнлек» һәм «Иҗтимагый мөнәсәбәтләр» концептларын 
берләштерә. 

1. «Иҗтимагый эшчәнлек» концепты «Хәрби хезмәт», 
«Икъдисат» концептуаль сфераларыннан гыйбарәт. 

а) «Хәрби хезмәт» концептуаль сферасында кызыл төс белән 
фразеологизмнар килә. Мәсәлән: 

Кызыл хач = кызыл тәре – авыру, эпидемияләргә һәм сугыш 
яралыларына халыкара ярдәм җәмгыятенең христиан 
халыкларындагыча тәре (хач) исеме белән аталганы. 

Кызыл ай – авыруларга, сугыш яралыларына ярдәм өчен 
халыкара һәм дәүләтләр ара оештырылган кызыл хач (кызыл тәре) 
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җәгыятенең мөселман халыклар ара билгеле булган ай билгесе 
белән “кызыл ай” аталганы. 

б)  «Икъдисат» концептуаль сферасы. Мәсәлән: 
Кызыл мал – аршин малы, мануфактура, тукымалар. Буш 

стеналары кызыл мал белән капланган магазиннар бик күп хәзер 
бездә. 

2. «Иҗтимагый мөнәсәбәт» концептын «Иҗтимагый 
тәртип» концептуаль сферасына бүлеп карарга мөмкин. 

а) «Иҗтимагый тәртип» концептуаль сферасы. Мәсәлән: 
Кызыл туй – Октябрь революциясеннән соң кызыл 

почмакларда өстәл каршына егет белән кызны китереп, яңача 
революцион никах беркетеп туй итү.  

Кызыл такта – эштә хөрмәт казанганнарның исемнәрен кеше 
күз алдында язып элә торган такта. – Аның исеме-рәсеме кызыл 
тактадан төшми. 

III.  «Кеше һәм аның чолганышы» кыры «Тирә-як мохит» 
концептыннан тора. 

1. «Тирә-як мохит» концепты. Мәсәлән: 
Кызыл кәрван (олау) – 30нчы елларда авыл-шәһәр элемтәсе 

кампаниясе барганда авыллардан элеваторларга сузылган иген 
ташу олаулары.  

Кызыл почмак – ял сәгатьләрендә кыска гына мөһим 
белдерүләр, тантана мәҗлесләре, бильярд, шахмат кебек җиңелчә 
уеннар үткәрү бүлмәсе. 

Кызыл фонарь – элекке Россиядә акча түләп фәхеш кылу өчен 
фәхишәләр асралган махсус бина. Урам як ишегенә билге өчен 
кызыл фонарь куелган булудан. 

Шулай итеп, безнең халык төрле мәгънәләрне белдерү өчен  
фразеологизмнар составында күк, кызыл, ал  кебек төсләрне ешрак 
куллануны үз итә. Фразеологизмнар, яки фразеологик 
берәмлекләр, телнең милли үзенчәлеген чагылдыра. Фразеологиядә 
халыкның бай тарихи тәҗрибәсе тупланган, анда хезмәт 
эшчәнлеге, халыкның көнкүреше һәм мәдәнияте белән бәйле 
күзаллаулар чагылдырылган. Еш кына төс белән бәйле 
фразеологик берәмлекләр очрый. Аларның һәркайсы үз эченә 
нинди дә булса мәгънәви йөкләнеш, төсмер, үрнәк алып килә. 
Фразеологизмнарны дөрес һәм урынлы итеп куллану сөйләмгә 
кабатланмас үзенчәлекләр, аерым бер тәэсирлелек, төгәллек өсти. 
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Татар дөнья тел күренешен чагылдыруда «күк», «кызыл»  һәм 
«ал» компонентлы фразеологизмнар әһәмиятле урын алып тора. 
«Күк» компонентлы фразеологизмнар күбесенчә физик халәтне 
тасвирлый. «Кызыл» компонентлы фразеологизмнар төрле 
сфераларга карый. Хәзерге татар әдәби телендә ул күпчелек уңай 
мәгънәгә ия һәм кан белән бәйләнгән. Ал төс күбесенчә 
матурлыкны белдерә.  
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ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ӘДІСТЕРІН ТАЛДАУ 
 

Дәстүрлі айтылымды оқытуды талдау оның келесідей 
болғанын көрсетті: оқу бірлігі үшін олар жеке фонеманы немесе 
фонемалардың тіркесімін, сөзді немесе сөз тіркесін, фразаны 
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немесе интонеманы алып, аналитикалық-имитациялық жаттығулар 
арқылы дұрыс артикуляция мен жаттығуды түсіндіру арқылы 
студенттерге айтылымның қажетті сапасына қол жеткізуге 
тырысты. Айтылымды оқытудың бұл тәсілін шартты түрде 
лингвистикалық деп атауға болады, өйткені сөйлеу жүйесінің 
көптеген элементтерін қамтитын шығу тегінің лингвистикалық 
аспектісі жасалды. Алайда, аналитикалық және имитациялық 
жаттығулардың біркелкілігі, мотивацияның төмен деңгейі оқуға 
деген қызығушылықтың жоғалуына, қалыптасқан сөйлеу 
дағдыларының деградациясына әкеледі. 

Шет тілінде сөйлеуді оқытудың коммуникативті әдісі 
бастапқы кезеңде айтылымды оқыту мәселесін ушықтырды. 
Коммуникативтілік оқу процесінің коммуникация процесіне 
ұқсастығында" екені белгілі. Сондықтан, алғашқы сабақтардан 
бастап біз баламен тек ана тілінде ғана емес, ағылшын тілінде де 
сөйлесуіміз керек. Балаларға ағылшын дыбыстарының 
артикуляциясын қалай түсіндіруге болады? Оқу процесін қызықты 
және нақты қарым-қатынасқа қалай жақындатуға болады? 

Ерте жастан бастап баланы дұрыс айтуға қалай үйрету керек? 
Осы сұрақтарға жауаптарды осы саладағы оқытушылардың, 
әдіскерлердің, зерттеушілердің жұмыс тәжірибесін зерттеу арқылы 
табуға тырысамыз. 

Негневицкая Е.И., Никитенко З.Н., Ленская Е.А. [7] жаңадан 
бастаушыларға 6-7 жасында ағылшын тілін үйренуге арналған оқу 
құралын жасады. Оқу құралындағы негізгі кезеңдердің бірі - олар 
фонетикалық дағдыларды қалыптастыру кезеңін алға тартты. 
Оқытудың бірінші жылында артикуляциялық базаны және 
сөйлеудің интонациялық дизайнын игеру қарастырылған. 
Фонетикалық дағдыларды қалыптастыру бойынша жұмыс 
сабақтың арнайы кезеңінде жүргізіледі: фонетикалық жаттығу. Ол 
ономатопеялық ойындар түрінде жүзеге асырылады, ал дыбыстар 
оқшауланған және оппозицияда жасалады: ұзақ және қысқа 
дауысты дыбыстар, интерстициальды ысқырық дауыссыз 
дыбыстар және басқалар. Сонымен қатар, фонетикамен жұмыс 
істеуге арналған материалдар рифмалар мен әндерде болады, олар 
сонымен бірге лексикалық және грамматикалық дағдыларды 
бекітуге қызмет етеді. Дыбыстардың семантикалық рөліне ерекше 
назар аударылады; бұл балаларда есту дыбыстарын дұрыс 
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қабылдау қабілетін қалыптастырады. Нұсқаулықта [i]-[i:], [s]-[θ] 
және т. б. дыбыстардың оппозициялық тіркестері бар сөздердің 
дыбыстық үлгілерінің мағынасымен байланыстыруға арналған 
арнайы жаттығулар бар. 

Сөздердің дыбыстық бейнесімен жұмыс балаларды ағылшын 
тілінде оқуға дайындау. Фонетикалық зарядтардың басты сипаты - 
Mister Tongue (тілшік). Фонетикалық зарядтаудың ертегі түрінде 
тыңдау кезінде бөлшектер белгілі бір дыбысты айту кезінде 
артикуляциялық аппараттың орнын бірден түсіндіреді. Мысалы: 
Сіз иттердің айқайлағанын естідіңіз бе? Ұрыңыз! Ал Mr. Tongue 
итінде басқаша: оның тілі жоғарғы тістердің артына жабысып 
қалады. Әр сабақта балалар фонемаларда, буындарда, сөздерде 
таныс дыбыстарды жасайды және жаңаларымен танысады. 
Оқытушылармен үнемі диалог, әңгіме өтеді. 

Тағы бір оқу-әдістемелік құрал – бұл ағылшын тіліндегі 
оқулық Верещягина И. В. және Притыкина Т. А. [2] бұл авторлар 7 
жастағы балаларға дыбысты айтуды қалыптастырудың өзіндік 
әдістемесін ұсынады. 

Мәлімдеменің фонетикалық жағы бойынша жұмыстың 
реттілігі оқушылардың ағылшын тілін меңгерудегі 
қиындықтарымен емес, белгілі бір сабаққа арналған 
құрылымдармен және олардың лексикалық мазмұнымен 
анықталады. 

Балалар оқшауланған дыбысты айтады, содан кейін сол 
дыбысы бар сөздер және соңында тұтас сөйлемді айтады. Авторлар 
айтылым бойынша жұмыс орыс тілін ескере отырып, ағылшын 
дыбыстарының ерекшеліктерінен туындауы керек деп санайды. 
Барлық ағылшын дыбыстарын шартты түрде 3 топқа бөлуге 
болады. Біріншісі-ағылшын және қазақ тілдеріндегі дыбыстар, 
мысалы, [m, b, s, z, k, g,]. Олар арнайы дайындықты қажет етпейді. 

Оқушылар аудару жолымен меңгереді. Екінші топ – қазақ 
тіліндегі ұқсас дыбыстардан ерекшеленетін дыбыстар. Олар 
түзетуді қажет етеді, мысалы [t, d, n, l, e, S]. Оқушыларға олардың 
қалай ерекшеленетінін және қалай айту керектігін көрсету керек. 
Дыбыстардың үшінші тобы мұғалімнен ең мұқият болуды талап 
етеді. [w, h, ∂, θ, r, η, æ, ai, ∂:] сияқты осы топтың дыбыстарымен 
жұмыс жасау кезінде артикуляцияны түсіндіріп, оларды 
оқшауланған және сөздерде, сөз тіркестерінде, сөйлемдерде жақсы 
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саналы түрде айту керек. Авторлар дыбыстармен жұмыс жасау 
кезінде үлкен көмек көрсетілім деп санайды. Мысалы [æ] дыбысын 
оқыта отырып, өз алақанын пайдалануға болады.  

Ауыз қуысы мен тілі шығып турған қағаздан жасалған 
қуыршақта тіларалық дыбыстарды көрсету жақсы. 

Жаңа фонемалық материалмен жұмыс істеуден басқа, әр 
сабақта фонетикалық жаттығулар болады, олар үшін бұрыннан 
дамыған дыбыстар, сөздер, сөз тіркестері, сөйлемдер мен 
рифмалар, әндер болуы мүмкін. 

Дыбысты айту дағдыларын үйрету ойын емес, сондықтан 
мектеп жасына дейінгі балалар үшін қызықты болмауы мүмкін. 
Бұл техниканың артықшылықтары бар. 

Жас балаларға ағылшын тілін үйретуге арналған келесі 
әдістемелік нұсқаулықты бірқатар авторлар әзірледі: Емельянов 
Е.Ю., Кузовлев В.Т., Тарасюк Н.А., Балабардина Е.Ю., “Hi, 
American English!” [4]. Әр сабақта дыбысты айту бойынша жұмыс 
жүргізіледі. 

Мұғалім ойын түрінде ертегі кейіпкерлерінің көмегімен 
артикуляциялық аппараттың жағдайын қысқаша түсіндіреді. 
Мысалы: баба Ягаға Гофиге жауап беруге көмектесейік. Дұрыс 
айтуға “How do you do? Ағылшын дыбысын айтуды үйрену керек 
[d]. Goofy Dog сізге көмектеседі. Оның мұны қалай жасайтынын 
қараңыз. (Анықтамалық сигнал көрсетілген-дыбыс [d]). Goofy-Dog 
сияқты жоғарғы тістердің (альвеолалар) артындағы тілінің ұшын 
табыңыз. Енді бұл дыбысты осылай айтыңыз: [d-d-d..]”. 

Дыбыстың оқшауланған дамуы бар, содан кейін балаларға 
қазақ сөздерін ағылшын екпінімен айту ұсынылады, мысалы: үй, 
түтін, ата. Содан кейін белгілі бір ағылшын фразасын өңдеуге 
көшу. 

«How do you do?» жекелеген ағылшын дыбыстарын өңдеген 
кезде қосымша материал қолданылады: [h] дыбысы үшін – ерінге 
ілінген жапырақ, ол «қозғалмайды« және т.б. балалар дыбысты 
үлгі бойынша оқытушыдан кейін айтады. Бірақ сабақтардың 
дамуында ерте енгізілген дыбыстардың шоғырлануы мен дамуы 
байқалмайды, бұл дыбыстар тек сөздер мен фразалық сөйлеулерде 
кездеседі. 

Маргарита Ефимовна Вербовская және Ирина Алексеевна 
Шишкова профессор Н.А. Бонк өңдеген «балалардың ағылшын 
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тілі» [1] оқулығында фонетикалық жаттығулар ұсынады. Оқу 
құралы өзінің фонетикалық тәсілінде басқалардан ерекшеленеді. 
Айтылымды қою баланы жалықтырмауы үшін, бірақ көңілді және 
қызықты болуы үшін авторлар бізге «тіл туралы ертегі» ұсынады. 
Тілдің иесі бар, баланың өзі. Тілді мойынсұну керек. Бала қазақ 
дыбыстарын қалай дұрыс айту керектігін әлі білмесе де, ағылшын 
тілінде сөйлеу бойынша жұмыс оған ана тілін үйренуге 
көмектеседі. «Тіл туралы ертегіден» жеке үзінділер қайталанады 
және әр сабақта дыбыстар бекітіледі. Жалпы, балалар ертегіні 
алғашқы кіріспе әңгімесінде тыңдайды. Бұл ертегінің басты 
кейіпкері-сіз түсінгендей, тіл. Ертегінің барысында мұғалім 
дыбыстардың айтылуының артикуляциялық жағына назар 
аударады. Фонеманы қойғаннан кейін ол жеке құрылым, ән, ойын 
немесе рифма, өлеңдер арқылы жасалады. 

Л.М. Гудкова мен Г.Г. Граниктің ағылшын тіліндегі «Менің 
ағылшын тіліндегі ең алғашқы кітабым» [3] кітабында біз дыбысты 
айтуға қатысты жұмысымызды көре аламыз. Атап айтқанда, бұл 
кітаптың авторлары дыбыстармен ғана емес, сонымен бірге оның 
графикалық бейнесімен – транскрипциялық белгімен, сонымен 
қатар ағылшын алфавитінің әріптерімен танысады. Дыбысты 
түсіндіру дисплеймен қатар ойын түрінде де жүреді: ағылшындар 
w w әрпін көргенде [w] дыбысын айтады. Мұны істеу үшін, сіз 
шамды сөндіргендей ерніңізді алға қарай созып, [w] немесе 
британдықтар n  әрпін көргенде, [N] дыбысын айтады. Әрі қарай, 
түсіндіруден кейін дыбыспен ойын жүреді, сол сабақта нақты 
дыбыс оқуда да орындалады. 

Бұл нұсқаулықта, әрине, оның артықшылықтары бар, өйткені 
бір уақытта дыбыс, әріп және оны буындарда оқу жұмыстары 
жүреді. Балалар дыбысты естіп қана қоймай, оның 
транскрипциясын көре алады және бірден тілдің әріптік 
нұсқасымен танысады. 

Ижогина Т.И. өзінің «Балаларды ағылшын тілінде тез әрі 
көңілді оқуға үйретеміз» [5] атты оқу құралында фонемаға да көңіл 
бөледі, өйткені дыбысты дұрыс айту болмаса, баланы оқуға үйрету 
мүмкін емес. Оның оқу құралынан көріп отырғанымыздай, бала 
әріптерді оқу ережелерімен танысу барысында имитациялық 
деңгейде дыбыс айтуды меңгереді. Фонеманың дұрыс айтылуын 
балаға қол жетімді деңгейде түсіндіруге болады деген нұсқа жоққа 
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шығарылмайды. Захарченко И.А. транскрипция негізінде оқуды 
оқытудың өзіндік әдістерін ұсынады, оның барысында баланың 
әдеттегі бейнелі қабылдауынан (дыбыс, сурет) жалпыланған 
графикалық қабылдауға (транскрипция белгісі) біртіндеп көшу 
жүреді. 

Осылайша, біз оқу процесі фонемалармен танысумен және 
жаттығумен қатар жүретінін көре аламыз, бірақ дыбыстық 
анализаторлардан басқа, визуалды да қатысады. Бала тек естиді, 
айтады, сонымен қатар транскрипция белгісі арқылы көрнекі түрде 
белгілі бір дыбысты көреді. Транскрипция белгісін енгізу мектеп 
жасына дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктеріне қайшы 
келмейді, өйткені сонымен бірге ол рифмаға салынған кескіннің 
тасымалдаушысы болып табылады, тіпті рифма арқылы сурет 
дыбыспен біріктіріледі. Бұл жағдайда келесі үш кезеңді бөлуге 
болады: 

1. Рифмовка - дыбыс кері байланыс дыбыс - рифмовка. 
2. Дыбыс-рифма-кері байланыс белгісі - рифма-дыбыс, 
3. Дыбыс белгісі кері байланыс белгісі дыбыс. 
Рифмдерді таңдау балалардың жас және жеке психологиялық 

ерекшеліктеріне сәйкес жүзеге асырылады. Рифмді балалар тез 
және оңай игереді, оның қысқалығы, ырғағы, дыбыстық 
қайталануы сияқты белгілері бар. Сонымен қатар, қысқарту 
жолдардың қысқа мөлшерімен ғана емес, сонымен қатар 
ұсынылған суреттердің шектеулі санымен де қамтамасыз етіледі. 
Балалар рифмдерді жаттап алу қажеттілігін сезінеді. Рифмовкалар 
ретінде қысқа өлеңдер, тілдік құрылыстар, есептегіштер қолданыла 
алады. Олар жеке дыбыстардың дұрыс қалыптасуын, 
артикуляциялық аппаратты дамытуды, қабылдау бейнесін, 
дыбыстық айырмашылықтарды анықтау ерекшеліктерін 
қалыптастыруға арналған жаттығулар ретінде қызмет етеді. Олар 
сонымен қатар дикция, қарқын, дауыс күшін реттеу қабілеті, 
интонациялық экспрессивтілік сияқты дыбыстық мәдениеттің 
элементтерін дамытуға ықпал етеді. Фонемалармен жұмыс істеуге 
келетін болсақ, сабақ кезінде міндетті түрде фонетикалық 
жаттығулар жасалады. Әр фонеманың өзінің қысқа ертегісі бар, 
оны тыңдағаннан кейін балаларға орыс сөздерін ағылшын 
дыбыстарымен, содан кейін кішкене рифмамен айтуға 
шақырылады. Әрі қарай, мұғалім бұл дыбысты сипаттайды және 



13 
 

балалармен бірқатар арнайы жаттығулар жасайды, содан кейін 
жаттығу кезеңінде балалар осы дыбыспен сөздерді айтады. 
Дыбыстарды дамыту және саралау үшін түзету жұмыстары да 
жүргізіледі. 

Малышева Наталья Константиновна керемет нұсқаулық 
жасады: рөлдік кітап-«ағылшын дыбыстарының құпиялары» [6] 
ойыны, оны дыбысты айту үшін де қолдануға болады. Дракоштың 
ертегі кейіпкерлері, қоян Роб және басқалары балаларға ағылшын 
дыбыстарын оқу мен айтудың негізгі ережелері туралы айтады, 
қарапайым, содан кейін көрнекі есте сақтау мен логикалық 
ойлауды үйрететін күрделі тапсырмаларды орындауды ұсынады. 
Сонымен қатар, ойын-сауық түрінде оған дыбыстың айтылуының 
артикуляциялық сипаттамасы және сурет берілген, онда ертегі 
кейіпкерлері оны көрнекі түрде көрсетіп, транскрипция белгісімен 
таныстырады. Мысалы: [f]. 

Сіз мысық екеніңізді елестетіп көріңіз. Төменгі ерінді жоғарғы 
тістер мен ерінге басыңыз: «F-F-F» дыбысы шығады [f], енді 
төменгі ерніңізді тістеп, «міне, Қасқыр» деп айтыңыз. Бұл [v] 
болады. 

Сонымен, дыбысты айтуды қалыптастырудың кейбір әдістерін 
талдағаннан кейін, бәрін мектеп жасына дейінгі балаларды 
оқытуда қолдануға болады деп қорытынды жасауға болады. Әр 
техниканың өзіндік артықшылықтары бар, мүмкін кішкене 
кемшіліктері де бар. Барлық осы әзірлемелер ойын-сауық түрінде-
ертегіге, ойын жағдайларына, ертегі кейіпкерлеріне, проблемалық 
жағдайларға және т.б. осы әдістердің кез-келгенінде біз белгілі бір 
дыбысты айту үшін түсіндірмені кездестіреміз, бірақ мұның бәрі 
балаға интрузивті емес, қол жетімді тілде беріледі. Олардың 
кейбіреулері балаларды дыбыстармен ғана емес, транскрипциямен 
де таныстырады, бұл менің ойымша оқуға көшу үшін өте маңызды. 
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МЕТАФОРИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМДЕРІ 
 

Өкінішке орай, метафораның онтологиясы жаңа мағыналарды 
құру әдісі ретінде аз зерттелген. Сондықтан мұнда метафоризация 
әдістеріне толығырақ тоқталғымыз келеді. 

Метафора мәселесінің ұзақ тарихы болса да, бұл құбылыстың 
онтологиясы және метафоризация механизмдері, яғни сөздердің 
мағыналарын олар үшін жаңа номинативті тапсырманы білдіруге 
бейімдеу процесінде қайта қарастыру жолдары тіл білімінде 
негізінен семасиологиялық аспектіде тілдік метафораның дайын 
тілдік мағыналарын салыстыру және талдау негізінде зерттелді.  
Шамасы, метафораны осындай бір өлшемді зерттеу лингвистикада 
метафораның дамыған теориясы әлі жоқ, ол қалай «жасалды» 
деген сұраққа жауап бере алады. Метафораның тарихнамасы мұны 
дәлелдейтін жеткілікті сенімді фактілерді келтіре алады. 

Лингвистика және әдебиеттану, олар ұзақ уақыт бойы болған 
тығыз достастықтан шығып, метафора құбылысын зерттеу мен 
сипаттауда әртүрлі міндеттерді көздейді. 

Тілдік метафора осы тілдік ұжымның күнделікті-практикалық 
тәжірибесі немесе оның мәдени-тарихи білімі туралы ақпарат 
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беретін коннотативті белгілерде көрінетін объективті ассоциативті 
байланыстарға негізделген. Мысалы: «теңіз» – бұл үлкен су 
кеңістігі, сондықтан үлкен мөлшерді теңіз деп атауға болады. 
Метафоралық берілістің мотиві тілде дамыған оқиғалар кластарын 
құрылымдаудың логикалық-синтаксистік схемалары немесе 
мүліктік объектілер әлемінің құрылымындағы – сөйлеушілердің 
тілдік тәжірибесін көрсететін олардың пәндік-логикалық 
байланыстары болуы мүмкін [1, 20]. 

Тілдік метафора мен сөйлеу метафорасының басты 
айырмашылығы – біріншісі сөзді оның әдеттегі қолданысында 
сүйемелдейтін коннотациялар негізінде жасалады. Сонымен қатар, 
бұл сөздің семантикалық әлеуетіне тілдік тәжірибе болып 
табылатын тілдік узус бекітілген. Бұл тәжірибе олардың 
сәйкестіктері мен айырмашылықтары мен тұрақты үйлесімділік 
ережелерімен құрылған лексикалық мағыналар жүйесінен тыс 
қалады. Тілдік метафора оңай жойылады және тірі бейнесін 
жоғалтады, сондықтан ол «қарапайым» және оның мотивациясы 
мөлдір, таныс және көп күш жұмсамай, спикерлердің фондық 
біліміне байланысты есте қалады. Ол формальды субъектілердің 
немесе объектілердің қасиеттерін қайта қарастыру арқылы 
синтаксистік құрылымдар шеңберіне шектеулі сәйкес келеді және 
жаңа семантикалық-синтаксистік белгілерді алады. Бұл жағдайда 
субъективті фактордың рөлі (тілдік метафора жағдайында) қайта 
түсіндірілетін тілдік мағыналар мен тірек атауларының 
мағыналарының объективтілігімен, сөздердің үйлесімділігін 
реттейтін семантикалық ережелермен және ішінара қолдану 
нормаларымен, олардың қауіпсіздік функциясымен теңестіріледі. 
Метафораның тілдік табиғаты сөйлеу тізбегіндегі тілдік форманың 
қайта ойластырылған мағынасының репродуктивтілігін бекітуде 
көрінеді [2, 83]. 

Сөйлеу метафорасы белгілі бір контекстен «шығады» және 
әрқашан онымен байланысты. Ол туады және онымен бірге өмір 
сүреді, онымен бірге ыдырайды, өйткені ауызша мағынаны қайта 
қарастыруға себеп болатын коннотациялық белгілер тек осы 
лексикалық жиынтықта (сөйлем немесе бүкіл мәтін шегінде) 
шоғырланған. Мұндай коннотациялар, әдетте, әлемнің ұжымдық 
көзқарасын емес, жеке тұлғаны бейнелейді, сондықтан олар жалпы 
білімге қатысты субъективті және кездейсоқ. Бірақ сөйлеу 
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метафорасы толығымен ерікті емес. Сөздің жаңа мазмұнды көрсету 
қабілеті оның семантикалық мазмұнында жатыр: қайта ойлау 
мотиві сөздің семантикалық мазмұнымен қаншалықты «табиғи» 
болса, метафора соғұрлым мөлдір болады және оның әсері 
айқынырақ болады. 

Метафора сөйлеуде қолданылатын тіл бірлігі ретінде оның 
тілдік жүктемесін көтереді. Сондықтан оның тілдегі рөлін анықтау 
үшін метафораның негізгі функцияларын бөліп алған жөн. В. К. 
Харченко келесі функцияларды ажыратады: 

1) номинативті функция. 
Даму мүмкіндігі сөзде ауыспалы мағыналарды жасайды. 

«Метафора сөзжұмбаққа көмектеседі: метафорасыз сөзжұмбақ 
үнемі жаңа және жаңа сөздерді шығаруға мәжбүр болады және 
адам жадын керемет жүкпен ауырлатады» [3, 5]. 

Номинациялардағы метафораның ерекше рөлі метафораның 
арқасында түсініксіз немесе жартылай түсініксіз, қарапайым атау 
мен түсіндірілетін, мөлдір, хрусталь арасындағы тепе-теңдік 
қалпына келтірілетіндігімен байланысты. Метафоралардың 
номинативті қасиеттері белгілі бір тілде ғана емес, сонымен қатар 
тіларалық деңгейде де көрінеді. Сурет алынған сөзді сөзбе-сөз 
аударғанда және, керісінше, ана тіліндегі сөздерді басқа тілдерге 
аударғанда пайда болуы мүмкін. Мысалы, латын тілінде «автор» 
(auctor немесе augeo- «ұлғайту») – бұл «кез-келген нәрсені 
көбейтетін, яғни оған қозғалыс, күш,  қолдау және тұрақтылық 
туралы айтатын адам». Метафоралық номинация процестерінде 
көп нәрсе ұлттық дәстүрлерге, айталық, атау мәдениеті сияқты 
салаға байланысты. Балаға есім бере отырып, Орта Азияда дәстүрлі 
түрде метафораны қолданады: Айжан - «Көңілді ай», Алтынай – 
«Алтын Ай», Гүлбахор – «көктемгі гүл». Метафора есімі басқа 
тілдерде де кездеседі [9, 9]. 

2) ақпараттық функция. Метафоралар арқылы берілетін 
ақпараттың бірінші ерекшелігі – кескіннің тұтастығы, панорамасы. 
Панорама бейненің визуалды сипатына сүйенеді, кез-келген 
метафораның негізіне, шикізатына, негізіне айналатын белгілі бір 
лексиканың, нақты сөздердің гностикалық мәніне жаңа 
көзқараспен қарауға мәжбүр етеді. Метафора пайда болуы, жұмыс 
істеуі үшін адамда сөз белгілерінің мол қоры болуы керек. 

3) мнемоникалық функция. 
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Метафора ақпаратты жақсы есте сақтауға ықпал етеді. 
Шынында да, саңырауқұлақтарды табиғи шаңсорғыштар деп 
атаған жөн, және біз топырақтан токсиндерді жақсы сіңіретін 
саңырауқұлақтар екенін ұзақ уақыт есте сақтаймыз. Оның таза 
түрінде мнемоникалық функция, басқалар сияқты, сирек кездеседі. 
Ол танымал ғылыми әдебиеттегі түсіндіру функциясымен, 
халықтық жұмбақтарда, мақал-мәтелдерде, әдеби афоризмдерде, 
философиялық тұжырымдамаларда, ғылыми теорияларда, 
гипотезаларда эвристикалық функциямен үйлеседі. 

4) мәтін қалыптастыру функциясы. 
Метафораның мәтін құрайтын қасиеттері оның мотивациялық, 

егжей-тегжейлі, яғни түсіндірілген және жалғасқан қабілеті деп 
аталады. 

Мәтін қалыптастыру әсері метафоралық ақпараттың бейненің 
панорамасы, оның құрылымындағы бейсананың үлкен үлесі, 
бейнелі шағылыстардың плюрализмі сияқты ерекшеліктерінің 
салдары болып табылады. 

5) жанрлық функция. 
Белгілі бір жанрды құруға қатысатын метафораның осындай 

қасиеттерін жанрлық деп атауға болады. 
Поляк зерттеушісі С. Гайда жанр мен стиль арасында тікелей 

байланыс бар деп санайды. Шынында да, жұмбақтар мен мақал-
мәтелдер, лирикалық өлеңдер мен афористік миниатюралар үшін 
метафора міндетті болып табылады. Аристотель жұмбақты жақсы 
құрастырылған метафора деп атады. Жұмбақтардағы метафораның 
жанрлық міндеттілігін балалардың көркем шығармашылығы, 
балалар ойлап тапқан жұмбақтар негізінде дәлелдеуге болады: екі 
жасыл жағалау бар және олардың арасында (өзен жағалары) 
қозғалмайды. Қызыл жануарлар жер астында өмір сүреді, жерді 
аяғымен ұрады (жер сілкінісі). 

6) түсіндіру функциясы. 
Оқу және танымал ғылыми әдебиеттерде метафоралар күрделі 

ғылыми ақпаратты, терминологияны игеруге көмектеседі. Егер біз 
оқулықтар туралы айтатын болсақ, онда олардың түсіндірме 
функциясындағы метафоралар қазіргі оқулықтарға қарағанда XIX-
XX ғасырдың басындағы оқулықтарда кеңінен қолданылды. 
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Метафоралардың түсіндірме функциясы бізге физика, музыка, 
биология, астрономия, кескіндеме, кез-келген қолөнерді зерттеуде 
тілдік қолдау көрсетеді [4, 14]. 

7) эмоционалды-бағалау функциясы. 
Метафора – бұл сөйлеу адресатына әсер етудің керемет 

құралы. Мәтіндегі жаңа метафора өзі сөйлеу адресатының 
эмоционалды-бағалау реакциясын тудырады. 

Жаңа, күтпеген контексте бұл сөз эмоционалды бағалауды 
ғана емес, кейде оның бағасын керісінше өзгертеді. Сонымен, 
метафоралық қолдану кезінде «құл» сөзі оң зарядқа ие болуы 
мүмкін: «ол білді: бір кездері аман қалған және жеңген, біреуді 
құтқарған немесе құтқарған барлық адамдар, барлығы да, іс 
жүзінде, бақытты тәжірибе құлдары болды. Тек тәжірибе-
қоңыздарды білді-адамды шынымен қол сұғылмайтын етеді» [6, 
31]. 

8) қастық жасау функциясы. 
Конспирация - мағынаны құпияландыру үшін қолданылатын 

метафораның функциясы. Әрбір метафоралық шифр мағынаны 
жасыру туралы айтуға негіз бола бермейді. Эзоп тілін құрудағы 
метафораның рөлі өте зор, бірақ әдеби шығармада мағынаның 
конспирациясына қарағанда метафоралық кодтау туралы айту 
орынды. Әрине, сіз «академия» түрме дегенді білгенде, 
метафораның қастық қасиеттері күмән тудырады, әсіресе мұндай 
бейнелі және түпнұсқа метафоралар жадқа мықтап еніп, қайта 
түсіндіруді қажет етпейтіндіктен орын алады. 

9) ойын функциясы. 
Метафора кейде комикс құралы ретінде, тілдік ойынның бір 

түрі ретінде қолданылады. Ойын мінез-құлқындағы кез-келген 
адам өзінің ең терең, мүмкін сөзсіз қажеттілігін түсінеді. 

Тілдік ойын формасы ретінде метафора көркем шығармаларда 
кеңінен қолданылады. 

Фольклорда метафоралардың жетекші функциясы ойын 
функциясы болатын форма болды. Біз мақал-мәтелдерге сілтеме 
жасаймыз - жанр, әдетте, мақал-мәтелдермен бірге зерттеледі және 
мұндай зерттеуде өз тілінің ерекшелігін жоғалтады. Егер мақал-
мәтелдердің метафорасы негізінен этикалық, тәрбиелік болса, онда 
мақал-мәтелдердің метафорасы тәрбиеден гөрі еркелетуге арналған 
ойын болып табылады: үлкен өсіңіз, бірақ кеспе болмаңыз, бір 
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жерге жетіңіз, бірақ қарапайым болмаңыз. Туыстары күн 
ортасында, ал Күн қалай түседі – ол оны таба алмайды. 

10) салттық функция. 
Метафора дәстүрлі түрде құттықтауларда, мерекелік тостарда, 

сондай-ақ көңіл айту, жанашырлық білдіруде қолданылады. Оның 
бұл функциясын салттық деп атауға болады. 

Метафоралардың салттық функциясының дамуы ұлттық 
дәстүрлерге де байланысты. Сонымен, Шығыста көптеген 
салыстырулар, эпитеттер, метафоралармен егжей-тегжейлі, ұзақ 
құттықтаулар қабылданды. Мұндай сәлемдесудің этикалық жағы 
жағымпаздыққа әкелмеуі керек. Бұл мақтау аванспен, ниет көре 
алдына үлгісі даналық пен адалдық. 

Метафора функцияларының ұсынылған жіктелуі негізінен 
шартты және схемалық. Біріншіден, функциялардың саны мен 
иерархиясы туралы дауласуға болады. Мысалы, кодталатын, 
эмоционалды-бағалау аясында номинативті функция ретінде 
қарастырылатын тәуелсіз мнемоникалық функция ретінде 
ерекшеленбейді. Екіншіден, жіктеу схемасы тілдің тірі өмірінде 
функциялар қиылысады, жұптасады және өзара толықтырумен 
ғана емес, сонымен бірге өзара индукциямен де байланысты [7, 
19]. 

Функциялардың өзара әрекеттесу мәселесін зерттеген кезде сіз 
сөйлеудің әртүрлі формаларынан да, функциялардың өзінен де 
жүре аласыз. Метафораның жоғары ақпараттылығы эвристикалық 
қасиеттерді тудырады. Метафораны салттық іс-әрекеттерде, сөз 
сөйлеулерде қолдану аутосуггативті әсер береді. Метафораның 
мнемоникалық функциясы есте сақтауды жеңілдетеді, сонымен 
қатар оқу және танымал ғылыми әдебиеттердегі метафоралардың 
түсіндірме потенциалына әсер етеді. Метафораның кодтау 
қасиеттері оны этикалық құрал ретінде кеңінен қолдануға әкелді, 
өйткені этикалық әсер көбінесе жабылуға, этикалық әсердің 
жасырылуына байланысты болады. 

Осылайша, біз сөйлеуде метафораны қолданудың негізгі 
ережелерін анықтадық, метафора ұғымын тілдік бірлік ретінде 
анықтадық. Сонымен қатар, біз метафораның негізгі 
функцияларын қарастырдық. Біздің зерттеуіміздің негізінде келесі 
қорытынды жасауға болады: метафора тілдік құбылыс ретінде 
барлық жерде тіл мен сөйлеуді сүйемелдейді; көптеген лингвистер 
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метафораны зерттеумен айналысады; олар метафораны әртүрлі 
көзқарастардан қарастырады және осы құбылыстың тілдегі 
анықтамаларын береді. Біз бұл тезисте А.П. Чудиновтың пікірін 
ұстанамыз [8], ол метафораны екі концептуалды саланы 
біріктіретін және жаңа сфераның көмегімен бастапқы сфераны 
құрылымдау потенциалын пайдалануға мүмкіндік беретін негізгі 
ақыл-ой операциясы ретінде анықтайды. Біз сондай-ақ В.К. 
Харченконың метафораның функцияларын анықтадық. жоғарыда 
айтылғандардан метафора сөйлеуде жеткілікті орындайтынын 
көруге болады. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ МЕДИЦИНА ТЕРМИНДЕРІНІҢ 

ЖАСАЛУ ТӘСІЛДЕРІ 
 
Медициналық терминдерді қазақ тілінде қалыптастырудың 

бірнеше жолы бар. Сөзжасамның аналитикалық немесе 
синтаксистік әдісі әдетте күрделі сөздердің қалыптасуы және 
белгілі бір тіркесімнің құрылымында бір-біріне бағынатын екі 
немесе одан да көп мағыналы сөздердің тіркесімі деп түсініледі. 
Осыған сүйене отырып, аналитикалық модельдерге қатысты 
сөзжасамдық құралдардың бірі оның нәтижесі ретінде негіздерді 
және нақты күрделі сөзді қосу болып табылады. 

Қазақ медициналық терминологиясындағы күрделі сөз екі 
түбір морфемадан (көксау – өкпе туберкулезі) немесе дербес 
сөздерден (көкжөтел – көкжөтел) [3, 78] құрылуы мүмкін. Күрделі 
сөздер тығыз дәнекерленген компоненттерге ие, олар сөйлеуде 
көрінбейді және тұтастығымен ерекшеленеді. Сөйлемдегі күрделі 
сөз бір мүше ретінде әрекет етеді. Фразаның компоненттері 
ұтқырлыққа ие және әртүрлі комбинацияларды қалыптастыруға 
қатыса алады, бұл әсіресе қазақ медицинасының терминдік 
үйлесімдеріне тән. 

Қазақ тілінде медициналық терминдерді қалыптастырудың 
біріктірілген тәсілі сөзжасамның аналитикалық-синтетикалық 
тәсілі болып табылады. Синтетикалық сөзжасам дегеніміз –
жұрнақтарды қосу арқылы бір сөздің негізінен пайда болу. 
Аналитикалық сөзжасам екі немесе одан да көп сөздердің 
негіздерін бір лексикалық-синтаксистік тұжырымдамаға, яғни 
фразаға біріктіру арқылы жүреді. Олар бір сөзжасамдық процеске 
қатысу кезінде жиі өзара байланысты. 

Аналитикалық-синтетикалық тәсіл қазақ медициналық 
терминологиясының үлгісінде жақсы суреттеледі. Бұл ретте 
сөздердің синтетикалық нысандары қазақ тілі медицинасының 
терминдерін қалыптастырудың бірыңғай талдамалық-
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синтетикалық түрлерін қалыптастыра отырып, талдамалық 
нысандармен қатар жұмыс істейді, бұл салалық медициналық 
терминологияда сөздерді қалыптастырудың көрсетілген тәсілдері 
өз қолданысын тапқанын куәландырады. 

Морфологиялық (синтетикалық) әдіспен терминдердің 
қалыптасуы бір сөз формасының құрамында (аналитикалық 
формалардан айырмашылығы) негіз бен формативті аффикстерді 
біріктіру арқылы жүреді, олар морфологиялық, яғни сөздердің 
қалыптасуының аффикстік әдісімен байланысты немесе 
қабаттасады [1, 91]. Синтетикалық тәсіл қазақ тіліндегі сөздерді 
қалыптастырудың өнімді тәсілдерінің бірі бола отырып, 
медициналық терминдерді құруда маңызды рөл атқарады. 

Қазақ медициналық терминологиясында бір-біріне ұқсас екі, 
үш, төрт және одан да көп морфемалары бар терминдердің 
қалыптасуы тән. 

Медициналық терминологияның әртүрлі салаларын 
қалыптастыруға қазіргі қазақ тілінде бар синтетикалық сөзжасам 
әдісінің барлық негізгі морфологиялық құралдары қатысады. 
Медициналық терминдер тұрғысынан шартты түрде өнімді, 
өнімділігі төмен модельдерге топтастырылған сөзжасамның 
синтетикалық модельдері жалпы әдеби қазақ тілінің сөзжасамдық 
процесінде осы модельдердің сипаттамасымен әрдайым сәйкес 
келе бермейді. 

Қазақ тіліндегі медициналық терминдерді қалыптастырудың 
кең таралған әдістерінің бірі-сөзжасамның семантикалық әдісі. Ең 
алдымен, оған ескі, байырғы қазақ немесе бұрын қарызға алынған 
лексикалық бірліктерді жаңа терминалдық мағынада қолдану 
тұрғысынан қайта пайымдауды жатқызуға болады, бұл, әдетте, 
нақтылауда және қатаң белгіленген «тарылуында» немесе олардың 
семантикасының кеңеюінде көрінеді [2, 63]. 

Бұл әдісті мамандар көбінесе терминдерді қалыптастыру 
процесінде қолданады. Қазақ медициналық терминологиясының 
клиникалық және фармакологиялық терминология сияқты 
салаларында жалпыға мәлім, байырғы қазақ сөздерін қайта 
ойластыру есебінен терминдердің тұтас қатары және терминдер 
үйлесімдігі қалыптасты. 

Қазақ медициналық терминологиясы өзінің қалыптасуында, 
қалыптасуы мен одан әрі дамуында, негізінен, қазақ тілінің 
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лексикалық байлығымен және басқа тілдерден қарыз алу 
элементтерімен айқындалады. Айта кету керек, бұл көздердің 
мазмұны мен арақатынасы олардың өнімділігі жағынан өте 
өзгергіш, бұл көбінесе белгілі бір даму кезеңіндегі белгілі бір 
тілдің терминологиялық процесінің жағдайына немесе 
тенденцияларына байланысты. Мысалы, қазақ тілі үшін 
медициналық терминологияны құрудың алғашқы кезеңі негізінен 
қарызға алынған терминдерді қолданумен сипатталды. Оның 
қалыптасуының кейінгі кезеңдерінде қазақтың байырғы 
лексикасын неғұрлым толық пайдалану және оның негізінде 
көптеген жаңа өскіндердің пайда болу үрдісі айқын байқалды. 

Республикада медициналық терминологияны құру тәжірибесі 
көрсеткендей, тілде көптеген параллель лексикалық нұсқалардың, 
семантикалық дублеттердің, синонимдік қатарлардың, бірдей 
жақын немесе ауыспалы мағынасы бар сөздердің болуы ғалымдар 
мен мамандар үшін медициналық терминдерді біріздендіруге және 
нақтылауға, олардың арасындағы семантикалық жүктемені қайта 
бөлуге арналған материал болып табылады, сонымен бірге олар 
«оңтайлы» нұсқаларға қол жеткізуге, «сөзбе-сөз», «бөлшек» 
немесе, керісінше, мазмұнды шамадан тыс жалпылауға жол 
бермеуге басты кедергі болып табылады. Қазақтың байырғы 
лексикасының өзі мазмұны жағынан, онда әр түрлі шығу тегі мен 
әр түрлі хронологиялық қабаттасуының элементтері бар. Мұнда 
шектеулер түрік лексикасының шеңберімен заңсыз болып 
табылады, олар алынған формацияларды немесе лексиканы тек 
әдеби тілді тартпайды. Бастапқы, ауызша және әдеби, жазбаша 
нысандарды ғана емес, сонымен қатар диалектикалық және 
аймақтық сорттарды, қарыз алуды, неоплазмаларды, 
неологизмдерді, термин шығармашылық процестердің жандануына 
байланысты тілдің құрамын толықтыруды барынша пайдалану 
қажет. 

Құру кезінде жалпыхалықтық тілдің лексикалық материалын 
зерттеу, есепке алу және тарту түбегейлі мәнге ие, өйткені әдеби 
тілде жаңа ұғымды білдіру үшін сөздің қажетті баламасы 
белгіленбеген сайын біз халықтық лексикаға жүгінуге мәжбүр 
боламыз. Дәл сол ауру соңғы бірнеше сөздермен және сөз 
тіркестерімен белгіленеді, ал әдеби тілде біз оған нақты ауызша 
өрнек таба алмаймыз. Мұндай жағдайларда медициналық 
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сөздіктерді құрастырушылар сөзсіз таңдау мәселесіне тап болады: 
дайын терминді орыс тілінен алу немесе халықтық лексикада оған 
сәйкес сөз табу. Мұнда зерттеуші өте сақ болу керек. Қате немесе 
асығыс тұжырым терминнің коммуникациялық, мазмұндық 
құндылығының төмендеуіне әкелуі мүмкін, қолданудағы 
сәйкессіздіктерді тудыруы, одан әрі нақтылауға деген ұмтылысты 
тудыруы немесе мамандардың оны нақты қабылдамауына әкелуі 
мүмкін, бұл қарастырылып отырған терминологиялық лексикада 
орын алды. 

Лексикалық-семантикалық дублеттер мен диалект тектес 
параллельдерді қолдануға келетін болсақ, ол көбінесе 
экстралингвистикалық, этнографиялық және басқа себептермен 
негізделген. Мысалы, «ревматизм» ұғымы бір жағдайда (буын 
ауруы) сипаттамалық сипаттағы фразамен беріледі, екіншісінде 
(әруақ) – діни коннотацияға ие, үшіншісінде – (смал, қансарсу) – 
диалект нұсқалары, төртінші жағдайда (сарп) – ресми түрде 
қабылданған әдеби нұсқа. Сол сияқты «шешек» – шешек (лит.), 
әулие шешек – (халықтық эвфемистік атауы), қорасан (діни) [4], 
т.б. мысалдарды айтуға болады. 

Халықтық лексикада бай «шикі», «өңделмеген», 
нормаланбаған материал бар, онсыз ғылыми терминологияны құру 
мүмкін емес. Онда диалект және басқа қабаттардан басқа, әр түрлі 
тілдік дереккөздерге: араб, парсы, қытай, моңғол тілдеріне шыққан 
лексикалық қабаттар да бар. Этимологиялық мағынада қарыз алу 
ретінде, күнделікті сөйлеуде немесе қолдануда, сирек жағдайларды 
қоспағанда, ана тілі «бөтен» элементтер ретінде қабылданбайды, 
барлық сөзжасамдық модельдердегі бастапқы формалармен тығыз 
байланысты. Басқаша айтқанда, синхронды-функционалды 
жоспарда, семантикалық жоспарда бұл таңбалауыштар, әдетте, 
басқа сөздерден еш айырмашылығы жоқ. 
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ТЕРМИНДІ КӘСІБИ ДИСКУРСТА ЗЕРТТЕУ 

 
«Дискурс» идеясы лингвистикалық зерттеулердің кеңеюімен 

байланысты пайда болды. Дискурстың кейінгі зерттеулері осы 
тұжырымдаманың түсініксіздігін анықтады. Т.М. Николаева 
«Дискурс – бұл мәтіндік лингвистиканың көп мағыналы термині, 
оны авторлар омонимдік мағынада қолданады. Олардың ішіндегі 
ең маңыздылары: 1) байланысты мәтін; 2) мәтіннің ауызша 
формасы; 3) диалог; 4) мағынамен байланысты сөздер тобы; 5) 
жазбаша немесе ауызша туынды шығарма» [8, 467]. 

Н. Фэаклу дискурс ұғымы кең және әр түрлі пәндерде мезгіл-
мезгіл нақты қолданылмайтынын баса айтады, өйткені зерттеуші 
оның екі мағынасын ажыратады [12]. 

Е.Менгерицкаяның «Дискурс, медиадискурс және 
лингвистикадағы когнитивті-дискурсивті парадигма» еңбегінде 
лингвистикадағы когнитивті-дискурсивті парадигма бұқаралық 
ақпарат құралдарының тілін зерттеудің негізі ретінде зерттеледі [7, 
54-60]. 

«Дискурс теориясы мәселелерінің қазақстандық 
лингвистикада зерттелуі» атты мақаласында Садирова К.К. 
дискурс теориясының зерттелетін объектісіне мыналарды 
жатқызуға болады деп жазады: дискурс типтерінің жіктелуі, 
оларды жіктеу критерийлері, дискурсивті кеңістік, дискурсивті 
тұлға, дискурсивті тәжірибе мен әлеуметтік тәжірибенің 
байланысы, дискурстың зерттелу мәселелері, қазақ дискурсы 
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ерекшеліктерінің өзгешелігі және әртүрлі стильдегі мәтіндердің 
дискурсивті талдауы [9]. 

В.И. Карасик дискурстың екі түрін ажыратады: тұлғаға 
бағытталған және институционалды. Жеке дискурстың 
қатысушылары институционалды дискурстың қатысушыларынан 
айырмашылығы, олардың қасиеттерінің толықтығы, оның жүйелік 
ерекшелігі адамның мәртебесі, өкілдік функциясы болып табылады 
[4, 5-20]. 

Б.Л. Гуннарссон, Пер Линелл, Бенгт Нордбергтің жинағы 
әртүрлі кәсіби контексттер мен дискурстарға (заң, медицина, 
әлеуметтік жұмыс, медиация, оқыту, экономика және ғылым), 
сондай-ақ еуропалық тілдердегі жазбаша, ауызша және ауызша 
емес коммуникацияларға арналған. Кітап әр зерттеушінің кәсіби 
сөйлеу тәсілдерінің қоғамда үнемі қалай әрекет ететінін, 
ойнайтынын және бейімделетінін көрсету үшін тақырыптық түрде 
біріктірілген [11]. 

Қазақ тіл білімінің терминологиясын алғашқы зерттеу 
А.Байтұрсынов, Қ. Жұбанов, Ж. Аймауытұлы, М. Жұмабаев, Х. 
Досмұхамедұлы, Қ. Кемеңгерұлы, С. Жиенбаевтарда байқалды. 
Қазақ ұлттық терминологиясының маңызды мәселелері А.Қайдар, 
И. Кеңесбаев, Р. Сыздық, Ғ. Мұсабаев, О. Айтбайұлы, Б. Қалиұлы, 
Ш. Құрманбайұлы және т. б. еңбектерінде жоғары деңгейде 
шешілуде. 

Профессор Исакова С.С. терминдердің дәстүрлі анықтамалары 
екі бөліктен тұратынын баса айтады: а) жалпылама қасиеттер, яғни 
жалпы ұғымдарды бөлектеу үшін, б) осы тұқымның басқа 
түрлерінен бізге сәйкес келетін түрді бөлетін қасиет көрсетілген 
(түрлердің айырмашылығы деп аталады). Университет 
дискурсындағы терминдер ғылыми негіздің жоғары деңгейіне және 
коммуниканттардың кері байланысының белсенділігіне 
байланысты [3]. 

Ахмет Байтұрсынов қазақ тілінің терминологиясын бірінші 
болып әзірледі. Тіл білімінің, әдебиеттанудың ғылыми 
терминологиясын әзірлеумен қатар, А.Байтұрсынов қазақ тілін 
оқыту әдістемесінің негізін қалаушы ретінде осы салаға қатысты 
көптеген терминдер әзірледі. Ахмет Байтұрсынов грамматикалық 
терминологияны тұжырымдады. Оның «Тіл-құрал» оқу құралында 
лингвистикалық түсініктер берілген [2]. 
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Академик Ө. Айтбаев Қазақ терминологиясының 
қалыптасуының бес кезеңін бөліп көрсетеді: 

1. кезең-А.Байтұрсынов, М. Дулатов, х. Досмұхамедов 
қызметінің әсері. 

2. кезең-бұл орыс тілінен шыққан, формасын бұзбайтын, 
түпнұсқадағыдай қабылданған ұлтаралық терминдер мен атаулар. 

3. кезең дәрістермен сипатталады. 
4. кезең соғыстан кейінгі жылдардағы рухани дүниемен 

ерекшеленеді. 
5. кезең. Әр түрлі қоғамдық өзгерістерге байланысты 

зерттеуші бұл кезеңді үш бөлімде зерттейді: 1-ші – «тоқырау 
жылдары», 2-ші - «Қайта Құру» және 3-ші қадам – «тәуелсіздік 
кезеңі» [1]. 

С.И. Маджаеваның мақаласында дәрігер мен пациенттің 
дискурсындағы медициналық анықтамалардың ерекшеліктері 
қарастырылады. Медициналық анықтамалардың жұмыс істеуі 
дәрігердің тәжірибесіне, пациенттің біліміне және олардың 
әлемнің тілдік бейнесінің ерекшелігіне байланысты екендігі 
көрсетілген. Медициналық дискурсқа: студенттер алдындағы 
дәрістер, әріптестермен қарым-қатынас, аурулар тарихы, еңбекке 
жарамсыздық парақтары, анықтамалар жатады. Медициналық 
дискурстағы терминнің функциялары: мазмұнды, 
эпистемологиялық, нұсқаулық. Автор дұрыс терминді қолдана білу 
керек дейді, өйткені медициналық терминологияда медицинаның 
әртүрлі салаларының квинтэссенциясы басым. Мысалы, 
эндокринологияда кардиология, терапия, хирургия, генетика, 
урология, офтальмология сияқты бағыттар кең таралған [6, 92-93]. 

Мұнай-газ саласының кәсіби дискурсы қолданылатын 
лексикалық бірліктердің алуан түрлілігімен ерекшеленеді, оларды 
таңдау кәсіби қарым – қатынас жағдайының түріне (формальды-
бейресми) және маманның кәсіби мәртебесіне байланысты болады. 
Мұнай-газ саласының лексикалық бірліктерінде орындалатын 
функциялардың, пішіннің, түстің, дәмнің, жас ерекшеліктерінің 
және басқа да сипаттамалардың ұқсастығына негізделген олар 
ұсынған тұжырымдамалардың ұқсастықтары жатыр. Автор бұл 
термин, кәсіби қарым – қатынастың басқа лексикалық 
бірліктерінен айырмашылығы, мағынасы бар белгі екенін жазады. 
Мұнай-газ саласы маманының кәсіби дискурсында жаргонизмдер 
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басым. Жаргонизмді қолдану қызметкерге кәсіби қауымдастықтың 
бір бөлігі ретінде сезінуге көмектеседі, кәсіби қарым-қатынасты 
жеңілдетеді және кәсіби объектілерге белгілі бір қатынасты 
қалыптастырады [10]. 

М.Н. Лату әскери терминологияны саяси дискурста қолдану 
ерекшеліктерін зерттейді. Армияның мамандандырылған 
лексикасының осы корпусының шекаралары орнатылды. Әскери 
терминдерді саяси дискурста қолдану бірқатар коммуникативті 
мәселелерді шешуге, әсіресе «сендіру» маңызды коммуникативті 
стратегияларының бірін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Ең жиі 
қолданылатын терминдер, мамандарға белгілі емес, қару-жарақ, 
мысалы, жаппай қырып-жою қаруы туралы жалпы түсініктерді 
білдіреді [5]. 

Ғылыми терминология танымал ғылыми мәтіндерде ғылыми 
процесті жалпылау туралы айтуға болады, анықтамалар танымал 
болу процесінің маңызды аспектілері болып табылады және 
эзотерикалық лексиканы қарапайым түсіндіруден гөрі көп. Ольга 
Пилкингтон анықтамаларды құрайтын лингвистикалық 
элементтерге көп көңіл бөлді және түсіндірме стратегияларды 
жалпы тұрғыдан қарастырады. Автор Marcus du Sautoy, Brian 
Greene, and Michio Kaku үш кітабының негізіндегі ғылыми 
терминологияның анықтамаларын талдайды. Алынған нәтижелер 
ғылыми терминологияны өңдеудің нақты стратегиясын— 
анықтама тізбегін анықтады. Бұл тізбек анықтамалардың үш түрін 
біріктіреді: процедуралық, прототиптік, бейнелі [13]. 

Осылайша, әрбір кәсіби дискурстың өз терминологиясы бар. 
Терминдер кәсіби дискурсты ұйымдастыруда белсенді рөл 
атқарады. Терминдердің бірегейлігі-олар өндірістік және ғылыми 
қызмет процесінде құрылады және тек тиісті білімі бар және осы 
салада жұмыс істемейтін адамдар үшін түсініксіз болып қалатын 
адамдар арасында кеңінен қолданылады. Термин-бұл 
тұжырымдаманың өкілі ғана емес, сонымен бірге оның дискурста 
ақпаратты беру және қабылдау байланыстарын құру құралы. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ПРОЦЕСТЕРДІ БІЛДІРЕТІН 
ЕТІСТІКТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ 

 
Предикат (лат. predіcatum – баяндау) – пікір түрінде қасиет 

пен ерекшеліктерді білдіретін пікір баяндауышы. Предикат белгілі 
бір нәрседе әлдебір қасиеттің (белгінің) барын не жоғын 
бейнелейді. Мысалы, «Бүркіт – жыртқыш 
құс» деген пайымда предикат «жыртқыш құс» сөздерімен айтылып 
тұр. Предикат заттарға (субъектіге) ерекшелік пен қасиеттердің 
тән немесе тән емес екенін белгілейді. Ғалымдар предикаттардың 
семантикалық бірнеше типтерін ажыратып жүр. Зерттеуші 
ғалымдар предикаттың түрлерін, олардың семантикалық топтарын 
ажыратып, арнайы зерттеу жүргізді (Vendler 1967, Щерба 1974, 
Степанов 1980, Чейф 1999, Арутюнова 1976, Селиверстова 1975, 
Камалова 1999, Барамыгина 1996, Алисова 1971, Степанов 1980, 
Васильев 1981, Камалова 1999, Зализняк 1992, Маманов 2007, 
Хасенова 1967, Османова 1991, Болғанбаев 1971 және т.б.). Қазіргі 
тіл білімінде «күй» предикаттарының келесідей бес семантикалық 
түрін бөліп көрсетеді: 1) «тірі заттардың физиологиялық жай-күйі» 
предикаттары; 2) «адамның психикалық жай-күйі» предикаттары; 
3) «адамның әлеуметтік мәртебесі» предикаттары немесе 
әлеуметтік процестерді бейнелейтін предикаттар; 4) «физикалық 
жай-күйі» предикаттары; 5) «қатынас жай-күйі» предикаттары [2, 
12]. 

«Күй» предикаттарының әртүрлі семантикалық түрлерін 
қарастырғанда, олардың әрқайсысында бір негізгі мағынамен 
біріктірілген предикаттарды қамтитын бірнеше кіші топтар 
бөлінді. Компоненттік талдаудың көмегімен қарастырылып 
отырған семантикалық типтің әр предикатының негізгі мағынасын 
анықтауға және осылайша оны белгілі бір кіші топқа жатқызуға 
болады. Біздің зерттеу тақырыбымыз әлеуметтік процестерді 
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білдіретін етістіктердің семантикалық түрлері болғандықтан, 
тікелей аталған мәселені қарастырамыз. 

Зерттеушілер «Адамның әлеуметтік мәртебесі» предикаттары 
немесе әлеуметтік процестерді бейнелейтін предикаттарының 
семантикалық түрлеріне субъектінің отбасылық немесе әлеуметтік 
мәртебесін білдіретін предикаттарды жатқызады. Осы типтегі 
предикаттары бар сөйлемдердегі тақырыптар негізінен жанды зат 
есімдермен немесе «халық», «ұлт» мағыналары бар зат есімдермен, 
ал осы семантикалық типке жататын предикаттар әдетте көмекші 
етістіктің тіркесімімен + сын есіммен, үстеу немесе зат есіммен, 
немесе етістікпен көрінеді [3, 46]. 

Қоғамдық байланыстар мен қарым-қатынастарды тәртіпке 
келтіру, ресмилендіру және стандарттау процесі институттану деп 
аталады. Қоғамның белгілі бір байланыстардың әлеуметтік 
ұйымдастыруға қажеттілігін ұғынуы барысында сол қажеттілікті 
қанағаттандыра алатын әлеуметтік нормалар, ережелер, 
мәртебелер мен рөлдер бекиді. Әлеуметтік институттың қызмет 
атқаруына жәрдемдесетін жалпы мақсаттар, топтар және ұйымдар 
қалыптасады, институттың барлық мүшелерін қамтитын нормалар 
мен санкцияларды қолдану ресімдері, мәртебелер мен рөлдер 
жүйелері құрылады. Неғұрлым маңызды қажеттіліктерді 
қамтамасыз ететін әлеуметтік институттардың бірнеше негізгі түрі 
бар [5]: 

- «отбасы және неке» предикаттары (үйлену, неге қию, некеге 
тұру, отбасын құру, тұрмысқа шығу, бала туу, өсуі т.б./ get 
married, why cut off, get married, start a family, get married, have a 
child, grow up, etc.); 

- «саяси институттар, мемлекет» предикаттары (қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, әлеуметтік тәртіпті сақтау, әлеуметтік 
тәртіпті бұзу т.б./ ensuring security, maintaining social order, 
violating social order, etc.); 

- «экономика, өндіріс» предикаттары (тұрмыстық құрал-
жабдықтар өндіру, өндірісті іске қосу, жұмысқа тарту, 
жұмыспен қамтамасыз ету т.б./ production of household 
equipment, launch of production, involvement in work, employment, 
etc.); 

- «білім беру, ғылыми және мәдени» предикаттар (білім беру, 
өскелең ұрпақты әлеуметтендіру, кадрлар даярлау, білім алу, 
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оқыту т.б./ education, socialization of the younger generation, 
training of personnel, education, training, etc.); 

- «денсаулық сақтау» предикаттары (денсаулық сақтау, 
алғашқы көмек көрсету, емдеу т.б./ health care, first aid, treatment, 
etc.); 

- «дін» предикаты (рухани мәселелер, тіршілік мағынасын 
шешетін қажеттіліктер, діни сауаттылықты арттыру т.б./ 
spiritual problems, needs to solve the meaning of life, improve religious 
literacy, etc.). 

- «тәуелді / тәуелсіз мемлекет»  предикаттары (тәуелсіз 
мемлекет болу, тәуелді болу т.б./be dependent (on), be free, be 
independent, etc.); 

- «мүлік жағдайының» предикаттары («бай болу» 
мағынасымен предикаттар, «кедей болу» мағынасындағы 
предикаттар / predicates with the meaning «to be rich», predicates 
with the meaning «to be poor»). 

Әрбір әлеуметтік институттың қанағаттандыратын 
қажеттіліктеріне тәуелді ерекше қасиеттері бар. Бұл ұстанымдар 
мен мінез-құлық үлгілері; символикалық мәдени белгілер; 
утилитарлық мәдени белгілер; ауызша және жазбаша кодекс; 
идеология [4, 53]. Бұл институционалдық белгілер әлеуметтік 
қатынастарды реттеудің негізгі механизмдерін шоғырландырған: 
нормативтік элементтер, түсініктер, үлгілер, санкциялар, мәдени 
бейнелер, қоғамдық идеялар т.б.  

Әлеуметтік мәртебе тұжырымдамасы өз ұстанымын 
анықтайды, сондай-ақ бүкіл топтың құрылымының иерархиясын 
көрсетеді. Күйдің сипаттамасы адамның күш-жігеріне толықтай 
тәуелді емес, қоршаған орта қоғамымен анықталады, әрдайым 
объективті факторларға негізделмей, кейбір функцияларды 
жүктейді немесе ажыратады. Айта кету керек, жұмыспен 
қамтылған әлеуметтік мәртебе статикалық тұжырымдама емес, 
сыртқы жағдайларға немесе адамның өзі қабылдаған шешімге 
сәйкес өзгереді. Сондай-ақ, егер адам осы әлеуметтік топты тастап 
кетсе немесе оның әрекетін адамдардың мінез-құлық көріністерін 
реттейтін ережелер негізінде құрастыра берсе, мәртебесі 
толығымен тоқтатыла алады. 

Әлеуметтік мәртебесін көтеру адамның тәуелсіз күш-жігері 
мен ұмтылысы (қосымша білім алу, қоғамдық қозғалысты құру, 
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тапсырыстар санын көбейту), сондай-ақ әлеуметтік процестер 
(әскери қақтығыстар, билікті алмастыру және билікті жою, 
басшылардың өлімі) арқылы мүмкін [1, 47]. 

Бір адамның мәртебесі бір мезгілде әртүрлі ауқымдағы 
әлеуметтік топтарға кіру арқылы анықталатын жеке және 
қоғамдық-қоғамдық бөлінеді. Жеке мәртебесіне кіші топтағы адам 
(отбасы, ең жақын топ, ұжым және т.б.) ие болады. Мұнда жұмыс 
істейтін позиция жеке қасиеттермен және күшті және жемісті 
тұлғааралық қарым-қатынастарды қалыптастыру қабілетімен 
реттеледі. Адамдар айналасындағы адамды қаншалықты көп 
қабылдайтынын, ол оның бағытында қаншалықты жақсы 
сезінетінін, оның мәртебесінің қаншалықты жоғары екендігін 
біледі. Кішігірім топтағы орынды реттеу жеткілікті қарапайым, ол 
ұстанымдардың жиі өзгеруімен сипатталады, бұл негізінен 
қабылдаудың эмоционалдылығымен анықталады және 
қатынастарды және олардың процестерін көрсетеді. 

Адамның белгілі бір санаттарына (жынысына, ұлтына, дініне, 
кәсібіне, тұрғылықты жеріне және т.б.) бөлінген адамның үлкен 
тобында алатын орны адамның әлеуметтік-әлеуметтік мәртебесіне 
жатады. Осы деңгейдегі жеке тұлғаның қасиеттері мен 
сипаттамаларын қабылдау адамдар тобымен және олардың 
әсерімен емес, қоғамдағы әлеуметтік санаттағы жалпыға ортақ 
ұстанымымен реттеледі. Бұл мәселеде икемділік болмауы және 
олардың нәсіліне қарай жыныстық қатынас, жыныстық 
сипаттамалар мен діни артықшылықтар негізінде құқықтар мен 
бостандықтардың қысымын түсіндіретін қабылдау ауқымы 
көрінеді. 
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КӨРКЕМ ДИСКУРСТАҒЫ МОДАЛДЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ 

 
Алғаш рет модалдылықты мәтіндік санат ретінде И.Р. 

Гальперин (1981) қарастырған болатын. Ол модалдылық 
анықтамасын тұжырымдамас бұрын «мәтін модалдылығы» 
категориясының мәнін бірқатар белгілер арқылы көрсеткен: 
субъективтілік, мәтінде ол грамматикалық емес, функционалдық-
семантикалық сипатқа ие, мәтіннің әр түрлі фрагменттерінде 
әркелкі келіп, кейіпкерлердің сипаттамасы арқылы берілуі, мәтінді 
бөліктерге бөлу, автордың интенциясы, мәтіннің жекелеген 
бөліктерін өзектендіру және т.б. арқылы көрініс табады [4, 36]. 
Мәтіндік модалдылықтың қалыптасуына экстралингвистикалық 
факторлар, яғни суреттеу объектісі, автордың тілдік тұлғасы, оның 
әлемді қабылдау ерекшеліктері және т.б. айтарлықтай әсер етеді. 
И.Р. Гальпериннің пікірінше, мәтіннің тілдік және логикалық 
критерийлері (ақпараттылығы, тұтастығы, аяқталуы, 
байланыстылығы, мүшеленуі, ретроспекция, проспекция, мәтін 
кесінділерінің мағыналық тұтастығы, коммуникативтік бағыты) [4, 
139] модалдылық категориясы арқылы жүзеге асады. Демек, 
модалдылық ‒ мәтіннің міндетті санаты. Модалдылық 
категориясының функционалдық қызметі мәтінді біртұтас жүйе 
ретінде қабылдауды қамтамасыз етеді. Бұл категория мәтіннің 
логиколық-құрылымдық компоненті ретінде әрекет ете отырып, 
мәтінді ұйымдастыруда ерекше рөл атқарады. Лингвистикада 
автор шығармашылығының таза сипаты интенционалдық 
категориясымен байланыста қарастырылады. Интенционалдық 
ұғымының астарында,  
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А.П. Бондарконың пікірінше, «автордың ниетін, баяндап 
отырған жағдаятқа қандай мағыналық жүк артқысы келгенін келесі 
категориялар арқылы анықтауға болады: уақыт (кең мағынада ‒ 
қарқындылық), іс-әрекеттің уақытпен жүріп өту сипатын, бір 
мезгілде/бір мезгілде емес, реалды/ирреалды, уақытша 
қолайлылық/ ыңғайсыздық, дербестік сияқты санаттармен 
қамтылған мағыналар» [2, 33]. Бұл жағдайда мәтін тұтас шығарма 
ретінде қабылданып, мәтіннің семантикалық функциялары автор 
(сөйлеуші) ниетімен, сөйлеу қызметінің коммуникативтік 
мақсаттарымен байланысты болады. Көркем мәтіндер ‒ бұл 
объективті деректер, автордың тілдік тұлғасын жүзеге асыру 
нәтижесі, мәдениет феномені, мәтінді жасау кезіндегі субъективті 
(жеке, адами) фактордың мәтіннің сипатына, құрылымына және 
қорытынды мағынасына әсер етуі. Басқаша айтқанда, мәтін 
автордың тілдік тұлғасын іске асырудың нәтижесі болып 
табылады. Авторлық модалдылық мәселесі көптеген ғылыми 
еңбектерде өз көрінісін тапқан және бір ұғымды терминологиялық 
тұрғыдан әр түрлі сипаттаған: «автордың бейнесі» (В. В. 
Виноградов); «автор-жасаушы», «бастапқы автор», «қайталама 
автор» (М.М. Бахтин); «концептелген автор», «сөйлеу субъектісі», 
«сана субъектісі» (Б.О. Корман); «баяндаушы/ әңгімелеуші 
бейнесі»; «автор дауысы» (И.Б. Роднянская, В.В.Кожинов); «автор 
модалдылығы «(И.Р. Гальперин, Л.Г. Барлас, О.Е. Вихрян, Н.С. 
Ватина); «авторлық ұстаным»; «нарратор», «фокализатор» (Е.В. 
Падучева) және т. б. Десек те, ХХ ғасырдың 20 жылдарынан 
бастап «автордың бейнесі» термині кеңінен таралып келеді. Басқа 
жанр мен стильдердегі «автордың бейнесі» ұғымы көркем 
шығармадағы «автор бейнесі» ұғымынан айтарлықтай 
ерекшеленеді. «Басқа жанрдағы мәтіндерде баяндаушының басты 
мақсаты ‒ оқырманға өз ой-пікірлерін, көзқарастарын және 
бағалауын ашық түрде жеткізіп, авторын нақты таныту болып 
табылады.  

Сондықтан авторизациялау дәрежесі өте жоғары және 
авторлық модалдылық әрқашан ашық көрсетілген» [3, 102]. 
«Публицистика үшін автордың бейнесі емес, автор нақты тұлға 
ретінде маңызды. Оның көзқарасы, қоғамдық ұстанымы, тіпті жеке 
қасиеттері. Егер көркем әдебиетте баяндаушы авторды анықтау 
мүмкін емес болса, ал публицистикада автор мен мәтіннің 
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арасында делдалдық буындар жоқ» [8, 129]. Ал ғылыми-оқу және 
ғылыми-іскери стильдегі мәтіндер үшін авторлық ұстанымның 
жасырын түрі тән. Ғылыми-көпшілік жанр үшін «автордың 
бейнесі» туралы емес, «автордың ұстанымы» туралы айтқан жөн, 
«өйткені бұл жерде автордың қатынас пәніне көзқарасын 
білдірудің әртүрлі құралдары, сондай-ақ бар ғылыми 
көзқарастарды, теорияларды, пікірлерді және т.б. авторлық 
бағалауы туралы айтылады» [7]. Көркем мәтінді талдау кезінде 
авторлық «мен» және оның мәтінде жүзеге асырылуын назардан 
тыс қалдырмау қажет.  

Авторлық «мен» көркем мәтінде автор модалдылығы 
категориясымен жүзеге асырылады. Автор модалдылығы ‒ 
мәтіннің көркемдік дискурс деңгейіндегі категориясы, өйткені ол 
мәтінді қабылдаудың коммуникативтік контекстінде іске 
асырылады; авторлық модалдылық интегративті болып табылады, 
бұл мәтіннің формальды-грамматикалық және концептуалды-
семантикалық құрылымында көрінеді; авторлық модалдылық мәні 
бойынша диалогтік санат болып табылады, өйткені ол мәтіннің 
бастапқы идеясын түсінудің эстетикалық актісінде («автор-
оқырман» диалогы) сөз субъектілерінің қарым-қатынастары 
жүйесінде іске асырылады. Авторлық модалдылық категориясы 
автордың коммуникативтік интенцияларын мәтіндік модалдылық 
категориясында жүзеге асыруын айтамыз. Авторлық «мен» 
мәтіннің субъектілік перспективасына сәйкес келетін мәтіндегі тіл 
субъектілері мен олардың қарым-қатынастары жүйесінде жүзеге 
асырылады. «Субъектная перспектива» термині алғаш рет 1973 ж.  

Г.А. Золотованың «Очерк функционального синтаксиса 
русского языка» кітабында қолданылған, ал субъектілік 
перспективаның схемасы Н. К. Онипенкомен бірлесе жазған 
«Коммуникативная грамматика русского языка» кітабында 
ұсынылды. Г.А. Золотованың сөйлеудің құрылымдық-
композициялық формалары туралы («коммуникативтік сөйлеу 
регистрлері») ілімі, олардың жүйесі шындықты қабылдау мен 
ұсынудың әртүрлі тәсілдерінің модельдерін білдіреді; бес субъекті 
аймағы көрсетілген сөйлеудің субъектілік перспективасының 
схемасы келтіріледі, мұнда S4 ‒ сөйлеуші субъекті және S5 ‒ 
адресат. Көркем мәтінде S4 әңгімелеуші немесе баяндаушы, ал 
адресат ‒ оқырманды білдіреді [5, 76]. Автордың ойы дегеніміз ‒ 
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шығармашылық қызмет нәтижесінде туатын автор модалдылығы 
категориясы арқылы жүзеге асатын көркем мәтіннің идеясы, мәні. 
Көркем мәтінде автор модалдылығының берілу жолдарын, оның 
ішінде «бөгде сөз» арқылы беру тәсілдерін қарастыралық. Біреудің 
ешбір өзге- ріссіз, дәл берілген сөзі мен оны жеткізушінің 
(сөйлеушінің я жазушының) сөзінің өзара байланысынан, қарым-
қатынасынан болған құрылысты төл сөз құрылысы дейміз. Төл сөз 
құрылысы ‒ белгілі бір дәуірдің ғана жемісі емес, талай замандар 
бойында қалыптасқан тарихи категория. Көркем сөз шеберлері ‒ 
жазушылар өз шығармаларында персонаждарының арасындағы 
қатынасты, тартыс-шиеленісті олардың сөздерімен бергенде, төл 
сөз құрылысын да кеңінен пайдаланады.  

Төл сөз құрылысы нақты төл сөз ‒ автор сөзінің құрылысынан 
абстракцияланады, солардың негізіндегі жалпылық қасиеттен 
жасалады. Төл сөз құрылысының өзі іштей мағыналық және 
интонациялық жақтан бір-біріне сәйкес келмейтін екі бөлімнен 
тұрады: а) төл сөз; ә) автор сөзі. Сөйлеушінің (я жазушының) өз 
сөзі ішінде біреудің сөзінің ешбір өзгеріссіз, барлық ерекшелігі 
сақталып айтылуын айтылуын төл сөз дейміз. Төл сөзді ішіне 
алып, онымен қоса айтылған сөйлеушінің (я жазушының) өз сөзін 
автор сөзі дейміз [10, 5-6]. Мысалы: Есіктен атамай жатып: ‒ 
Босқындардың саны жүз мыңға жетті, ‒ деді. ‒ Бесінге дейін біздің 
әскердің санынан асып кетуі мүмкін, ‒ деді әмірлердің бірі [6, 20]. 
Берілген сөйлемдердегі «Босқындардың саны жүз мыңға жетті. 
Бесінге дейін біздің әскердің санынан асып кетуі мүмкін» деген 
кейіпкерлердің сөздері ешбір өзгеріссіз айтылған күйінде беріліп 
тұр, яғни бұл төл сөз. Төл сөз бен автор сөзі «де» көмекші 
етістігінің деді, деп, деген, дейді, дегендей, дей жаздады, деген 
екен тұлғасындағы түрінің бірімен байланысады, берілген мысалда 
«деді» көмекші етістігі қолданылған. Автор біреудің айтқанын я 
ойлағанын төл сөз күйінде бермей, өз тарапынан өзгеріске түсіріп 
беруі де мүмкін. 

Мұндайда біреудің сөзінің не туралы айтқаны, негізгі ойы 
сақталады да, оның өзіне тән сөздері, сөйлемдік қасиеті жойылады. 
Біреудің сөзі автор сөзімен логикалық-грамматикалық жақтан 
толық ұласып, мағыналық-интонациялық бірлік құрайды. 
Сонымен, біреудің сөзінің автор тарапынан өзгеріске ұшырап 
берілу түрін төлеу сөз дейміз [10, 60-61]. Мысалы: Осы кезде 
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Салыйқа шығып, қонақтарға ас піскендігін айтты (С. Мұқанов 
Ботакөз). Ғалым А. Әбілқаев ортақ төл сөз жөнінде: «Қазақ тілінде 
төл сөз бен төлеу сөздің бұл айтылғандардан да басқа түрі ‒ ортақ 
төл сөз бар. Ортақ төл сөз дейтін себебіміз: төл сөздің бұл түрі 
персонажға да, автордың өзіне де ортақ болып келеді. Автор 
персонаждың ойын, арманын, тілегін сырттан суреттеуші, сырттан 
сезуші адам ретінде емес, персонажымен бірге соны өз басынан 
кешіруші адам болып көрінеді. Сондықтан да бұл автор сөзінен 
ерекше бөлінбей, автор тарапынан арнаулы түсінік сөзді керек 
етпей, онымен тығыз байланыста, бірлікте айтылады [6; 9]. 

Автордың ойы мәтінде мәтіннің грамматикалық құрылымы 
мен мағыналық аспектісін біріктіретін авторлық модалдылық 
категориясы арқылы жүзеге асырылады.  
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ОЙЫН 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 
Қазіргі мектепте ойын, ойын технологияларын қолдану 

ерекше маңызға ие. Әр түрлі оқу ойындарын, қиял жағдайларын 
қолдану шет тілі мен оны үйренушілер арасында жағымды қарым-
қатынас орнатуға ықпал етеді; ауызша және жазбаша сөйлеуді 
дамытудың күшті мотивациялық факторы ретінде қызмет етеді; 
балалардың назарын сәтті аударуға және оны ұзақ сақтауға 
мүмкіндік береді; шығармашылық мүмкіндіктерді ынталандырады, 
қиялды дамытады; қиял әлемі мен баланың нақты әлемі 
арасындағы байланыс орнатады; оның әлеуметтік тәжірибесін 
кеңейтеді. 

Ойын адам өмірінің таңғажайып құбылыстарының бірі ретінде 
барлық дәуірлердің философтары мен зерттеушілерінің назарын 
аударды. Платон ойынды ең пайдалы іс-шаралардың бірі деп 
санаған, ал Аристотель ойдағы тепе-теңдіктің, жан мен дененің 
үйлесімінің қайнар көзін көрді. 

Психологтар ойынның жаңа тілге көшуді «ақтайтынын» 
дәлелдеді. Бұл оқушы үшін қызықты жұмыс түрі және мұғалім 
үшін тілдік жаттығулардың аналогы, соның арқасында сөйлеу 
әрекетінің барлық түрлерінің дағдылары дамиды. Ойынның 
әмбебаптығы сияқты ерекшелігі бар: ойын әдістерін қолдануды 
әртүрлі мақсаттар мен міндеттерге бейімдеуге болады, олар 
баланың даму процесінде көптеген функцияларды орындайды: оқу 
процесін жеңілдетеді, материалды игеруге көмектеседі және 
қажетті құзіреттіліктерді кедергісіз дамытады. Мысалы, әлеуметтік 
құзіреттілікте барлық ойындар екі топқа бөлінеді — бәсекеге 
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қабілетті (балалар өз білімдерін сайыс арқылы көрсетеді), 
ұжымдық (балалар өз білімдерін ұжымдық жұмыс арқылы 
көрсетеді). 

Көптеген әдіскерлер оқу ойындарын келесідей бөледі: 
* Тілдік (грамматика және лексика деңгейінде тілдік 

материалды өңдеу). 
* Коммуникативтік (берілген тақырыптағы рөлдік ойындар). 
Көптеген отандық ғалымдардың (Инесса Львовна Бим, 

Евгения Семеновна Полат, Ефим Израильевич Пассов, В.М. 
Филатов және т.б.) ғылыми зерттеулерінде ойын-сауық 
материалдары мен ойын-сауық әдістерін қолдана отырып, шет 
тілін үйренуге ынталандыру және талпындыру мәселелері 
қарастырылған. 

Педагогика ғылымдарының докторы Е.И. Пассовтың 
«Мектептегі шет тілі сабағы» еңбегінде біз ойынның келесі 
анықтамасын кездестіреміз: 

«...Ойын – бұл  арнайы қызметі бар дараланған қызмет, 
уәждеу, мәжбүрлеудің болмауы, ұжымда және ұжым арқылы 
оқыту мен тәрбиелеу іске асады, психикалық функциялар мен 
қабілеттерді дамытуды көздейді, «ынтамен оқу» қызметі бар 
дидактикалық тәсіл» [2, 96]. 

Ойындар маңызды әдістемелік міндеттерді орындауға ықпал 
етеді: 

* балалардың сөйлеу қарым-қатынасына психологиялық 
дайындығын жасау; 

* олардың тілдік материалды бірнеше рет қайталауының 
табиғи қажеттілігін қамтамасыз ету; 

* оқушыларды дұрыс сөйлеу нұсқасын таңдауға үйрету. 
Шет тілі сабақтарында ойындарды қолданудың негізгі 

мақсаттары: 
1. Белгілі бір дағдыларды қалыптастыру. 
2. Белгілі бір сөйлеу дағдыларын дамыту. 
3. Қарым-қатынас жасауға үйрету. 
4. Қажетті қабілеттер мен психикалық функцияларды дамыту. 
5. Таным (тілдің өзін қалыптастыру саласында). 
6. Сөйлеу материалын есте сақтау. 
Оқу процесінде ойын әрекеті келесі функцияларды орындайды 

[3, 67]: 
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1) оқыту функциясы – есте сақтау, назар аудару, ақпаратты 
қабылдау. 

2) тәрбиелік функция – бұл ойын серіктесіне сыпайылық, 
ұқыптылық, адамгершілік көзқарас сияқты қасиеттерді тәрбиелеу; 
өзара көмек сезімі де дамиды. 

3) ойын-сауық функциясы сабақта қолайлы атмосфера құру, 
сабақты қызықты және ерекше оқиғаға, кейде ертегі әлеміне 
айналдыру болып табылады. 

4) коммуникативті функция – бұл шет тіліндегі қарым-қатынас 
атмосферасын құру, оқушылар тобын біріктіру, ағылшын тіліндегі 
өзара әрекеттесуге негізделген жаңа эмоционалды-коммуникативті 
қатынастар орнату. 

5) релаксация функциясы – бұл ағылшын тілін қарқынды 
оқыту кезінде жүйке жүйесіне түсетін стрестен туындаған 
эмоционалды стресті жеңілдету. 

6) психологиялық функция өзінің физиологиялық жағдайын 
неғұрлым тиімді қызмет ету үшін дайындау дағдыларын 
қалыптастырудан, сондай-ақ ақпараттың үлкен көлемін игеру үшін 
психиканы қайта құрудан тұрады. 

7) дамыту функциясы оқушылардың жеке қасиеттерін 
үйлесімді дамытуға бағытталған. 

Сабақтың мақсаттары мен міндеттеріне байланысты әртүрлі 
ойындарды қолдануға болады. Оларды оқушылардың сөйлеуінде 
оны белсендіру кезеңінде оқу материалын бекіту процесінде 
ұсынуға болады. Ойын әрекеті негізінен төменгі сыныптарда 
қолданылады. Бастауыш мектеп жасында жетекші іс-әрекеттің 
біртіндеп өзгеруі, ойын әрекетінен білімге ауысуы байқалады. 
Сонымен қатар, ойын әлі де өзінің жетекші рөлін сақтайды. Осы 
ерекшелікке сүйене отырып, ойын оқушылардың оқу дағдыларын 
дамытуға негіз болуы керек. 

Ойын ағылшын тілін одан әрі үйренуге деген тұрақты 
қызығушылықты, сонымен қатар оны сәтті меңгеруге деген 
сенімділікті қалыптастырады. Бірақ ойынның мотивациялық 
функциялары ғана емес екенін атап өткім келеді. 

Сабақтарда және сыныптан тыс жұмыстарда ойын сәттерін 
қолдану оқушылардың танымдық және шығармашылық 
белсенділігін арттыруға ықпал етеді, олардың ойлау, есте сақтау 
қабілеттерін дамытады, бастамашылдықты дамытады, шет тілін 
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оқытудағы жалығуды жеңуге мүмкіндік береді. Ойындар тез 
тапқырлық пен зейінді дамытады, тілді байытады және 
оқушылардың сөз қорын шоғырландырады, олардың мағынасының 
реңктеріне назар аударады. Ойын оқушыны өткенді еске түсіріп, 
білімін толықтыра алады [4]. 

Ойын түрінде сіз сергіту сәттерін өткізе аласыз. Сонымен, 
«қозғалыс етістіктері» тақырыбын зерттеген кезде сіз «мені 
қайтала» ойынын ойнай аласыз. Ойынның мәні қарапайым: қимыл 
етістігін көрсету және атау керек. Алайда, оқушылар жаңа 
лексиканы игерген сайын, ойын күрделене түседі және өзгереді. 
Бірінші кезеңде мұғалім қозғалысты көрсетеді және ағылшын 
тілінде сол қозғалыс етістігін атайды, оқушылар қозғалыстарды 
атап, сөздерді қайталайды. Оқушылар лексиканы барынша жақсы 
меңгерген кезде, мұғалім немесе жүргізуші тек қозғалысты 
қимылмен көрсетеді, оқушылар өз бетімен оны білдіретін етістікті 
атайды. Соңында, қорытынды сабақта бәсекелестік сәт ойынға 
қосылады: топ командаларға бөлінеді, әр командадан жетекші 
таңдалады. Олардың әрқайсысына 5-10 қозғалыс етістігінің 
«тізімі» беріледі. Оларды шақырмай, жүргізуші қозғалысты 
көрсетуі керек, командалар қарсыластардан тезірек болжап, 
қайталап, қажетті етістікті атауы керек. Әр дұрыс жауап үшін балл 
беріледі. Кімнің командасы көбірек ұпай алады, сол жеңімпаз. 
Осылайша, ойын барысында лексиканы жаңарту немесе бекіту 
жүреді және сергіту сәті өткізіледі. 

Тағы бір «көп функциялы ойын» – «қоңыраулар тізбегі». Ол 
физикалық минутты алмастыра алады немесе сабақтың соңында 
рефлексия элементі ретінде қолданыла алады. Ол негізінен екінші 
сыныпта қолданылады – алфавитті үйрену кезінде, бірақ оны 
үшінші және төртінші сыныптарда қолдануға болады. Ойынның 
барлық қатысушылары шеңберге шығады. Оқушылар кезекпен 
алфавиттің бір әрпін атайды. Қате жіберген немесе қажетті хатты 
ұзақ уақыт есіне алған адам ойыннан шығады, яғни өз орнына 
отырады. Кімде кім бірде-бір қатеге жол бермейді, сол жеңеді. Бұл 
ойында әріптерді сандармен, жыл мезгілдерінің, айлардың, апта 
күндерінің және т. б. атауларымен ауыстыруға болады. 

Сабақтарда сіз «шын/жалған» ойынының әртүрлі нұсқаларын 
қолдана аласыз. Мұғалім, мысалы, тиісті транскрипция 
белгілелерін көрсететін дыбыстарды атайды және кейде қателіктер 
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жібереді. Оқушылар қатені анықтауы керек. Осы ойынның 
көмегімен оқушылар әріптерді, сандарды және басқа лексиканы 
есте сақтайды. 

 Тыңдау дағдыларын жетілдіру үшін «дыбысты ал» ойыны 
пайдалы болады. Оқушылар мұғалімнің айтқан сөздерінен берілген 
дыбысты естігенде қолдарын шапалақтайды. Егер оқушы 
қателессе, ол отырады. Ең зейінді оқушы жеңеді. Бұл ойынның 
нұсқасы «зат есімнің көпше түрі» тақырыбын зерттеуде 
қолданылады: студенттер көпше түрдегі сөзді естіп, шапалақтауы 
керек. 

 Грамматиканы оқыту ойын арқылы да жүреді, өйткені 
балалар сөйлеу бөліктері мен сөйлем мүшелерінің аттарын әлі 
білмейді. Сондықтан «етістік» сөзін «әрекет», «зат есім» – «атау» 
сөздерімен алмастыруға болады және оларды суреттерде қолдануға 
болады. 

Барлық сабақтар эмоционалды түрде қанық болуы керек, 
содан кейін кішкентайлар ағылшын тілін үйренуге үнемі ынталы 
болады және олар келесі сабақты асыға күтеді. Сондықтан әр 
сабақта жас оқушылармен ойнау өте маңызды. Ойын-баланың 
негізгі қызметі [1, 125]. 

Оқушының диалогтық және монологтық сөйлеуін дамытатын 
және ағылшын алфавитінің лексикасы мен әріптерін игеруге 
көмектесетін ең жақсы ойындардың бірі – «ғажайыптар өрісі». Бұл 
ойынды кейінірек орта буында ағылшын тілін үйрену үшін 
пайдалануға болады. 

Келесі ойын кез-келген жастағы балаларға өте қызықты: 
барлық оқушылар екі командаға бөлінеді. Сөмкеде белгілі бір 
тақырыптағы кейіпкерлердің немесе заттардың атаулары бар 
парақшалар орналастырылған. Әр командадан қатысушы кезекпен 
шығады. Ол шаршатып, парақ сөзбен айтқанда, оқиды және 
бейнелейді, яғни оқыды. Қалған оқушылар бұл сөзді болжайды. 
Бұл ойын оқушыларға сөздердің жазылуын есте сақтауға 
көмектеседі, сонымен қатар есте сақтау қабілетін дамытады. 

Сабақтағы ойындардың орны мен ойынға бөлінетін уақыт 
оқушылардың дайындығының бірқатар факторларына, зерттелетін 
материалға, сабақтың мақсаттары мен жағдайларына және т.б. 
байланысты болады, мысалы, егер ойын бастапқы бекіту кезінде 
жаттығу ретінде пайдаланылса, онда оны сабақтың 20-25 
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минутына бөлуге болады. Болашақта сол ойын өткен материалды 
қайталау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Сол ойынды сабақтың 
әртүрлі кезеңдерінде қолдануға болады. 

Ойындардың тартымдылығы мен тиімділігі үшін пропорция 
сезімін сақтау керек, әйтпесе олар оқушыларды шаршатады және 
эмоционалды әсердің балғындығын жоғалтады. 

Өздеріңіз білетіндей, сөйлеу әрекетінің түрі ретінде сөйлеудің 
қозғаушы күші – мотив. Сөйлеу мотивін құру - рөлдік ойындарды 
ұйымдастырудағы мұғалімнің маңызды құрамдас бөлігі. 

Қорытындылай келе, оқу ойындары ұжымдық жұмыс, 
практикалық пайдалылық, бәсекелестік, әр оқушының максималды 
жұмыспен қамтылуы және шығармашылық қызметтің шексіз 
перспективалары қағидаттарына негізделгенін атап өткім келеді. 
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ТІЛДІК БІЛІМ БЕРУГЕ ЛИНГВОМӘДЕНИ КӨЗҚАРАС 
 

Тілді оқытудың отандық әдістемесінің дәстүрлерінде тілдік 
білім беру процесінде тілдің заңдары мен ережелерін оқушының 
жеке басының дамуымен, оның дүниетанымының, адамгершілік 
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идеяларының, азаматтығының қалыптасуымен біріктіруге деген 
ұмтылыс әрдайым байқалды. Әдістемелік ғылым әртүрлі тарихи 
кезеңдерде бұл мәселені шешуге мүмкіндік беретін әдістердің, 
әдістер мен құралдардың айтарлықтай арсеналын жинақтады, бірақ 
оларды қазіргі шындыққа механикалық түрде беру мүмкін емес. 
Әлемдегі қазіргі заманғы білім беру және жалпы мәдени жағдай 
жеке тұлғаны қалыптастыру проблемасын өткір қойып отыр, бірақ 
ол біздің елімізде өзінің дәстүрлі және жаңа құндылықтарымен, 
екіұштылық тарихымен, көпұлтты және көп мәдениетті өмір сүріп, 
өз әлеуетін жүзеге асыра алатын адам болуы керек. Мектептің 
жаңа білім беру стандарттарын талдау бұл жеке пәндер бойынша 
педагогикалық жұмыстың нәтижелерін бағалауға және міндеттерін 
анықтауға келгенде адамның жеке сипаттамалары екенін көрсетеді. 
Жалпы алғанда, білім берудің осындай бағытын оң бағалай 
отырып, педагогикалық мақсаттарды жеке қасиеттер, нанымдар, 
қатынастар арқылы анықтау өте бұлыңғыр және диагноз қою қиын 
екенін атап өткен жөн. Шын мәнінде: өз еліңе деген құрметтің 
болуын, басқа мәдениеттердің өкілдеріне төзімділікті, белгілі бір 
құндылықтарға адалдықты қалай тексеруге болады? Бүгінгі таңда 
мұғалім жаңа нормативтік құжаттармен танысқаннан кейін 
туындаған көптеген сұрақтармен жалғыз қалады: «ұлттық тәрбие 
идеалына» сәйкес болу үшін қандай қасиеттер, құндылықтар мен 
басымдықтар, қатынастар мен сенімдер жеке тұлғаның ажырамас 
бөлігі болуы керек? Олар бір-біріне және қазіргі өмірдің 
шындығына қайшы келмейді ме? Олай болса, бұл қайшылықтарды 
қалай жоюға болады? Менде бұл жеке қасиеттер бар ма? Ресми, 
«имитациялық» нәтижеге жол бермеу үшін баланың жеке басына 
қалай әсер ету керек? Сонымен, осы жұмыстың экологиялық 
тазалығы мен тиімділігін қалай бағалауға болады? Осы 
сұрақтардың барлығына толық жауап беруге уәде бермей, осы 
мақала аясында біз тек кейбір ғылыми мәліметтермен және өз 
ойларымызбен бөліскіміз келеді. 

Қазіргі лингвомәдениеттануда тіл мәдениеттің орталық, 
жүйелік компоненті ретінде қарастырылады. Менталитет пен 
дүниетанымның негізі болып табылатын, белгілі бір құндылықтар 
жүйесін, құндылық бағдарларын, моральдық және моральдық 
нормаларды белгілейтін, белгілі бір мәдениетке арналған «Әлемнің 
аңғал бейнесін» спикердің санасында қалыптастыратын ұлттық тіл 
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[1, 96]. Тіл арқылы жасырылған «әлемнің аңғалдық бейнесі» әдетте 
адам танымайды, бірақ оның бейсаналықтың бір бөлігі болады. 
Сөздермен, фразеологизмдермен, мақал-мәтелдермен, этикет 
тіркестерімен бірге біз белгілі бір құбылыстардың, 
сипаттамалардың, қасиеттердің маңыздылығын қабылдаймыз және 
бағалаймыз. Мысалы, орыс тіліндегі «сөгіс» сөзі теріс 
коннотацияға ие, яғни белгілі бір мақұлданбайтын, жаман әрекетті 
атайды. Бұл сөзді игере отырып, біз бірден мәдени норманы 
игереміз: сіз басқа нәрсе жасай алмайсыз, содан кейін оны мәңгі 
борышкерге қоя отырып, оны үнемі еске түсіре аласыз. «Жүз 
сомың болмасын, бірақ жүз досыңыз бар», «олар киіммен 
кездеседі, ақылымен жүреді», «қарапайымдылық адамды 
көркейтеді», «тілмен асықпа - іспен асық»  дейміз,  біз достықтың, 
ақылдың, қарапайымдылықтың байлықтан, сыртқы сұлулық пен 
жылтырлықтан, өршілдіктен, өзін-өзі жарнамалаудан 
басымдылығын растаймыз. Мұғалім мұндай бақылауларды үнемі 
жасай алады, балаларды жаңа сөздермен, олардың мағыналарының 
реңктерімен, тұрақты құрылымлармен, мақал-мәтелдермен 
таныстырады. Оқу процесінде пайда болатын және әлемнің 
дәлірек, тұжырымдамалық бейнесін қалыптастыруға әкелетін ана 
мәдениетінің кеңістігін саналы түсіну, ұғыну және пайымдау да тіл 
арқылы жүзеге асырылады, бұл жағдайда ол таным құралы ретінде 
әрекет етеді [2, 118]. Осылайша, біздің жеке басымыздың 
құрылымындағы саналы да, бейсаналық та ана тілінің негізінде 
және көмегімен қалыптасады, сонымен бірге әлеуметтік-мәдени 
сәйкестіліктің негізіне айналатын ұлттық ерекше менталитетті 
жасайды. Бұл дегеніміз, ұлттық және әлемдік мәдениет 
контекстінде ана тілін меңгеру, оны зерттеу және түсіну процесі 
оның құрылымдық компоненттерінің жиынтығында алынған жеке 
тұлғаны қалыптастыру мен дамытудың негізгі бөлігі ретінде 
қарастырылуы заңды. Сондықтан, педагогикалық мәселелерді 
шешуде жеке және сөйлеуді дамыту процестерін жасанды түрде 
бөліспеу керек, бірақ оларды адамның жеке сөйлеу дамуының 
біртұтас процесі ретінде қарастырған жөн. Тілдік білім берудің 
мақсаттары мен міндеттеріне мұндай көзқарас оқытудың жеке, 
мета-пәндік және пәндік нәтижелеріне қол жеткізуді органикалық 
түрде үйлестіруге мүмкіндік береді. Тұлғаның әлеуметтік-мәдени 
эволюциясы өмір бойы жүреді, бірақ құндылық ұстанымдары мен 
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мүдделерінің негізі қаланған балалық және жастық кезеңдер 
ерекше рөл атқарады. Біріншіден, бұл процесс бала өзін әлемнің 
бір бөлігі ретінде танып, оның кім екенін түсіне бастағанда 
өздігінен жүреді. Бұл түсінік номинация негізінде (сөз арқылы 
атау), яғни тіл арқылы жүзеге асырылады. Сөз арқылы адам өзін 
отбасының, оның сыныбының, мектебінің, қаласының, елінің, 
халқының, мәдениетінің бөлігі және өкілі ретінде тани бастайды. 
Оған осы рөлдерді қабылдауға көмектесу, олармен байланысты 
үміттерді, ережелерді, осы мәдениеттің шеңберіндегі нормаларды 
түсіну – бұл ата-аналар мен мұғалімдер шешетін педагогикалық 
міндет. Мұнда да тіл мен сөзсіз жасау мүмкін емес. Бірақ егер ата-
аналар негізінен түсіндіріп, айтса, онда мұғалім жазбаша 
сөйлеумен тығыз байланысты өзін-өзі тану, интроспекция және 
өзін-өзі тану элементтерін қолдана алады. Мысалы, оқушыға «Мен 
кіммін?». Анықталған рөлдердің тізімін кеңейте отырып, мұғалім 
оқушыларды әлі түсінбейтін адамдарға – қала тұрғынына оңай 
апарады. Қазақстан немесе басқа елдің азаматы, қазақ тілін білетін 
адам және т.б. сөйлеу тапсырмасы әлеуметтік-мәдени өзін-өзі тану 
процесін ынталандырудың тиімді құралы бола алады, ал мұндай 
тапсырмалар жүйесі бұл процесті басқаруға және баланың ішкі 
жұмысының тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Мұндай 
тапсырмалар жүйесіндегі келесі қадам әдеттегі әлеуметтік-мәдени 
рөлдерді (ұлы, ағасы, шәкірті, досы, үйінің тұрғыны, қаласы, өз 
елінің азаматы) бөліп көрсету және оларды дәйекті жеке түсіну 
болуы мүмкін. Мұндай жұмыс «атаулар» мен олармен байланысты 
рецепттер «бос» сөздерге айналмауы үшін қажет. Біз бұл 
мағыналарды әдетте берілген сөзі бар ауызша және жазбаша 
мәтіндерден аламыз. Мұндай мәтіндерге баланың айналасындағы 
адамдардың пікірлері, әдеби, кинематографиялық және 
анимациялық кейіпкерлердің тұжырымдары және мұғалімнің 
әңгімелері кіреді [3, 58]. Бұл процесті ішінара бақылауға болады, 
бірақ оны педагогикалық құралдармен түзетуге болады. Мысалы, 
әдебиеттік оқу сабақтары маңызды рөл атқара алады, оның 
барысында мұғалім мағыналы сөздерге және осы жұмыс 
контекстіндегі жаңа түсініктерге әдейі назар аударады. Сонымен 
қатар, басқа мәтіндерде, басқалардың мәлімдемелерінде, тіпті 
мұғалімнің өзінде де оқушылар бұрын қарама-қайшылықты алып 
тастау арқылы біріктіру қажет болатын басқа, жиі қарама-қарсы 
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мағыналар мен бағалаулармен кездесуі мүмкін екенін 
ұмытпауымыз керек. Көптеген жағдайларда мұны тілге, лексикаға 
сүйене отырып, дәйекті түрде өсіру арқылы жасауға болады, 
мысалы, «түсіну», «толеранттылық» және «жол бермеу», «рұқсат 
ету», «немқұрайлылық» және «қызығушылық», «алдау», 
«жазықсыз фантастика» және «арбау», «азаматтық жауапкершілік» 
және «өзін-өзі ұстау». 

Сондай-ақ, дамып келе жатқан тұлғаның құрылымында 
мәдени өзін-өзі танудың толық жұмыс істеуі үшін ол қабылдайтын 
әлеуметтік рөлдерге оң көзқарас қалыптастыру маңызды екенін 
ескеріңіз. Ең дұрысы, бұл рөлдер (ата-анасының ұлы, өз сыныбы 
мен мектебінің оқушысы, қала немесе ауыл тұрғыны, қазақстандық 
(немесе елдің азаматы)) бала үшін құрметті және қалаулы болуы 
керек [4, 72]. Отбасына, мектепке, қалаға, елге тиесілі болу 
құлдырамауы керек, бірақ өсіп келе жатқан адамның өзін-өзі 
бағалауын көтеріп, оған сәйкес келуге тырысатын жоғары деңгей 
қоюы керек. Мұғалім бұл әлеуметтік-саяси мәселені шеше 
алмайды, өйткені ол белгілі бір отбасының, қаланың, елдің, 
мәдениеттің беделі мен мәртебесін тудырмайды, бірақ ол кез-
келген адамға осы институттардың әрқайсысы беретін жақсы 
нәрсені тауып, балаларға жеткізе алады. Отбасында, мектепте, 
қалада, елде бәрі бірдей мінсіз бола бермейді, бірақ бұл әрдайым 
бола бермейді. Біздің әрқайсымыз, оның бір бөлігі бола отырып, 
дәл қазір немесе болашақта жағдайды жақсартуға немесе 
нашарлатуға ықпал ете аламыз. Тілдік және әдеби білім берудің 
жеке нәтижелеріне қол жеткізу бойынша жұмыстың келесі 
кезеңінде оның тиімділігін тексеру қажет. Мұның ең жақсы тәсілі - 
«мен үшін не болу керек және бұл басқалар үшін нені білдіреді?». 
Тақырыптың екінші бөлімі осы әлеуметтік-мәдени рөлді 
орындаушыға қатысты басқа адамдарда болатын үміттерді білуге 
бағытталған. Мұндай мәтінді өз бетінше құру процесі адамның 
тиісті тұжырымдамасы мен өзін-өзі тануын қалыптастыруда жақсы 
нүкте болады. Мұғалім үшін алынған мәтін әр оқушының 
тұлғалық-сөйлеу дамуының нәтижелерін бағалау құралы және 
одан әрі жұмысты жоспарлау үшін негіз болады. Бұл тәсілді жүзеге 
асыру үшін мұғалімнің өзі кейбір көзқарастары мен ұстанымдарын 
қайта қарап, психологтардың пікірінше, оң ойлауды үйренуі керек 
шығар. Біз мұны істеу оңай емес екенін түсінеміз, бірақ егер 
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мұғалім Қазақстанда өмір сүріп, жұмыс істеуді ұйғарса және 
өзімен, қоршаған ортамен және әлеммен үйлесімде болғысы келсе, 
мұғалім де оң әлеуметтік-мәдени өзіндік бірегейлікке ие болуды 
қажет етеді. Жағдайдың күрделілігі-біздің еліміз соңғы екі 
онжылдықта дәстүрлі құндылықтарды қайта бағалау мен қайта 
қарастырумен және өркениеттің екі түрлі моделінің – Батыс пен 
шығыс мұсылмандарының қарама-қайшылығымен байланысты 
күрделі әлеуметтік-мәдени дағдарысты бастан кешуде. Сондықтан 
бүгінгі таңда балалар ғана емес, ересектер де өздерінің құндылық-
семантикалық саласында тәртіп орнатып, өздерінің ұлттық-мәдени 
бірегейлігін түсініп, қабылдауы керек, екі идеологияның 
дағдарысын олардың ақылға қонымды синтезі арқылы жеңуге 
тырысуы керек [5, 91]. Көптеген елдердің тәжірибесі көрсеткендей, 
техникалық, саяси, экономикалық модернизация заманауи емес, 
дәстүрлі құндылықтар мен мәдениеттермен жақсы үйлеседі, 
оларды анықтамайды, керісінше оларды біріктіреді. Сондықтан, 
құндылықтар мен мәдени парадигмалар қақтығысының 
ауырлығына қарамастан, біздің еліміз өзінің ескі ұлттық-мәдени 
мұрасына тым жабысып қалмауы керек немесе оны толығымен 
тастамауы керек. Қазақстанның әрбір азаматы ескі және жаңа 
мәдени парадигмаларды қайта пайымдауға және олардан өмірлік 
болмысқа барабар жаңа бірдеңені синтездеуге тура келеді. Және 
мұғалім (кез келген қазақстандық сияқты) осы синтездің нәтижесін 
оған дайын түрде біреу береді деп күте алмайды-бұл күрделі ішкі 
жұмысты әркім өзі жасауы керек, сонда ғана ол өз оқушыларына 
бұл жолды тезірек және оңай өтуге көмектесе алады.  
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Коммуникация на протяжении всей истории была важным  
средством развития человека.  Именно  коммуникация позволяла 
передавать информацию из поколения в поколение, что приводило 
к накоплению знаний и прогрессу человечества в целом. Роль 
коммуникации не угасла с течением времени, даже наоборот, 
сейчас в 21 веке она занимает важнейшую роль в жизни каждого 
человека. Однако, в период глобализации появилась проблема в 
сфере коммуникации. Она заключается в том, что все чаще 
собеседники не говорят на одном языке и не являются 
представителями одной культуры. Появилась необходимость 
поиска универсалий, упрощающих передачу информации и 
взаимодействие друг с другом. Человечество нашло много 
способов, которые совершенствуют процесс коммуникации.  Это 
использование иностранной лексики (санкция – sanction, 
эмансипация – emancipation) и использование общих терминов. 
Данные термины взяты из источников  права и используются во 
многих странах в одинаковом значении.  

Как показывает опыт работы, обучение на основе только 
традиционных методов и технологий не способствует развитию 
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базовых компетентностей, включающих практические умения и 
навыки и готовность их реализовывать [4, 214]. 

К сожалению, традиционные способы не могут в полной мере 
обеспечить взаимодействие между людьми, у которых нет общего 
языка.  И именно на этом этапе становится понятно, что 
необходимо бороться не со следствием, а с самой причиной, 
которая приводит к затруднению коммуникации. А эта причина 
заключается в отсутствии знаний языка партнера. Вследствие 
этого, в юридических вузах страны преподают такой предмет, как  
английский в сфере юриспруденции, либо другой язык, который 
является широко используемым в мире. Изучение иностранного 
языка позволяет избежать неточностей, недопонимания и других 
проблем, которые возникают в процессе коммуникации на 
межяъзыковом уровне. 

Поскольку мы обозначили необходимость изучения 
иностранных языков, то необходимо отметить несколько основных 
моментов, на которые стоит обратить внимание в процессе 
изучения иностранных языков. Выделяют множество методов для 
успешного изучения языка, необходимые каждому человеку, 
который преследует цель изучить язык для высокого уровня 
профессиональной коммуникации. 

«Для того чтобы добиться успеха, необходимо заниматься 
систематически. Самостоятельная работа студента по изучению 
иностранного языка охватывает: заучивание слов английского 
языка; уяснение действия правил словообразования; 
грамматические правила; чтение текстов на английском языке 
вслух в соответствии с правилами чтения; понимание текстов, 
перевод на русский язык (устный и письменный)» [2]. Исходя из 
вышесказанного стоит отметить необходимость прежде всего 
самостоятельной и осмысленной работы обучающегося. Именно 
осознанность является фундаментом для дальнейшего изучения 
языка, т.к. самообразование является лучшей формой познания 
наук. Кроме этого, необходима заинтересованность самого 
обучающегося в изучении языка. Стоит отметить, что от метода 
подачи информации также зависит интерес учащегося.  

С целью погружения в язык был разработан метод «Ролевой 
игры». Участники ролевой игры, работая в паре или группе, 
осуществляют живое взаимодействие при решении поставленных 
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учебных задач. «В игре студенты эффективнее преодолевают 
«языковой барьер» при общении на иностранном языке, 
приобретают речевой опыт, повышая свой уровень знаний и 
интерес к учебному предмету» [1, 126]. Именно повышение 
интереса к изучаемой дисциплине позволяет добиться наивысшего 
уровня освоения языковых навыков. Эта форма взаимодействия 
развивает необходимые навыки устной коммуникации, учащийся 
улучшает не только навыки языка, но и навыки общения. При 
использовании данного метода достигаются сразу две 
поставленные  цели. Такой способ, безусловно, является 
инновационным в изучении языков, однако метод «ролевой игры» 
или «моделирования ситуации» известен и во многих других 
науках и довольно давно там используется. 

Еще одним методом изучения языка, который параллельно 
развивает способность к общению и взаимодействию, это 
«коммуникативный метод». Он отличается от традиционных. Его 
по праву можно называть одним из самых молодых и 
перспективных методов изучения языка. Его отличие заключается 
в том, что «основное место при коммуникативном обучении 
иностранному языку занимают игровые ситуации, работа с 
партнером, задания на поиск ошибок, которые не только 
позволяют наращивать лексический запас, но и учат мыслить 
аналитически» [3, 160].  

При изучении языка с помощью данной методики используют 
просмотр фильмов на другом языке, изучение книг, составление 
таблиц или документов. Практичность и возможность применения 
полученных знаний в жизни делает этот способ изучения языка 
более популярным. Также отличие этого метода заключается в том, 
что обучающиеся с первого занятия начинают общаться на 
иностранном языке. Это делается для того, чтобы ученик 
переборол зажатость. Этот метод так же, как и предыдущий, 
направлен на развитие коммуникативных способностей, а не на 
бессмысленное зазубривание текстов. Именно в этом и 
проявляется их различие от других способов изучения языков. 
Однако стоит отметить, что многие представители классической 
школы обучения языкам не в полной мере согласны с 
правильностью и рациональностью вышеупомянутого метода. Тем 
не менее, этот способ набирает большую популярность и 
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действительно позволяет достичь высокого уровня знаний 
ученику. 

Вышеперечисленные методы, бесспорно, являются 
инновационными, и они позволяют человеку быстро и качественно 
освоить язык для осуществления задач, прежде всего, в 
профессиональной деятельности. Стоит отметить, что 
представленные подходы отличаются от методов, традиционно 
используемых для обучения языков.  Различия этих методов также 
связаны с тем, что их цель – научить языку для практического и 
профессионального общения. Взаимосвязи, которые возникают в 
период профессиональной коммуникации, часто отличаются от 
обычных. Необходимо осознавать, что профессиональная 
коммуникация на иностранном языке – это очень трудоемкий 
процесс, который требует от изучающего заинтересованности и 
упорства.  
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К ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ 

КОНЦЕПТОВ В ПЕРЕВОДЕ 
(на материале русского и китайского языков) 

 
The linguocultural concept is the main term that explicates the 

spiritual nature of the nation. The concept-word is embodied in the 
word, but is not equivalent to the word. Concepts are a complex set of 
rational cognition, images associations and emotions construal, and 
they are both linguistic and cultural units. To accurately translate 
Russian conceptual words into Chinese it is essential to study 
thoroughly the national mentality of Russian and Chinese people, to 
determine common and national-specific traits of both linguocultural 
communities, to reveal metaphorical connotations implied in Russian 
words and in broader context.  
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Лингвокультурный концепт является основным термином, 
который объясняет духовную природу народа. Слово-концепт 
находит свое воплощение в слове, но не эквивалентно слову. 
Концепты представляют собой совокупность рационального 
познания, ассоциации образов и понимания эмоции, и одновременно 
являются единицами языка и культуры. Для точной передачи  
русских слов-концептов на китайский язык необходимо, прежде 
всего, изучить национальный менталитет русского и китайского 
народов, определить общие и национально-специфические черты 
этих двух лингвокультурных сообществ, выявить 
метафорические коннотации в русских словах-концептах и в более 
широком контексте.  

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, слово-концепт, 
концепт, национальный менталитет, метафора, перевод 

 
Как известно, понимание как мыслительный процесс является 

необходимым условием интерпретации текста и его перевода. 
Переводчикам достаточно сложно сразу распознавать все 
смысловые структуры, заложенные в концептах, и, соответственно, 
выражать их в языковых единицах переводимого языка. Трудности 
добавляет и необходимость точной интерпретации национально-
культурных реалий и их передачи средствами другого языка. Как 
сказал В. Гумбольдт, каждый язык содержит часть всей системы 
человеческих понятий. Несомненно, субъективный фактор играет 
важную роль при переводе. Не всегда, к сожалению, переводчики 
осознают, что их незнание культурных концептов и национально-
специфических черт языка-оригинала приводит к смысловым 
искажениям в переводе. 

Адекватная передача смысла слова, мысли автора 
естественным образом связана с выбором слов в языке-переводе. 
Возникает вопрос: в процессе перевода, когда слово-концепт 
покидает домен языка-оригинала и попадает в иное языковое и 
культурное окружение, насколько заметно меняются его 
фонологические параметры, семантический объем, эмотивная, 
культурологическая и оценочная составляющие?  Меняется ли сам 
концепт? 

С.Г. Воркачев в своих трудах подробно останавливался на 
этом вопросе: «Основная единица лингвокультурологии – концепт, 
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и это, прежде всего, вербализованный   культурный   смысл.   Он   
«по   умолчанию»   является лингвокультурным  концептом   
(лингвоконцептом)   –   семантической   единицей «языка»   
культуры,   план   выражения   которой   представляет   в   свою   
очередь двусторонний языковой знак, линейная протяженность 
которого, в принципе, ничем не ограничена» [1, 76]. Концепт 
имеет межъязыковые и межкультурные различия, но концепт 
может сохранять духовные характеристики в разных языках и 
культурах. Например, различные этнические группы не будут 
путать такие понятия, как счастье и истина, любовь и 
справедливость в общении, но этим понятиям были приданы 
разные культурные значения в их соответствующих культурных 
контекстах. 

Слова – это «лица» концептов. Если попытаться 
интерпретировать эту метафору, то можно сказать, что 
межъязыковой перевод лингвокультурного концепта заключается в 
изменении лиц слова-концепта, а за лицами скрываются 
национальные особенности этих языковых ментальных единиц. 

При переводе слов-концептов необходимо четко различать их 
в аспекте лексического, прагматического и стилистического 
значений. Обратимся к примерам. Во многом схожие в 
денотативном аспекте значений слова «свобода» и «воля» из-за 
отличий в коннотациях не могут заменять друг друга в некоторых 
комбинациях, например: “绝对自由的 ” (абсолютно 
свободный)、“完全自由的” (совершенно свободный) “不完全自由 ” (не 
совсем свободный) и т.д.; так, слово «свободный» не может быть 
заменено на «вольный», т.к. 自由 «воля» и «вольный» не имеют 
внутренних границ и полностью исключают определения; а 自由 
«свобода» – это относительная свобода. Слово «воля» не может 
использоваться в сочетании с каким-либо ограничительным 
словом с рациональными характеристиками, и «воля» не может 
использоваться вместо “内在自由 ” (внутренняя свобода） ，“外在自由”  
(внешняя свобода). Это также показывает, почему можно сказать 
“从……中解放出来” (свободный от чего-либо), но не «вольный от 
чего-либо», потому что доминирующее отношение «свобода» 
подчеркивает отмену его внутренней степени ограничения: 
например,不受压迫  (свобода от угнетения） ，不受管束  (свобода от 
власти).  
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Слово-концепт может содержать информацию об этнической 
идентичности, временной локализации, внутреннем мире людей. 
Переводчику для достижения адекватности перевода приходится 
углубленно изучать как смысловое содержание концепта, так и его 
прагма-стилистическое  наполнение – учитывать такие нюансы, 
как исторический период, национальный стиль, мораль и этику, 
темперамент и эмоциональную реакцию. 

Например, если проанализируем перевод русских слов «долг» 
и «обязанность», обнаружим, что в китайско-русских словарях нет 
различия между ними, т. е. эти слова переведены на китайский 
язык одинаково. Однако, они имеют совершенно разные значения 
в русском языке. В четырехтомном Толковом русско-китайском 
словаре, составленном университетом г. Хэйлунцзян, 
интерпретация слова «долг» звучит так: 
应尽的义务，天职，职责，本分；толкование слова «обязанность» –
义务、责任  (синонимично «долг»). Основываясь только на 
интерпретации словаря, переводчик не может отличить скрытые 
концепты этих слов; словарь дает точно такие же примеры 
перевода на китайский язык и интерпретации двух слов, таких как 
社会义务、 социальные обязательства, взять обязательства 承担义务  и 
т.д. Таким образом адекватности перевода не достичь.  

А.Д. Шмелев, указывая на различие слов «долг» и 
«обязанность», говорит, что слово «долг» можно сравнить с 
внутренним голосом, который инструктирует людей, что делать, в 
то время как «обязанность» можно сравнить с тяжелыми 
предметами, которые необходимо перемещать с одного места на 
другое. [2, 458-460]. Их метафорическое значение определяет 
особенности их использования в языке. Мы можем сказать только 
по-русски: у него нет никаких обязанностей, но мы не можем 
сказать: у него нет никакого долга.  

Знание лингвокультурных концептов, присущих другому 
народу, умение правильно передавать их в языке и речи – это 
высший уровень овладения иностранным языком. Это «особый 
навык», некое духовное общение, «обмен душами». Таким 
образом, интерпретация концептов языка-оригинала требует от 
переводчика не только понимания значений отдельных концептов, 
но и понимания конкретного текста, в котором репрезентирован 
тот или иной концепт, понимания значения общего культурного 
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контекста, а также понимания этической ориентации языкового и 
культурного сообщества. Например, слова русского языка «душа» 
и «сердце» на китайский язык можно перевести как «сердце» 心. 
«Сердце» рассматривается русскими людьми как часть 
человеческого тела, является естеством природы и связана с 
животным миром, вызывает естественные чувства и даже 
противостоит разуму и рациональному. С другой стороны, «душа» 
心、心灵、灵魂  совпадает с такими словами, как 智力 ум, 良心 совесть, 
善良 добро и т.д., и соотносится с этическими категориями добра и 
зла, с моральным аспектом жизни человека. Так, например, 
православие считает, что «душа» – это вечная жизнь, область 
«высокого», основной критерий различия между людьми и 
животными; сущность человеческого духа, соотносимая с  
человеческой совестью, внутренними чувствами и т.д. 
Следственно, благородное, духовное «душа» отличается от 
животного, физического «сердце» и не является 
взаимозаменяемым во многих контекстах. Уникальные этнические 
различия между этими концептами и словами часто приводят к 
путанице при межъязыковом переводе. 

Итак, культурный концепт является основной единицей, 
воплощающей национальное сознание и мышление. 
Профессиональный переводчик должен не только хорошо знать и 
владеть языком перевода, но и родным языком, языком-
оригиналом; кроме того, он должен быть экспертом в области 
культурного знания, двуязычной культуры.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗАГАДОК В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ 

ЯЗЫКАХ 
 
Как известно, загадка наряду с другими паремиями является 

хранилищем народной мудрости. Загадки собирали и передавали 
из поколения в поколения, из уст в уста, поэтому издавна они 
вызывали интерес не только как средство развлечения, но и как 
объект специального изучения у фольклористов, этнографов, 
лингвистов. Происхождение загадки связано с древними 
мифологическими представлениями различных народов об 
окружающем мире, природе, космосе, человеке. 

С точки зрения языкового выражения загадка представляет 
собой иносказательное поэтическое высказывание о каком-либо 
предмете или явлении и содержит метафорический образ. 
Метафоричность – характерное свойство загадок. Это 
обусловлено, вероятно, тем, что метафора и загадка близки по 
своей сути [7]. В основе метафоры лежит сопоставление двух 
предметов или явлений, т.е. метафора по своему содержанию 
двучленна. Загадка — метафорическое выражение, в котором один 
предмет изображается посредством другого, имеющего с ним 
какое-нибудь, хотя бы отдалённое, сходство; на основании выше 
изложенного человек и должен отгадать задуманный предмет. В 
«Словаре русского языка» С.И. Ожегова загадка – это 
«изображение или выражение, нуждающееся в разгадке, 
истолковании» [8, 164]. Таким образом, исследование загадки само 
собой предполагает изучение лингвистических стилистических 
средств, среди которых основным приемом создания образности 
загадки является метафора.  

Метафора – это «вид тропа, скрытое образное сравнение, 
уподобление одного предмета, явления другому». Однако, ряд 
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других лексических и синтаксических стилистических средств 
также активно используется в загадках. Эпитет – «одно из 
изобразительных поэтических средств – определение, прилагаемое 
к названию предмета для большей образности». Сравнение – 
сопоставление одного предмета с другим с целью создания 
художественного описания первого – способствует выявлению 
кроме основных, дополнительных признаков описываемых 
понятий. Антитеза – «сопоставление двух противоположных 
мыслей или образов для большей силы и яркости 
выражения». Гипербола – фигура преувеличения, которая 
используется в языке для передачи каких-либо свойств 
изображаемого предмета, явления и т.п. с целью усиления 
впечатления. К гиперболе прибегают для  показа непомерного 
преувеличения силы, значения, размера изображаемого явления. 
Для усиления стилистического эффекта загадки, помимо этих 
широко-известных приемов, активно используется и такое 
фонетическое стилистическое средство, как рифма –  повтор 
последних слогов. Ритмический рисунок текста загадки, помимо 
рифмы, поддерживает и такой синтаксический стилистический 
прием, как повтор, акцентирующий внимание на основной идее 
загадки, способствующий большей эмоциональности, 
экспрессивности высказывания. Структурно повтор – 
литературный прием, при котором происходит 
повторение синтаксических конструкций в определённой 
последовательности. 

Приступая к изучению загадки с позиции ее 
лингвистической репрезентации, мы задались целью 
проанализировать  стилистические средства, принимающие 
участие в ее создании. Материалом послужили тексты загадок в 
таких разноструктурных языках, как казахский (20 ед.), русский 
(20 ед.), английский (20 ед.) языки.  Приведем данные анализа в 
виде количественных подсчетов в таблице. 

Лингвистическое 
стилистическое средство 

Казахски
е загадки 

Русские 
загадки 

Английские 
загадки 

Лексические средства    
Олицетворение 20 % 24 % 17 % 
Метафора 18 % 14 % 26 % 
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Как следует из анализа практического материала, в 
английских загадках чаще всего употребляются антитезы, 
метафоры, эпитеты и олицетворения. Например: “What always runs 
but never walks, often murmurs, never talks, has a bed but never sleeps, 
has a mouth but never eats?” – A river. («Что всегда бежит, но не 
идет, часто урчит, но не говорит, имеет ложе, но не спит, имеет 
уста, но не говорит» - Река). В данном примере употребляется 
серия антитез: “run – walk”, “murmur – talk”; несколько 
олицетворений: река бежит, бормочет, у нее есть кровать, рот. 
Предложение построено с помощью рифмы. 

Использование метафор позволяет закодировать смысл 
высказывания, а эпитеты помогают охарактеризовать объект 
загадки в деталях: “There was a green house. Inside the green house 
there was a white house. Inside the white house there was a red house. 
Inside the red house there were lots of babies. What is it?” – A 
watermelon. («Есть зеленый дом. Внутри него белый дом. Внутри 
белого дома – красный дом. Внутри красного дома много детишек. 
Что это?» – Арбуз). В данной загадке использованы 
метафоры “house” и “baby”, эпитеты, выражающие разные цвета 
для передачи образа арбуза, который сравнивается с домом, 
наполненным ребятишками. 

Анализ стилистических приемов в текстах загадок на русском 
языке показывает, что наиболее частотны такие средства, как 
олицетворение, метафора, эпитет и рифма: «Свою косичку без 
опаски она обмакивает в краски. Потом окрашенной косичкой в 
альбоме водит по страничке» – Кисть. В данной загадке мы 
наблюдаем использование олицетворения: у кисточки есть коса, 
как у девочки. «Наступили холода. Обернулась в лед вода. 
Длинноухий зайка серый обернулся зайкой белым. Перестал 
медведь реветь: в спячку впал в бору медведь. Кто скажет, кто 
знает, когда это бывает?» - Зима. В этом примере 

Эпитет 12 % 10 % 18 % 
Антитеза 14 % 8 % 26 % 
Сравнения 6 % 1 % 6 % 
Гипербола 4 % 5 % 0 % 
Фонетические средства    
Рифма 23 % 37 % 15 % 
Синтаксические средства    
Повтор 8 % 6 % 9 % 
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эпитет «длинноухий» употребляется для создания яркого и живого 
образа зайца. Образ дополняется строгим ритмическим и 
мелодическим рисунком, созданным рифмой.  

Как правило, комбинированное использование разнородных 
стилистических средств в одном контексте позволяет достичь 
наибольшего стилистического эффекта и тем самым привлечь 
внимание читателя/слушателя:  «Под новый год пришел он в дом 
таким румяным толстяком, но с каждым днем терял он вес и 
наконец, совсем исчез». – 
Календарь. Метафора «толстяк», антитеза «пришел – исчез» и 
эпитет «румяный» рисуют волшебный образ, который необходимо 
разгадать. Автор наделяет календарь человеческими качествами: 
он может ходить, набирать и терять вес. 

То же справедливо в отношении загадок в казахском языке:  
1. Жүрсе – ізі жоқ, 
Сойса – қаны жоқ (қайық). 
 

                    2. Жол үстінде майлы қайыс (Жылан). 
                     Отырған жер – ой шұңқыр, 
 
                    3. Басқан жер  - бай шұңқыр. 
                     Алдымда – қылқан, 
                     Артымда  - қылқан (Ер, үзеңгі, аттың жалы, 
құйрығы). 

Далее, хотелось бы остановиться подробнее на выявлении 
общих и отличительных черт в лингвистической репрезентации 
загадки в казахском и других тюркских языках.  В целом, 
казахские загадки по концептуальному и тематическому 
содержанию весьма схожи с их вариантами из других 
близкородственных языков. Встречаются загадки в казахском 
языке, которые и по формальным признакам имеют сходство с  
загадками в татарском, башкирском, узбекском, киргизском, 
туркменском языках. Такое сходство неудивительно, поскольку 
базовые концепты культуры у этих народов общие, обусловленные 
исторической традицией, социально-географическими условиями 
проживания. Духовная сокровищница тюркских народов 
неиссякаема, не зря их древнейшие жанры фольклора - эпос, 
легенды, песни, сказки, загадки, содержат общетюркские мотивы. 
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Отличительные признаки обусловливаются, прежде всего, 
национально-культурной детерминированностью сознания того 
или ного народа,  реалиями, отсутствующими у других 
близкородственных народов, грамматическим строем языка, 
спецификой стилистического использования средств языка: 

У казахов:  
Қырдан қарайман көрдім, 
Судан Сүлейман көрдім. 
Қайырылып тұрған тас көрдім, 
Тұзсыз піскен ас көрдім (Балық, диірмен, қауын). 

У карачаевцев : 
Тауьга бардым, 
Талеусюн кердюм, 
Сууьга бардым, 
Сюлеусюн кердюм (Кийик, чабакь) [6, 181]. 

У туркменов: 
Дагда далайман гөрдүм, 
Сувда Сулейман гөрдум. 
Гәвшән дуран даш гөрдум, 
Дузсуз бишен аш гөрдум (Кейик, балық, дегирман, 

семени) [9, 52]. 
У татар: 

Тауда Талайман курдем, 
Суда Сөлейман курдем.  
Ит сакаллы ир курдем, 
 Кояшка пешкен аш көрдем, 
 Күбек қосқан таш курдем (Аю, балық, этәч, баклажан, 

сабын) [3, 31]. 
Мифологическая основа загадок проявляется в 

космогонических мотивах; схожие по содержанию и форме загадки 
также можно найти в тюркских языках:  

У казахов:  
Біз, біз, біз едік, 
Біз алты қыз едік, 
Бір тақтайға жиналдық, 
Таң алдында жоқ болдық (Үркер, үркердің батуы). 

У крымских татар: 
Биз, биз эдик, биз эдик, 
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Отуз эки қыыз эдик. 
Тахтачыкькча джыйылдыкь, 
Тань аткьанда джоюлдыкь (Йылдылар, тишлер) [2, 20]. 

У каракалпаков: 
                  Бизлер, бизлер, биз едік, 
                  Бизлер алты қыз едік.  
                  Бир тақтаға тизилдик, 
                  Таң атқанда узилдик [10, 36]. 

У татар: 
                  Без, без, без идек, 
                  Утыз ике кыз идек, 
                  Ике рәткә тезелдек, 
                  Берэм-берэм өзелдек  [2, 120]. 

У башкир: 
                  Без , без, без инек, 
                  Без ун ике кыз инек. 
                  Бер тақтаға йыйылдық, 
                  Таң атқансы юқ булдық [4, 58] 

У турок:  
Biz, biz idik, biz edik, 
Otyz eki kiz edik, 
Tahtaccikka tizildik, 

Tan ankanda coyulduk (уіldiz) [5, 74]. 
У казахов: 
                 Алтын кетті, 
                 Күмісім келді (Күн мен ай) [1, 52]. 
У башкир:  
                 Алтыным китте, 
                 Көмөшөм келде (кояш  менән ай) [4, 29]. 
Космогония в древнейших жанрах фольклора -- 

универсальный мотив, неудивительно, что и в славянских загадках 
встречаем подобные тексты, в частности, в украинском языке:  

                 Золотой ушел, 
                 А серебряный пришел. 
Проведенное исследование лингвистических стилистических 

средств, используемых для создания образности в загадках в таких 
разноструктурных языках, как казахский, русский и английский 
языки, показало, что самыми частотными стилистическими 
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приемами являются: метафора, эпитет, олицетворение, антитеза, 
повтор, рифма. Метафора, эпитет и олицетворение кодируют 
предмет или явление в загадке. Антитеза  как сопоставление двух 
противоположных мыслей или образов позволяет выявить главную 
мысль, авторский замысел в загадке. Гипербола – намеренное 
преувеличение, используется в загадке для "выпячивания" 
отдельных свойств, признаков объекта, с целью усиления 
впечатления, эмоционального воздействия. Тем не мнеее, как уже 
ранее отмечалось, именно комбинированное использование 
разнородных стилистических средств в одном контексте позволяет 
достичь наибольшего стилистического эффекта и привлечь 
внимание читателя/слушателя. При выявлении общих и 
отличительных черт в лингвистической репрезентации загадки в 
казахском и других близкородственных тюркских языках 
обнаружилось, что сходство обусловливается, прежде всего,  
общностью базовых концептов культуры у этих народов,  
исторической традицией, социально-географическими условиями 
проживания. Отличительные же признаки объясняются, главным 
образом, национально-культурной детерминированностью 
сознания того или иного народа,  реалиями, отсутствующими у 
других близкородственных народов, грамматическим строем 
языка, спецификой стилистического использования средств языка. 
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В статье анализируются   заимствования различных фраз, 

слов, выражений из зарубежных языков. Объясняются причины 
таких заимствований и почему они видоизменяют и развивают 
язык. Проводится краткий анализ сленга и жаргона, 
поднимаются актуальные проблемы заимствования из сети 
«интернет».  
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The article analyzes the borrowings of various phrases, words, 

expressions from foreign languages. The reasons for such borrowings 
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and why they modify and develop the language are explained. A brief 
analysis of slang and jargon is carried out, actual problems of 
borrowing from the Internet are raised. 
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Развитие русской словесности и языка уходит корнями в 

далекое прошлое. Несмотря на богатую историю русского языка, 
он продолжает видоизменяться. Как известно, заимствование 
иностранных слов имело место еще в петровскую эпоху. Такие 
словосочетания настолько укоренились в современном русском 
языке, что трудно поверить в их иноязычное происхождение. В 
процессе эволюции человечества, сначала старославянский, а затем 
и современный русский язык нуждались в усвоении различных 
понятий и терминов. На рубеже последних лет русский язык 
включает в себя не только повседневные заимствованные слова и 
речевые обороты, но и художественные, литературные выражения.  

Мы полагаем, что язык представляет собой отражение 
картины мира и является олицетворением личности человека. 
Изменения в культуре речи носителей языка влечет за собой также 
и трансформации в духовной жизни последних.  

Интернациональные процессы, которые происходят в мире 
сегодня, не позволяют обойтись современному человеку без 
заимствования иностранных слов, так как они являются 
обозначением каких-либо предметов или иных явлений и 
процессов. Каждый человек использует заимствованные слова в 
своей речи, но не всякий задумывался об их происхождении и 
этимологии значений. В лингвистических кругах сложилось 
мнение о том, что если заимствованное слово позволяет 
усовершенствовать родной язык, оно является приемлемым и 
должно остаться в языке народа, но что делать, когда такое слово 
или выражение не несет смысловой нагрузки и лишь засоряет 
язык? Такие слова обычно ведут к засорению языка. Говоря о 
заимствованных словах, речь идет не о речевых оборотах, которые 
уже плотно засели в сознании и повседневной жизни людей, а 
именно о выражениях, которые нарушают чистоту русского языка. 

 Как уже говорилось выше, без заимствования слов жить в 
современном мире невозможно, но что означает данный феномен? 
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Заимствование слов – это естественный процесс деформации 
языка, который является обязательным для дальнейшего его 
развития. Заимствование лексики обычно не вредит языку, а лишь 
обогащает его, поскольку он сохраняется, остается неизменный его 
грамматический строй, а также не происходит нарушение 
внутренних законов языкового развития.  

В современной лингвистике не существует единого мнения об 
определении и соотношении понятий «жаргон» и «сленг». Для 
зарубежного языкознания характерно разграничение понятий 
«жаргон» и «сленг». В англоязычной лингвистике принято 
использовать термин «сленг» для обозначения 
некодифицированного языка. В настоящее время в словарях 
встречается как минимум два основных толкования слова «сленг». 
Во-первых, особая речь подгрупп или субкультур общества, во-
вторых, лексика широкого употребления для неформального 
общения, таким образом, сленг противопоставляется литературной 
норме [1]. 

Большое влияние на формирование современной лексики, в 
частности на «сленг», оказывает глобальное интернет-
пространство, внедряющее большое количество заимствованных 
словосочетаний в повседневную речь русскоязычного населения. 
Английский язык занимает, безусловно, лидирующую позицию в 
любом контенте, также используется в средствах массовой 
информации. Процесс заимствования поставлен на широкую ногу 
и набирает обороты, настолько, что словари не успевают 
фиксировать новые значения.  Часто использование в речи новых 
слов молодыми людьми ведет к недопониманию со стороны 
старшего поколения. Молодые люди отдают свое предпочтение 
заимствованным словам, так как это помогает им объединяться в 
группы по интересам, так они чувствуют себя эмоционально 
свободнее. Молодежный сленг пользуется большой 
популярностью по причине его простоты, удобства и гибкости. 

Следует отметить, что заимствованные сленговые 
словосочетания чаще используются в негативном ключе, 
поскольку огромное количество слов описывают негативное 
состояние. В психологии существует мнение, что во многих 
случаях речевой акт ругательства, представляет собой разрядку, 
которая необходима людям для снятия психологического 
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напряжения и восстановлению психологического равновесия.  Еще 
Ф. Ницше заметил, что фрустрация порождает в человеке чувство 
агрессии и аффекты [3], которые могут привести его к 
психическим заболеваниям. Однако, Т.Дж. Галлино, 
исследовавший процессы, проходящие в молодежном сленге, 
уверен, что употребление подростками нецензурных выражений 
происходит чаще всего «из любви к искусству», т.е. только потому 
что им нравится ругаться, выражая, таким образом, грубую и не 
всегда уместную иронию [2]. В целом, роль и место сленга в 
современной речевой культуре остаются неоднозначными и 
требуют значительного осмысления. 

 Использование заимствованных слов в молодежной сфере 
является отражением менталитета современного поколения, 
глобализации, а также ведет к развитию отношений между людьми 
со всех концов планеты. Не стоит критиковать или отвергать 
заимствования новых слов, даже тех, которые, по мнению многих, 
засоряют и негативно влияют на русский язык. Русский язык 
активно впитывает зарубежные слова, в частности англицизмы.   
Мы полагаем, что заимствование слов из других языков 
представляет собой благотворный процесс развития языка. Важно 
отметить, что процесс глобализации и засилье англоязычной 
культуры несомненно оказывает влияние на молодое поколение, 
приводящее, таким образом, к неизбежному потоку заимствований. 
В языке отражается сознание народа, формирующееся под 
воздействием социальных перемен, происходящих не только в 
нашей стране, но и во всем мире. 

  
Литература 

1. Арнольд И.В. Стилистика. – М., 2002. – 382 с. 
2. Галлино Т.Дж. Мат из любви к искусству [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gramma.ru, 2003.   
3. Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое; Веселая наука; 

Злая мудрость: Сборник. М., 1997. – 704 с. 
  

© Гайворонская П.Н., 2022 
 
 

 
 



70 
 

УДК – 8.81 
А.В. Дежуров, 

студент 1 курса архит.-строит. ф-та КубГАУ,  
г. Краснодар, Россия 

С.К. Полехиня, 
студентка 1 курса ф-та гидромелиорации КубГАУ,  

г. Краснодар, Россия 
Научный руководитель: О.С. Сахно,  

канд. филол. наук, доцент КубГАУ, г. Краснодар, Россия 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭВФЕМИЗМОВ И ДИСФЕМИЗМОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИАТЕКСТАХ 

 
Современный русский язык – один из богатейших языков 

мира, при этом один из самых сложных. Являясь уникальным 
достоянием общества, он выполняет ряд функций, среди которых – 
основные: коммуникативная, характеризующая язык как средство 
общения его носителей, когнитивная, позволяющая осуществлять 
мыслительную деятельность, аккумулятивная, благодаря которой 
из поколения в поколение активно накапливается и передаётся 
информация, характеризующаяся некой культурной 
самобытностью, языковой цельностью в отражении окружающего 
мира. Помимо основных ученые выделяют дополнительные 
функции, среди которых наибольший интерес, как нам кажется, 
представляет эвфемистическая, являющаяся средством 
корректного речевого поведения. 

Следует обратить особое внимание на то, что без культурного 
фона невозможно войти в мир языка, так как речевая культура 
является неотъемлемым компонентом общей национальной 
самобытности. Именно поэтому язык в понимании ученых 
перестает быть только средством передачи информации, все 
активнее осознается важность языка как элемента 
культурносозидательной деятельности [1]. В связи с этим 
современный мир все больше и больше начинает придавать особое 
значение эвфемизмам, поскольку это явление отражает основной 
принцип толерантности, обозначающей терпимость к иному 
мнению, мировоззрению, образу жизни [2]. Это наблюдается 
прежде всего в текстах средств массовой информации, потому что 
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именно СМИ являются одной из важнейших форм отражения 
речевой и культурной действительности российского общества [3]. 
Сегодня мы живем в мире массовой коммуникации, которая 
охватывает все новые и новые сферы. В настоящее время влияние 
масс-медиа превосходит роль художественной литературы и 
искусства.  

Напомним, что эвфемизмы представляют собой слова и 
выражения, заменяющие собой неприятные, неприемлемые, 
неприличные понятия. В процессе эвфемизации мы отталкиваемся 
от принятой в обществе системы ценностей. Несовпадение с этой 
системой и заставляет людей чувствовать этический дискомфорт и 
преодолевать его с помощью эвфемистических замен.  

Важно отметить, что в качестве номинативной единицы 
эвфемизму присущ гибкий «механизм», позволяющий 
регулировать отношения между говорящим и окружающим его 
миром, где объектом референции становятся порой сложные 
чувства, мысли и т.д., а также факты, косвенно включенные в 
общение [4]. Цель использования эвфемизмов заключается прежде 
всего в том, чтобы снизить негативное воздействие информации на 
адресат. 

Но следует отметить, что в современном мире мы можем 
наблюдать и обратную тенденцию – к дисфемизации речи, то есть 
ее намеренному огрублению. Негативное отношение к предмету 
речи выражается с помощью грубых, вульгарных, стилистически 
сниженных, часто нецензурных слов и оборотов. Так, в роли 
дисфемизмов используются эмоционально-оценочные разговорные 
слова, жаргонизмы, которые позволяют сформировать в сознании 
собеседника отрицательную оценку обсуждаемого предмета. При 
этом грубо-просторечные, жаргонные, часто непристойные слова и 
выражения активно употребляются не только в быту, но и в 
официальной обстановке, в СМИ. К сожалению, особенно часто 
дисфемизмы встречаются в Интернете. На наш взгляд, это связано 
с повышенным уровнем агрессии в обществе. То есть, дисфемизмы 
являются неким символическим замещением агрессии, 
позволяющим разрядить конфликт без использования физической 
силы. Сообщества в соцсетях, блоги и проч., стараясь поддержать 
интерес публики, часто намеренно используют бранные, 
некорректные слова и выражения.  
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«Народ отреагировал жёстко: пока детей «нищебродов» 
развлекают клоуны в “Макдоналдсе”, дети элиты кружат в 
кринолинах по Греческому залу» [Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://www.aif.ru]. 

«Ты – дочка большого советского писателя, всю жизнь как 
сыр в масле катаешься, до сих пор греешься в лучах папиной славы 
и ништяков, которые он вам с мамашей оставил. Не тебе о пользе 
трындеть.  Ясно?» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 
https://lena-miro.ru/]. 

«Почему если у человека больное горло, ему нельзя есть 
мороженое и пить холодные напитки? Какая связь? 

Я вот всегда, когда у меня болит горло, жру мороженое и пью 
напитки со льдом. Потому что я не верю, что холод может хоть 
как-то помешать воспалению в горле»  [Электронный ресурс. – 
Режим доступа: https://t.me/s/temablog].  

«Вы пытаетесь надо мной глумиться. А я просто ржу 
над этим! Многие не могут простить моего успеха, красоты, 
славы» [Электронный ресурс. – Режим доступа: 
https://www.cosmo.ru/stars/news/15-04-2022/vy-glumites-nado-mnoy-
a-ya-rzhu-volochkova-raskryla-sekret-uspeha-u-muzhchin/].  

Как мы видим из приведенных примеров, дисфемизмы 
обладают большей экспрессией и оценкой, чем эвфемизмы, т.к. 
включают в себя обязательный оценочный компонент. Задача 
данного явления – усиление негативного прагматического 
эффекта, выражение эмоционального состояния возмущения, 
негодования автора высказывания. Но при этом дисфемизмы 
делают речь грубой, некорректной, неприятной. Использование 
данных слов и выражений приводит к высокому уровню агрессии в 
поведении людей, жестокости в оценке того, с чем не согласен 
собеседник.  

Использование в текстах масс-медиа эвфемизмов направлено в 
первую очередь на смягчение сути высказывания, вуализацию 
описываемого. Дисфемизмы, придавая негативную окраску 
описываемым событиям, выполняют свою важную функцию в 
процессе манипулирования общественным мнением.  

В заключение следует отметить, что рассмотренные нами 
процессы эвфемизации и дисфемизации находятся в подвижном 
динамическом равновесии: с одной стороны, речь тяготеет к 

http://www.aif.ru/
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смягчению, вуалированию, с другой – к огрублению и усилению 
негативной оценки высказывания. Данная тенденция имеет как 
интралингвистическую, так и экстралингвистическую природу. 
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АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН БІРЫҢҒАЙ ҰЛТТЫҚ  

ТЕСТІЛЕУГЕ ДАЙЫНДАЛУ МӘСЕЛЕСІ 
 

Ағылшын тілі бойынша бірыңғай мемлекеттік емтиханға 
(ҰБТ) дайындық қазіргі уақытта өзекті болып табылады. Бұл 
емтиханның нәтижелері еліміздің барлық облыс орталықтары мен 
қалаларындағы жоғары оқу орындарына түсуге қажет. Бүгінгі 
таңда оқулықтардағы, оқу құралдарындағы, нұсқаулықтардағы 
кемшіліктер туралы айту қиын. Жалпы, қорытынды аттестаттауға 
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дайындық бойынша жұмысты ұйымдастырудың келесі бағыттарын 
атап өткен жөн: 1) емтиханның барлық бөлімдеріне қойылатын 
талаптар, дайындық үшін құжаттар мен материалдар туралы 
барлық қажетті ақпарат орналастырылған Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің сайты [5]; 2) мұғалімдерді орта 
мектепке арналған ағылшын тіліндегі оқу-әдістемелік 
кешендермен таныстыру бойынша белсенді жұмыс жүргізетін  
«ағарту»  сайты, әдістер мен тәсілдерді жетілдіру мақсатында 
онлайн-семинарлар ұйымдастырады, оның ішінде шетелдік 
мамандардың қатысуымен [6]; 3) емтиханның барлық бөлімдері 
бойынша тапсырмаларды қамтитын оқу-әдістемелік құралдар, 
әдістемелік құралдар, анықтамалықтар [1; 3; 4]; 4) қойылатын 
талаптар, емтиханға дайындық жұмыстарын ұйымдастыру туралы 
Қазақстан Республикасының жетекші мамандарының жазбалары 
бар YouTube арнасы; 5) вебинар түрінде ұйымдастырылған 
әдістемелік семинарлар, онда қатысушылар өздерін қызықтыратын 
сұрақтар қоюға мүмкіндік алады. 

Емтиханға дайындалу үшін қолда бар ресурстарға шолу 
жасайық. Әр бағытты қысқаша қарастырайық. Сонымен, itest.kz 
сайтында орта мектеп үшін қажет екі бөлім бар. Біріншіден, 
емтихан және ҰБТ-11, онда пәндер бойынша, оның ішінде шет 
тілдері бойынша, атап айтқанда ағылшын тілі бойынша талаптар 
орналастырылған.  Екіншіден, сайтта «емтихан тапсырмаларының 
ашық банкі» бар, онда «ағылшын тілі» арнайы бөлімінде 
емтиханға дайындық тапсырмалары берілген. Бұл бөлімде жазбаша 
және ауызша бөліктерге арналған материалдар бар. Оқушыларды 
демонстрациялармен, спецификациялармен, кодификаторлармен 
таныстырмай және нормативтік құжаттарда көрсетілген 
талаптарды орындамай, емтиханға толық дайындық туралы айту 
мүмкін емес деп санаймыз. Ашық тапсырмалар банкіндегі 
материалдар белгілі бір дағдыларды жетілдіру үшін қолданылуы 
керек. Соңғы аспект тәжірибелі мұғалімнің басшылығын немесе 
кеңесін қажет етеді, ол оқушының қажеттіліктерін білікті түрде 
анықтай алады, соңғысының дайындығын ескере отырып. 

«Ағарту» баспасының сайты үлкен қызығушылық тудырады, 
өйткені оның ресурстары өте маңызды. Оқу-әдістемелік кешендер 
мен семинарлар емтиханға дайындық жұмыстарының ажырамас 
бөлігі болып табылады. Бастапқыда дайындық үшін негіз ретінде 
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дұрыс ОӘК таңдау маңызды. Бұл тағы да мұғалімнің міндеті, оның 
тәжірибесі мен біліктілігі маңызды және қажет. Өткізілген 
семинарлар өте пайдалы, бірақ әр семинар белгілі бір тақырыпқа 
арналған және мұнда мұғалім алынған білім мен дағдыларды оқу 
процесіне жүйелі түрде енгізе отырып, сөйлеу әрекетінің басқа 
түрлеріне зиян келтірместен қолдана білуі керек. 

Оқу-әдістемелік құралдар, әдістемелік құралдар, 
анықтамалықтар емтиханның барлық бөлімдері бойынша 
тапсырмаларды қамтиды. Бір жағынан, қазіргі уақытта бұл 
басылымдарда кемшілік жоқ. Кейбір оқу құралдары тыңдау 
дағдыларын жетілдіруге арналған дискілермен жабдықталған. 
Көптеген оқулықтарда тапсырмаларға жауаптар бар, сондықтан 
оларды оқушылар өз бетінше жұмыс жасау үшін қолдана алады. 
Бірақ бұл жағдайда біз нұсқаулықты дұрыс таңдау туралы айтып 
отырмыз, өйткені тест тапсырмалары белгілі бір талаптарға сәйкес 
жасалуы керек. Тыңдау мәтіндерін жазу сапасы да тиісті деңгейде 
болуы керек. Сондықтан, оқу-әдістемелік материалдардың алуан 
түрлілігі арасында мұғалім дұрыс таңдау жасауы керек. 

YouTube арнасы емтиханның әртүрлі бөлімдерінде 
мұғалімдердің тәжірибесін зерттеуге мүмкіндік береді. Біздің 
ойымызша, осы саладағы жетекші мамандар жүргізетін белгілі бір 
вебинарға немесе мастер-класқа жүгіну мүмкіндігі ерекше 
қызығушылық тудырады: М.В. Вербицкая, Р.П. Милруда және т. б. 
бұл жағдайда мұғалім өз оқушыларының дайындық деңгейін 
ескере отырып, әдістемелік жүгін толықтыра алады. Мысалы, 
ағарту баспасы өткізетін вебинарларға қатысу мүмкіндігі баға 
жетпес және ерекше. Көбінесе мұндай вебинарларды шетелдік 
әріптестер шет тілінде өткізеді, бұл мұғалімдерге тілдік ортаға 
енуге және тікелей ағылшын тілінде сөйлесуге мүмкіндік береді. 

Осылайша, қысқаша шолу бір жағынан мұғалімдер, оқушылар 
үшін – соңғы тенденциялар мен жаңалықтардан хабардар болу 
үшін кең мүмкіндіктердің болуын көрсетеді. Екінші жағынан, осы 
бағыттардағы тапсырмалардың өздері белгілі бір дәрежеде 
қайталанады. Сонымен қатар, барлық қол жетімді талаптарды 
қанағаттандыратын бір ғана оқулық туралы айту қиын, өйткені әр 
жағдайда көптеген факторларды ескеру қажет. Сондықтан 
оқушылар көбінесе ағылшын тілінде қосымша сабақтарға мұқтаж 
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болады, өйткені, мектепте емтиханды қажетті деңгейде тапсыруға 
сапалы дайындалу әрдайым мүмкін емес. 
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МЕМЫ О ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА В 

РУССКОЯЗЫЧНОМ СЕГМЕНТЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Социальные сети становятся важным способом общения 

современного человека. Для выражения своих мыслей, чувств и 
эмоций в интернет-среде используются мемы. Термин «мем» ввел 
в обиход оксфордский биолог Ричард Докинс, понимая под этим 
основную единицу передачи культурной информации, которая 
передается от одного индивидуума другому [5]. 
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В настоящее время интернт-мемом считается название 
информации или фразы, спонтанно получившей популярность в 
Интернете посредством распространения всеми возможными 
способами. 
В лингвокультурологическом плане интернет-мемы можно считать 
особой разновидностью прецедентных феноменов, 
функционирование которых является специфическим явлением 
именно для интернет-дискурса. 

На популярность мемов оказывает влияние тот факт, что 
таким способом пользователи выражают свое отношение к 
реалиям социальной жизни, в ряде случаев не соблюдая при этом 
каких-либо этических или лингвистических норм. При анализе 
мемов лингвисты выделяют следующие их характеристики: 
эмоциональность, анонимность, медийность, а также 
визуализацию и оригинальность [3]. Кроме того, мемы вписаны в 
дискурс того общества, где он распространяется, поддерживая тем 
самым общие характеристики комической ситуации [6, 145]. 

Мемы представляют собой совокупность информации, 
которую хотел донести автор. Именно автор мема определяет, 
насколько глубоко эта информация будет раскрыта читателю и 
окажет влияние на его восприятие.  В рамках представленной 
работы мы рассмотрим мемы, появившиеся в интернет-
пространстве во время прошедших локдаунов и пандемии 
коронавируса. Качественный и количественный анализ мемов 
позволяет определить отношение пользователей к одному из 
значимых феноменов нашей жизни и проследить его динамику.  

Анализ фактологического материала был проведен с опорой 
на лингвистический подход к анализу мемов. Согласно этой точки 
зрения, мем –  это стереотипная, шаблонная фраза или реплика 
диалога, близкая к коммуникативу [4]. Коммуникатив, в свою 
очередь, – это короткая аграмматичная стереотипная реплика 
диалога [4]. Исследователи указывают на следующие 
характеристики коммуникативов: синтаксическая независимость, 
десемантизация компонентов, относительная фиксированность 
формы, устойчивый интонационный контур. Описание 
коммуникатива включает выявление функции, которую он 
выполняет в структуре диалога, восстановление его начальной 
формы, установление границ дискурсивной сочетаемости 
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коммуникатива со смежными репликами, а также выявление 
интонационных фонетических характеристик [4]. Аналогичным 
образом можно анализировать не только коммуникативы, 
но и мемы. Таким образом, лингвистический подход 
сосредоточивается на форме мема, а не на его содержании. 

При исследовании мемов обращает на себя внимание фактор 
лингвокреатива, который становится определяющим при создании 
мема. По мнению А. В. Вешняковой, лингвокреатив проявляется в 
том, что что вербальная часть мема как шутки образуется 
окказионально и требует языкового творчества от создателя [1].   

Таким образом, анализ мема в рамках лингвистического 
подхода позволяет выявить ключевые его особенности и 
выполняемые функции, а также определяет мем как 
креолизованный текст, то есть образование, соединяющее 
вербальные и невербальные элементы и целостно воздействующее 
на адресата [4].  

При рассмотрении мемов о локдауне и пандемии 
коронавируса, которые распространялись в русскоязычном 
сегменте сети Интернет, мы обращали внимание на способы 
трансформации мемов, их структурные элементы, а также 
особенности юмористической и эмоциональной природы мема. По 
данным нашей выборки, насчитывающей 150 мемов, в начале 
пандемии широко распространялись шутки, в которых 
обыгрывалось описание 2020 года как худшего года в истории, 
поскольку все планы и поездки пришлось отложить. Затем, как мы 
помним, последовали сообщения о грядущей самоизоляции, и 
часть людей кинулись скупать продукты первой необходимости на 
карантине. Это время описывается в многочисленных мемах 
различными картинками о панике и паникерах. Дальнейшее 
развитие событий привело к тому, что многие сотрудники были 
переведены на удаленный режим работы, следовательно, широко 
распространились истории о дистанционных совещаниях и 
трудностях или даже невозможности работы на «удаленке». 
Большую популярность получили мемы о том, что отсутствие 
людей на улицах оказало благоприятное воздействие на 
окружающую среду. При создании рассматриваемых мемов 
использовались горячие новости в СМИ, предметы искусства, 
фильмы, персонажи аниме, высказывания интернет-пользователя, 
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что указывает на намеренное расширение фокус-группы, на 
которую ориентирован интернет-мем и которая может его понять, 
оценить. 

Мемы о пандемии были популярны в течение 2020-2021 года, 
а в начале 2022 года пользователей русского сегмента сети 
Интернет стали занимать уже другие события, на фоне которых о 
пандемии стали вспоминать с ностальгией. Таким образом, мы 
можем сделать вывод о том, что одни из ключевых характеристик 
мема при лингвистическом подходе – комический эффект, 
эмоциональное воздействие, а также использование сочетания 
вербальных и невербальных элементов, дополняющих значения 
друг друга, – повлияли на восприятие пользователей значимого 
феномена нашей жизни – локдаунов и пандемии, а также и 
определили их отношение ко всему происходящему. 

На популярность мемов данной тематики повлияло и то, что 
каждый из созданных мемев выполнял хотя бы одну из следующих 
функций: информирования; репрезентации; трансляции; 
интеграции; эмоциональную; фатическую. 

Безусловно, предпринятое нами исследование опирается на 
отобранный материал, обладающий высокой долей 
субъективности. Мы признаем тот факт, что на анализ 
фактического материала завел нас, по словам Е. А. Выналек, в 
ловушку собственных предпочтений и интересов, которые довлели 
над выборкой, что, безусловно, оказало влияние на характер 
результатов [2]. Но именно это и является одной из особенностей 
мемов, на которую указывает ряд лингвистов, и которая 
определяет мем как своеобразный коммуникативный жанр, 
формирующийся на наших глазах. Мем становится уникальным 
явлением, которое характеризуется крайней степенью 
изменчивости. Однако изменчивость – не единственное его 
свойство, именно поэтому любое комплексное сочетание мемов, 
представленное в субъективной выборке, способно сформировать 
свой собственный жанр, который вбирает в себя как 
коммуникативные приемы, свойственные другим речевым жанрам, 
так и свои собственные уникальные языковые явления. Так мы 
приходим к выводу о том, что ни одно исследование интернет-
мемов не способно в полной мере охватить весь сложный комплекс 
этого явления: даже если изучить все современные мемы разом, то 
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ко времени окончания исследования появятся совершенно новые 
мемы или вариации старых.  

Таким образом, за кажущейся простотой мемов о пандемии и 
локдаунов скрывается большой пласт лингвистических проблем, 
которые лишь подтверждают, что использование мемов в речевых 
коммуникациях должно быть очень дозированным, уместным, 
дифференцированным и грамотным. Это связано с тем, что 
современные интернет-пользователи очень восприимчивы к 
искренности, заложенной в природе мема, и слишком высокая 
популярность (вирусность) мема может вызвать раздражение. 
Несмотря на вышесказанное, мемы привлекают внимание в общем 
потоке информации, даже если они и вызывают негативную 
реакцию.  
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ТАТАР ҺӘМ РУС ТЕЛЛӘРЕНДӘ ФЛОРОНИМ 
КОМПОНЕНТЛЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМНАРНЫҢ  

ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 
 
Фразеологизмнар дөньяның образлы чагылышы чарасы 

сыйфатында кулланылалар, алар телнең милли колоритын, 
үзенчәлеген билгелиләр, халыкларының мифологик, дини, этик 
карашларын үз эченә алалар. Нәкъ менә шуңа күрә безнең 
сөйләмдә фразеологизмнарның роле бик сизелә. Билгеле булганча, 
кулланылган фразеологизмнар телдә сөйләмне дә, әдәби-сәнгать 
әсәрләрен дә җанландыра һәм бизи. Фразеологияне белү – телне 
тирән үзләштерүнең мөһим шарты. Фразеологик байлык белән 
дөрес файдалана белү сөйләмгә ия булу дәрәҗәсен характерлый. 
Хәтта зур сүзлек запаслы булган кеше дә еш кына авыр хәлгә 
дучар булырга мөмкин, һәм монда ярдәмгә фразеологизмнар килә, 
сөйләмне төгәлрәк, баерак һәм тәэсирлерәк итә. 

Чыннан да, фразеология теләсә кайсы телнең бөек хәзинәсе 
һәм алыштыргысыз кыйммәте, мәдәни яктан аның аеруча 
үзенчәлекле күренеше булып тора. Фразеологизмнар үзләренә 
милли үзенчәлекне һәм тел вәкилләренең кыйммәти юнәлешен ала. 
Нәкъ менә фразеологизмнарда «халык күңеленең чын табигате, 
кеше акылының аңлы көчен ясалма үзгәртүләр белән томаламаган 
чын тормыш ментальлеге ачыла» [5, 93].  

Дөньяның фразеологик картинасы фразеология чаралары 
белән тасвирланган дөнья тел картинасының бер өлешен күз 
уңында тота, анда һәр фразеологизм әйләнә-тирә чынбарлыкны 
тасвирлауда билгеле бер функцияләр башкара. Ул милли дөньяны 
күзаллау үзенчәлекләрен тапшыра һәм универсальлеге, 
экспрессивлыгы, шулай ук антропоцентриклыгы белән аерылып 
тора. Фразеологик картинада әйләнә-тирә чынбарлыкның 
кыйммәти чынбарлыгы кеше булганга күрә, ул дөньяның 
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«кешеләштерелгән» моделен тәшкил итә. Анда кеше үзен 
чынбарлыкның бер өлеше итеп аңлый, һәм әйләнә-тирәдәге бөтен 
нәрсәне үз яшәешенең чагылышы буларак кабул итә. 

Фразеологик берәмлекләр кешенең дөньяны танып белү 
чарасы булып хезмәт итә, аларда аның тойгылары, хисләре, 
бәяләүләре, кәефләре саклана, аларда телнең милли үзенчәлеге 
аеруча ачык чагыла, чөнки нәкъ менә фразеологик берәмлекләрдә 
чынбарлыкны кабул итүнең милли үзенчәлекләре турында 
мәгълүматне тәшкил итә торган мәгънә компонентлары еш очрый. 

Халык телендә үсемлек атамалары, үсемлек өлешләре еш 
очрый һәм халык яшәешендә булган һәрбер яңалык, иң 
беренчеләрдән булып, сүзлек составында чагылыш таба, аның алга 
таба үсеш юнәлешен билгели. Заман таләбе телнең сүзлек 
байлыгына да яңача караш кертә, аны өйрәнүнең яңа юлларын 
билгели. Лексикология фәне чагыштырмача яшь тармаклардан 
саналса да, аның кеше, җәмгыять тормышында гаять әһәмиятле 
урын биләве антик чорда ук фәлсәфәчеләр тарафыннан сүзгә, аның 
мәгънәсенә игътибар булдыруга китерә. 

Сүзнең мәгънәсе әйбер һәм төшенчә бәйләнешеннән генә 
барлыкка килми. Ул теге яки бу сүзнең башка сүзләргә 
мөнәсәбәтенә, телнең сүзлек составындагы урынына да бәйле була.  

Татар телендә флороним компонентлы фразеологизмнар 
лексик системаның бер өлешен биләп тора. Лексик-семантик яктан 
флороним компонентлы фразеологизмнарны өч төркемгә: уңай, 
кире һәм нейтраль мөнәсәбәт белдерә торган флороним 
компонетлы фразеологизмнарга бүлеп карарга мөмкин [4, 229-
232]. 

Практик материалдан күренүенчә, татар телендә дә, рус 
телендә дә флороним компонетлы фразеологизмнар арасында кире 
мәгънәгә ия булганнары күпчелекне тәшкил итә: татар телендә 73,4 
%, рус телендә – 63,1%. Нейтраль төсмерле фразеологизмнар татар 
телендә - 17,15 %, рус телендә – 27,4%, ә уңай мөнәсәбәтне белдерә 
торганнары – 9,45 % (татар телендә) һәм 9,5% (рус телендә).  

Кире мөнәсәбәтне белдерә торган флороним компонентлы 
фразеологизмнарда флоронимнар төрле, безнең тарафтан җыелган 
рус һәм татар фразеологизмнары арасында тәңгәл булган 
компонентлар очрамады.  
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Аеруча кызыктырганы: флороним компонентлы 
фразеологизмнарның лексик-семантик классификациясендә 
яшелчәләр, бөртеклеләр, гөмбәләр, агач гиперонимы күбрәк 
кешене кире яктан бәяли, ягъни кеше характерындагы тискәре 
сыйфатларны сурәтлиләр [3, 86-87]. 

Татар телендә кире мәгънәгә ия булган флороним компонетлы 
фразеологик берәмлекләрдән еш очраган флоронимнар – агач (24), 
салам (22), борчак (21), бәрәңге (16), шалкан (10). Рус телендә 
күбесенчә хрен (керән) (12), корень (тамыр) (7), хмель (колмак) (6). 
Алар саранлык, наданлык,аек булмаган кешене, ялкаулык, алдашу 
һ.б. шундый кире сыйфатларны белдереп, күбрәк көлү, мыскыллау, 
ирония сыйфатында кулланылалар.  

Рус телендә кире мәгънәгә ия булган флороним компонентлы 
фразеологизмнар арасында агачларның исемнәре:дуб, берёза 
(имән, каен); агачларның өлешләре:корень, сук, листья, дрова, 
бревно, пень (тамыр, ботак, яфраклар, утын, бүрәнә, агач 
төбе)кебек компонентлар очрады. Бу ахмак кешенең агач белән 
ассоциацияләнүе белән бәйле, чөнки агач, гомумән, нык булуы 
белән аерылып тора. «Каты» мотивы «кыенлык белән бирелгән 
тышкы тәэсиргә» һәм алга таба фикерләү органы яки кеше турында 
кабул итү функциясен үтәргә сәләтсез буларак, үтәли мотивка 
әверелә.Мәсәлән, «Стоять как пень – ничего не понимая, 
неподвижно и безучастно», «Старый пень – о старом и глупом, 
плохо соображающем человеке», «Дубовая голова– тупой, 
бестолковый человек; бестолочь» һ.б.  

Татар теленнән аермалы буларак, рус теленең флороним 
компонентлы фразеологизмнарында шулай ук аек булмаган 
кешене тасвирлый торган «колмак» компонентлы фразеологик 
берәмлекләр дә еш очрады. Мәсәлән, «Хмель бродит в голове – о 
состоянии опьянения», «Под хмельком – в состоянии лёгкого 
опьянения» һ.б. «Колмаклы» фразеологизмнар алкогольгә 
һәвәслекнең кешегә ничек начар тәэсир итүе турында традицион 
халык күзаллауларын чагылдыра. Татар телендә исерек кешене 
сурәтләгән флороним компонентлы фразеологизмнар очрамады. 

Уңай мәгънәгә ия булган флороним компонетлы 
фразеологизмнар кире мөнәсәбәтне белдерә торган 
фразеологизмнарга караганда күпкә аз икәнлеге билгеләнде. Бу 
төркемдә татар телендә иң еш очраганы -  «алма» (11), «кура 
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җиләге» (2) флоронимнары. Димәк, татар халык менталитетында 
компонентлары җимешләр булган фразеологизмнар («алма», «кура 
җиләге», «шомырт», «хөрмә»)  күбесенчә уңай мәгънәгә ия дигән 
нәтиҗә ясарга мөмкинбез.  

Нейтраль төсмерле фразеологизмнарга килгәндә, монда шушы 
төркемдә генә кулланылган «чирәм», «лимон», «чөгендер» кебек 
флоронимнарны атарга мөмкин. Мәсәлән, «Бар иде дә, чирәм 
басты шул инде» фразеологизмы булды да бетте, бөтенләйгә 
онытылды дигәнне аңлата.  «Сыгып ташлаган лимон» дигән 
фразеологизм рус телендә дә очрады («Выжатый лимон –
предельно уставший, измождённый человек»). Мондасүз арыган, 
талчыккан кеше турында бара. Ә «Ихтыярың – кыярың,чөгендерең 
– кишерең» фразеологизмында син кайсысын сайласаң да үз иркең 
дигән мәгънәне күрәбез. Монда чөгендер компоненты шулай ук 
нейтраль мәгънәдә кулланыла.  

Шулай ук нейтраль төсмерле фразеологизмнар арасында бер 
караганда уңай, икенче караганда кире мәгънәне белдерә торган 
фразеологик берәмлекләр дә урын алып тора. Мәсәлән, «Борыны 
белән борчак (бодай) чүпли» – утырган урынында башын алга 
салып борыны белән төртелә-төртелә йоклаган кеше хакында. 
Йоклау – кешенең физиологик халәтен тасвирлаучы нейтраль 
процесс, әмма нинди контекстта бирелгәненә карап, ул уңай яки 
кире мәгънәне белдерергә мөмкин. Әгәр дә кеше кирәккән вакытта 
йоклап утырса, бу аны тискәре яктан характерлый. Ә менә күп 
эшләр эшләгән, шул тиклем арыган, хәтта утырган урынында 
йоклап киткән кеше – бу күренеш кире процесс була алмый. Рус 
телендә «Пожинать плоды – пользоваться результатами 
сделанного» фразеологизмында контексттан чыгып, бу яки теге 
нәтиҗә я яхшы, я начар булырга мөмкин. Шулай итеп, бу 
фразеологизмны нейтраль мәгънәдә карарга кирәк. 

Кайбер флоронимнар уңай мөнәсәбәтне дә, кире мөнәсәбәтне 
дә белдерү өчен кулланылалар. Мәсәлән, «алма» флоронимы. Уңай 
мәгънәдә күбрәк ул – иркәләп, яратып әйтем, алма сыман түп-
түгәрәк туп кебек булып үскән, тәгәрәп торган кеше, яисә 
тазалыкны, сәламәтлекне тасвирлый («Алматубы», «Алма бит» 
һ.б.). Кире мәгънәдә ул – алданып калуны («Алманы күреп, 
ашамый торып телем ярылды»), аера белмәүчене («Алма шалкан, 
ком талкан, чыпчык тизәге кәнәфер»)сыйфатлый. Шулай ук 
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«агач» флоронимын мисалга китерә алабыз. Монда уңай мәгънәдә 
үтә оста куллы, тырыш кешене характерлый («Агачтан сандугач 
кына ясамый»), кире мәгънәдә, киресенчә, наданлыкны, 
фикерсезлекне, аңсызлыкны күрсәтә («Агач башмак»). Рус теле 
фразеологизмнары арасында шулай ук «тамыр»  компоненты уңай 
да, кире дә мәгънәгә ия. Уңай мәгънәдә улкешенең яхшы 
сыйфатларынакүрсәтә. Мәсәлән, «Пускать корни – 1. 
Основательно, прочно устраиваться где-либо; обзаводиться 
хозяйством. 2. Становиться постоянным, приобретать силу, 
устойчивость, укореняться. О привычках, каких-либо явлениях» 
һ.б. Кире мәгънәдә «тамыр» компоненты, бернәрсә дә 
калдырмыйча, тамырдан кисү, явыз булу белән бәйле: «Под корень 
– у самого основания, у корня (косить, рубить, срезать); не 
оставляя никого, всех до единого (убивать, уничтожать)». 

Димәк, флороним компонентлы фразеологизмнарны лексик-
семантик яктан анализлаганнан соң, түбәндәге нәтиҗәгә киләбез: 
татар һәм рус халкының милли аңында кире мәгънәгә ия булган 
флороним компонентлы фразеологик берәмлекләр ешрак очрый, 
күпчелекне тәшкил итә. «Ни өчен ул шулай? Бу нәрсә белән 
аңлатыла соң?» кебек сораулар туа. Һичшиксез, бу уңай 
билгеләрнең норма булуы белән бәйле, шуңа күрә алар сирәгрәк 
искә алына. Ә нинди дә булса тискәре әйбер норманы бозу булып 
тора, игътибарны җәлеп итә. Ягъни, кешеләрнең кимчелекләре, 
аларның уңай сыйфатларына караганда, ешрак тикшерелә. Барлык 
бу күренешләрне бәяләү өчен флороним компонентлы 
фразеологизмнар да бик еш кулланыла.Әмма һәр ике телдә 
дәмондый фразеологизмнарның компонентлары һәм мәгънәләре 
үзгә, тәңгәл түгел. Бу рус һәм татар телләрендәге флороним 
компонентлы фразеологизмнарда ике халыкның дөнья картинасы 
охшаш булмаганын күрсәтә. 

 
Кулланылган әдәбият 

1. Исәнбәт Н.С. Татар теленеңфразеологиксүзлеге. I том. Казан, 
1989. – 495 б. 

2. Исәнбәт Н.С. Татар теленеңфразеологиксүзлеге. II том. Казан, 
1990. – 365 б. 

3. Кагарманова А.С., Зарипова И.Ф. Кешене характерлаучы 
флороним компонентлы фразеологизмнарның идеографик-



86 
 

мәгънәви үзенчәлекләре // Актуальные проблемы современной 
татарской филологии: сборник статей IХ Всероссийской 
научно-практической конференции, посвященной 100-летию со 
дня рождения известного литературоведа, доктора 
филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
Башкирской АССР, поэта, ветерана Великой Отечественной 
войны Ахата Зайнетдиновича Нигматуллина (1921 – 2015) (г. 
Уфа, 15 декабря 2021 г.) / отв. редактор И.Ф. Зарипова. Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2021. – С. 86-90. 

4. Кагарманова А.С., Зарипова И.Ф. Лексико-семантическая 
классификация фразеологизмов с флороним-компонентом, 
характеризующих человека // Актуальные проблемы 
современной татарской филологии: материалы V 
Всероссийской заочной научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной 140-летию классика 
татарской литературы и общественного деятеля ГаязаИсхаки 
(1878 – 1954) (г. Уфа, 18 мая 2018) / отв. редактор И.К. 
Фазлутдинов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. –  С.229-232. 

5. Лисицина Т.А. Русские паремии сакрального круга (фрагмент 
лингвокультурологии) / Т.А. Лисицина // Материалы 
Всероссийской научной конференции «Фразеология на рубеже 
веков: достижения, проблемы, перспективы» / Фразеология-
2000. – Тула, 2000. – С. 93–98   

6. Сафиуллина Ф.С. Татар теленең лексикологиясе. Казан, 1999. –  
266 б. 

7. Федоров А.И. Фразеологический словарь русского 
литературного языка: около 13000 фразеологических единиц / 3-
е изд., испр. Москва: АСТ: Астрель. 2008. – 878 с. 

 
© Кагарманова А.С., 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

УДК 81.11 
С.Т. Казиева, 

2-курс магистранты БМУ, Қазақстан Республикасы  
Ғылыми кеңесші: Д.А. Ичкинеева, 

ф.ғ.к., доцент БМУ, Уфа қ., Ресей 
 

ШЕТ ТІЛІНДЕГІ МӘТІНДЕРДІ ТҮСІНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Бүгінгі таңда мұғалімдердің көпшілігі оқуға үйрету тек шет 
тіліндегі мәтінді дұрыс айту қабілетін дамытып қана қоймай, 
ондағы ойларды, идеяларды, фактілерді шығара білу, оны түсіну, 
бағалау, алынған ақпаратты пайдалану дегенді жақсы түсінеді. 

Психофизиологтардың шығармаларына сәйкес оқу суреттерді 
тану процесіне негізделген [2, 30]. Жеке тұрған дыбыстарға 
қарағанда, буындарға біріктірілген әріптер тезірек оқылады. Сөзді 
еліктейтін комбинациялардағы әріптерді оқу жылдамдығы оларды 
буындарда оқу жылдамдығымен салыстырғанда артады; мағынасы 
бар сөздер тезірек оқылады. Осылайша, сигналды тану 
жылдамдығына әріптер тіркесімінің әдеті, сөздің графикалық 
бейнесі, онымен танысу дәрежесі әсер етеді. Соңғысы шет тілінде 
оқығанда өте айқын көрінеді. Сонымен қатар, күшті визуалды-
дыбыстық байланыстарды дамыту үшін дауыстап оқу керек. 

Ағылшын тілі үшін қалыпты оқу жылдамдығы – минутына 
520-630 баспа таңбаларын оқу. Оқудың минималды қарқыны – 
минутына 330 баспа таңбасы, максимум – 1150 (оқу техникасын 
меңгерген және мәтінді аудармасыз түсінетін адамдар үшін [2, 36]. 

Шет тіліндегі мәтінді оқудағы жиі кездесетін қиындықтардың 
бірі белгісіздік. Біріншіден, бұл автор қолданатын тілдік 
құралдарға қатысты. Қиындық таныс емес сөздерді түсінумен және 
таныс лексикалық бірліктердің ерекше мағынасымен байланысты: 
омонимдер мен омографтар, фразеологиялық және идиомалық 
өрнектер, полисемантикалық және полифункционалдылыққа ие 
грамматикалық құралдар [6, 33]. 

Шет тіліндегі мәтінді оқу процесінде туындайтын қиындықтар 
оқушылардың жас және жеке ерекшеліктеріне байланысты болуы 
мүмкін, атап айтқанда, олардың лингвистикалық және 
экстралингвистикалық білімінің жетіспеушілігі, танымдық 
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көзқарастарының кедейлігі, қажетті бейнелі идеялардың болмауы, 
тәжірибесінің шектеулі болуы. 

Мәтіннің өзі барлық қиындықтарды жеңуге көмектеседі, сіз 
оны түсіну үшін тірек сөздерді көре білуіңіз керек. Олар өте алуан 
түрлі [1, 34]. 

Лексикалық тірек сөздердің ішінде мотивациялық лексика мен 
сөздер ерекше орын алады, олардың мағынасы контекстен 
түсінікті. Мотивацияланған лексиканың құрамына бұрын 
зерттелген сөздер, халықаралық сөздер, түрлендірілген сөздер, 
жаңа мағынадағы белгілі сөздер кіреді. Мұндай лексикалық 
бірліктер әдетте әлеуеті жоғары лексикалық қор ретінде 
қарастырылады, өйткені қарапайым дайындық арқылы оқушыларға 
мәтінде кездескен кезде олардың мағынасын өз бетінше анықтауға 
үйретуге болады. 

Лингвистикалық сипаттағы тірек сөздер: әрекет етуші 
тұлғаны, әрекетті, әрекет нысанын, аффикстерді, мақалаларды, 
қосымшаларды, сөйлемдегі сөз тәртібін, модальды және көмекші 
етістіктерді тануға көмектесетін грамматикалық ақпараттық 
белгілер. 

Сондай-ақ, логикалық және семантикалық тірек сөздер бар, 
яғни, иелік, орын, уақыт қатынастарын жеткізетін, салыстыруды, 
біріктіруді, бөлуді, ұсынуды жүзеге асыратын грамматикалық 
құрылымдар [3, 74]. 

Түсіну үшін тірек ретінде пайдалану мақсатында 
грамматикалық белгілердің ерекшеліктерін анықтау 
грамматикалық құбылыстардың пішінінің, мағыналарының 
ерекшеліктерін ескере отырып, ана тілімен және шет тілінде 
салыстыру мүмкіндіктерін ескере отырып жүргізілуі керек. 

Мәтінді түсіну үшін сөйлемнің түрін (баяндау, сұрау немесе 
императивті), сондай-ақ қарапайым немесе күрделі анықтай білу 
өте маңызды; сөйлемнің негізгі мүшелерін анықтау, оларды 
оқылғанның мағынасы мен мәнімен байланыстыру [4, 69]. 
Мұндағы нұсқаулар бас әріппен жазылған сөздер, мақалалар, 
предлогтар, есімдіктер, сөйлемдегі сөз тәртібі болуы мүмкін. 
Мәтіндегі бағдарлауға ықпал ететін грамматикалық белгілерге 
сөздің морфологиялық формасы, зат есім, сын есім, үстеу 
аффикстері жатады. Маңызды тірек белгілерге етістіктің 
жалғаулары жатады. 
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Шет тіліндегі мәтіндерді оқығанда біз фактологиялық 
тіректермен жиі кездесеміз. Бұл мемлекет қайраткерлері, белгілі 
ғалымдар, жазушылар, суретшілер, мүсіншілер, спортшылар болуы 
мүмкін. Мифологиялық және библиялық кейіпкерлермен 
кездесулер де жиі ұшырасады. Таныс атау жеке сөйлемдердің 
тақырыбын, кейде бүкіл мәтінді анықтауға, оның қызметінің 
сипатын, оның нәтижелерін болжауға, мәтінде көрсетілген 
өмірбаян фактілерін болжауға мүмкіндік береді. Мәтінді дұрыс 
түсіну үшін географиялық нүктелердің атаулары да үлкен маңызға 
ие. Олар оқырманды іс-қимыл орнымен таныстырады, ойдың 
қажетті бағытын жасайды. Географиялық атаулар көбінесе елдің, 
ауданның табиғи жағдайларын, онда тұратын адамдардың іс-
әрекеттерін, олардың талғамдарын, дәстүрлерін көрсетеді. 

Мәтіндерді түсінуге оларды құру схемалары да ықпал етеді. 
Оқуға арналған мәтіндер әртүрлі стильде болуы мүмкін және әр 
стиль өзінің ерекше схемасымен сипатталатынын атап өткен жөн. 

Ғылыми эксперименттің мәтіні әдетте осы схемаға 
негізделген: 

1) эксперименттің мақсаты. 2) қызмет объектісі. 3) 
эксперимент жүргізу үшін қажетті материал. 4) объектінің 
бастапқы жағдайы. 5) объектіні түрлендіру құралы мен тәсілі. б) 
тәжірибені жүзеге асыру шарттары. 7) объектінің соңғы жағдайы. 

Библиографиялық мәтіндерде әдетте келесі схема болады: 
1) ғалымның (өнертапқыштың) туған жері мен уақыты. 2)оның 

отбасы, балалық шағы. 3) орта және жоғары оқу орындарында оқу. 
4) Болашақ қызмет саласына қызығушылық таныту. 5) дербес 
ғылыми зерттеулердің (өнертабыстардың) алғашқы әрекеттері 6) 
ғылыми қызмет жолындағы кедергілер, оған қолайлы факторлар. 
7)ғылыми мансапта және қоғамдық қызметте жоғарылау. 8) 
ғылыми жаңалықтардың (өнертабыстардың) дәйектілігі, олардың 
теория мен практика үшін маңызы. 9) Жарияланымдар. 10) өлім, 
жерлеу уақыты мен орны. 11) ғалымның (өнертапқыштың) әлемдік 
ғылымдағы рөлін бағалау [5, 72]. 

Көркем шығарманың композициялық құрылымы келесі 
тармақтарды қамтиды: 

1) Экспозиция (оқырманды болып жатқан, сипатталған курсқа 
енгізеді; кейіпкерлердің мінез-құлқына белгілі бір уәждеме береді). 
2) сюжет (проблеманы қоюды, әрекет басталатын эпизодтың 



90 
 

сипаттамасын қамтиды). 3) шарықтау шегі (ажырату сигналы 
ретінде әрекет етеді). 4) қорытынды (әрекетті аяқтайды; жұмыстың 
негізгі идеясын қамтуы мүмкін. 

Түсіну үшін барлық мүмкін тіректерді анықтауға бағытталған 
іс-шаралар ұтымды ұйымдастырылуы керек. Оқу процесі ұтымды 
деп саналады, онда қиындықтарды жеңу әдісі олардың 
ерекшеліктерін ескере отырып таңдалады. Сонымен таныс 
грамматикалық құрылым, белгілі сөздер тұтас қабылданады, жай 
танылады; егер сөзде жеткілікті тіректер болмаса және сөздік 
контексте қолданылса, неғұрлым күрделі лингвистикалық 
бірліктер талданады.  Ең төменгі тіректерден ең көп ақпарат 
алатын оқырман тәжірибелі деп танылады. 

Қорытындылай келе, шет тілін оқуды үйрену процесі тек 
мәтінді дұрыс айту қабілетін дамытуға ғана емес, мәтіннен ақпарат 
алу және ең бастысы оны қарым-қатынас кезінде пайдалана білу 
керек. 
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ВЛИЯНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ  
РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 
  
Прежде чем проводить исследование по данной теме, 

необходимо разобраться, что означает слово «англицизм». 
Существует огромное количество определений. Для более точного 
понимания следует рассмотреть понятие, которое приводится в 
словаре С.И. Ожегова, а именно: «Англицизм – слово или оборот 
речи, заимствование из английского языка» [3, 109]. Также в 
лингвистическом энциклопедическом словаре В.Н. Ярцевой дается 
определение понятию заимствование: «Элемент чужого языка 
(слово, морфема, синтаксическая конструкция и т. п.), перенесён-
ный из одного языка в другой в результате языковых контактов, а 
также сам процесс перехода элементов одного языка в другой» [2, 
259]. 

Лингвисты выделяют несколько причин возникновения 
англицизмов. Стоит остановиться на основных: 

1) Отсутствие новых названий предметов, явлений или вещей 
в словарях русского языка. Легче заимствовать слова из 
английского языка, нежели придумывать новые. 

2) Часто возникновение англицизма было связано с 
результатом плохого перевода печатных изданий или документов. 

3) Увлечение заимствованными словами стало результатом 
моды в молодёжной среде. Многие видят образ идеализированного 
американского общества, где уровень жизни и рост технического 
прогресса выше. Поэтому заимствуя английские слова, они 
пытаются хоть немного приблизиться к своему идеалу [1, 8]. 

Мы постарались подвести некоторые понятия под 
общемировые, которые используются в каждой стране, а также в 
нашей конституции. Это такие слова, как инаугурация (от англ. 
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Inauguration) – торжественная церемония вступления высшего лица 
государства в должность, в основном президента; импичмент (от 
англ. impeachment – недоверие) – процедура отречения президента 
от должности, совершившего тяжкое преступление; саммит (от 
англ. summit – вершина, верх) – встреча или переговоры высших 
должностных лиц, на высшем уровне. 

4) Множество англицизмов вошло в лексикон делового 
человека в связи с отсутствием точного русского эквивалента. В 
частности, слово бестселлер (от англ. best seller – «продаваемый 
лучше всех») – популярное издание, которое по количеству продаж 
занимает лидирующее место. 

5) Необходимость выразить с помощью англицизма 
совокупность множества предметов в одном. Такие слова мы часто 
употребляем в повседневной жизни, а именно: сэндвич (от англ. 
sandwich – помещать посередине) – вид закуски, состоящий из 
двух кусков хлеба и начинки между ними. 

6) В повседневной жизни мы постоянно используем 
англицизмы, даже об этом не задумываясь. Заимствования 
используют не только молодое, но и старшее поколение. 
Множество англицизмов, которые мы употребляем, официально 
признаны и закреплены в словарях. В 1990-х годах в наш лексикон 
начали внедряться новые слова, такие как: ноутбук, пейджер, 
органайзер, бэйдж, сканер и многие другие. Даже в настоящее 
время англицизмы продолжают пополнять лексикон русского 
языка. 

В каких областях нашей жизни мы употребляем 
заимствованные слова? С развитием техники и науки мы 
взаимодействуем с другими странами, заимствуя такие слова, как: 
смартфон (от англ. smartphone) – так мы часто называем наш 
мобильный телефон; слово ксерокс возникло от неправильного 
произношения в русском языке имени компании-производителя – 
Xerox (Зирокс).    

Англицизмы присутствуют в названиях новых профессий. Их 
новое звучание зачастую непонятно людям, как слова провайдер 
(от англ. Provider) – компания, которая поставляет различные 
услуги, в основном связанные с сетью «Интернет»; хостинг (от 
англ. Hosting) – услуга по размещению различной информации в 
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сети «Интернет»; эйчар (от англ. HR от human resources – 
человеческие ресурсы) – специалист по управлению персоналом. 

Среди подростков и молодого поколения всё чаще звучат 
англицизмы, такие как: ремикс (от англ. Remix) – песня, которая 
выходит позже оригинала, записанная в более современном стиле; 
мейкап (от англ. Makeup) – косметика на лице, макияж; хитч-
хайкинг (от англ. Hitchhiking – путешествовать на попутных 
машинах) – путешествие автостопом. 

С появлением всемирной сети интернет возникли новые 
англицизмы: файл (от англ. File) – специально организованная 
структура данных, распознаваемая компьютером как единое целое; 
[4, 1266]; бот (от англ. bot, сокращение от «робот») – программа, 
выполняющая определённые действия, которые заложены в неё, 
имеющая сходство с человеком. 

Заимствованные слова оказывают влияние на образованность 
человека. Начинаются проблемы в понимании слова, его 
написании, произношении. Неправильное употребление 
заимствованного слова может привести к негативным 
последствиям.  

Англицизмы – это новый этап в истории. Но с их появлением 
люди прекращают ценить собственный родной язык. Они больше 
придерживаются зарубежной культуры, стараясь ей подражать, 
забывая о собственной. Заимствование слов есть в каждом языке с 
большим или меньшим количеством. Англицизмы в основном 
имеют международный характер, помогая упорядочить 
законодательство и государственную систему, внести ясность в 
некоторые аспекты права. Но бесконтрольное появление новых 
заимствованных слов расшатывает языковые нормы языка, внося 
новые названия. Влияние англицизмов, на наш взгляд, вредит 
русскому языку, ведь молодое поколение заменяет адекватные и 
понятные слова на совершенно противоположные, делая их 
«современными». Не нужно забывать о богатстве нашего языка и о 
нашей культуре. Мы, пытаясь скопировать зарубежную манеру 
речи, слова и выражения, теряем собственную культурную 
самобытность национального языка. 

Русский язык на протяжении многих веков поражал своей 
полнотой и неповторимостью. Он всегда играл важную роль в 
экономике, политике и культуре нашей страны. Русский народ 
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помогал другим поднять свой культурный уровень развития. 
Функционирование варваризмов в молодежной сфере есть 
отражение ментальности современного поколения. Мы полагаем, 
что это нецелесообразно, полностью отвергать, либо принимать 
молодым поколением массовое увлечение заимствованиями [3, 
108]. Наша культура оказала сильное влияние на страны, с 
которыми мы взаимодействовали и находились в дружественных 
отношениях. Поэтому сохранение нашего национального языка, 
его богатства, не допущения засилья англицизмов является нашей 
главной задачей в ближайшем будущем. 
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ГАДИ ҖӨМЛӘЛӘРНЕ ӨЙРӘНҮ ПРОБЛЕМАСЫ БУЕНЧА 

УКЫТУ ҺӘМ МЕТОДИК ӘДӘБИЯТНЫ, ЭЛЕКТРОН 
РЕСУРСЛАРНЫ АНАЛИЗЛАУ 

 
«Гади җөмлә синтаксисы» темасы Н.В. Максимов һәм Г.Ә. 

Нәбиуллина авторлыгы астында язылган 7 нче сыйныф татар теле 
дәреслегендә карала [5]. Әлеге дәреслектә алдагы темалар 
яктыртылган:  

1. Җөмләдәге сүзләр бәйләнеше: 
- төзелү бәйләнеш (тиңдәш кисәкләр, алар арасында 

теркәгечле һәм теркәгечсез бәйләнеш, тыныш билгеләре, 
гомумиләштерүче сүзләр); 

- ияртүле бәйләнеш (ияртүче һәм иярүче сүзләр, сүзтезмә, 
сүзтезмәләрне тикшерү).  

2. Җөмлә. Җөмлә ничек оеша? 
- җөмләләрне төркемләү (ике составлы һәм бер составлы 

җөмләләр, әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре, синтагма, раслау 
һәм инкяр җөмләләр, җыйнак 1әм җәенке җөмләләр, тулы һәм ким 
җөмләләр). 

3. Җөмләнең грамматик кисәкләре: 
- җөмләнең баш кисәкләре (ия, хәбәр); 
- җөмләнең иярчен кисәкләре (аергыч, тәмамлык, хәл, 

аныклагыч, аерымланган хәлләр); 
- җөмләнең модаль кисәкләре (кереш һәм эндәш сүзләр). 
4. Сөйләмдә сүзләрнең туры һәм кире тәртибе.  
5. Җөмләнең грамматик кисәкләрен кабатлау.  
6. Гади җөмләне гомумиләштереп кабатлау.  
7. Бәйләнешле сөйләм үстерү.  
Курс  гади җөмләне гомумиләштереп кабатлау белән 

тәмамлана. Әлеге бүлектә укучылар өчен җөмлә төрләре белән эш 
итү (мисал өчен, бирелгән җөмләләрнең ни өчен теге яки бу җөмлә 
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төренә керүен аңлату), әдәби әсәрләрдән яки газета-журналлардан 
җөмлә төрләренә мисаллар табып язу, әдәби текстларны дөрес 
интонация белән сәнгатьле итеп уку, язучыларның нинди 
җөмләләр кулланганын билгеләү, җөмлә кискләренең синтаксик 
функциясен билгеләү кебек күнегү һәм биремнәр, үткән темаларны 
үзләштерү дәрәҗәсен билгеләү өчен тестлар каралган.  

Г.Ә. Нәбиуллина авторлыгы астында язылган «Гади җөмлә 
синтаксисы. Теория, күнегүләр, тестлар, методик күрсәтмәләр» [4] 
кулланмасы татар теле синтаксисыннан гамәли дәресләр өчен 
тәкъдим ителә. Кулланма гади җөмлә синтаксисына караган төп 
темаларны: сүзтезмәләрне, җөмлә кисәкләрен тикшерү, 
аерымланган кисәкләр, тиңдәш кисәкләр, экспрессив синтаксик 
төзелмәләрне билгеләү, гади җөмләгә билгеләмә бирү, синтаксик 
анализ ясауны үз эченә ала. Һәр тема башында теоретик 
материалны кабатлау максатыннан төп кагыйдәләр бирелә; 
төрлелектән качарга тырышу максатыннан теге яки бу мәсьәләгә 
бәйле методик күрсәтмәләр, искәрмәләр урын ала; төрле типтагы 
грамматик биремнәр, белемнәрне тикшерү өчен сораулар, 
күпсанлы тестлар тәкъдим ителә. Методик ярдәмлек Казан дәүләт 
университетында татар филологиясе һәм тарихы факультетының 
көндезге һәм читтән торып уку бүлегендәге студентларга атап 
төзелгән. Әлеге китаптан шулай ук югары сыйныф укучылары, тел 
буенча төрле дәрәҗәдәге олимпиадага әзерләнүче укучылар һәм 
абитуриентлар да файдалана ала. 

Шулай ук татар теле дәресләрендә «Гади җөмлә синтаксисы» 
темасын үткәндә, укытучы эшчәнлегенә методик журналлар 
ярдәмгә килә. Шуларның берсе – «Мәгариф» журналы. «Мәгариф» 
– айлык иҗтимагый-педагогик һәм фәнни-методик гомумтатар 
журналы. «Мәгариф» журналы татар мәктәпләре, гимназияләре, 
лицейлары өчен алдынгы тәҗрибә уртаклашу өчен мөнбәр ролен 
үти. Ул - укытучыларның, мәгариф системасында эшләүчеләрнең 
өстәл китабы. Алдынгы педагогик фикер булдыруда, «Мәгариф» 
илкүләм проектын тормышка ашыруда, белем бирүдә һәм тәрбия 
процессындагы көнүзәк мәсьәләләрне яктыртуда актив катнаша. 
Яңа методикаларны һәм технологияләрне, мәдәният һәм әдәбият 
казанышларын тарату, мәгарифне мәгълүматлаштыру, алдынгы 
технологияләрне куллану, укучыларның һәм укытучыларның 
сәламәтлеге турында кайгырту, әхлакый, рухи һәм хезмәт 
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тәрбиясе, сәләтле балалар белән эшләү мәсьәләләре, Русиянең һәм 
Татарстанның мәгарифкә, тел сәясәтенә кагылышлы законнарын 
гамәлгә ашыру басманың игътибар үзәгендә тора.  

Әлеге журналда укытучылар үзләренең татар теле дәресләрен 
укыту тәҗрибәләре белән уртаклашалар. «Гади җөмлә 
синтаксисын» үткәндә, Р. Харисова тарафыннан китерелгән лексик 
уеннар методын куллану нәтиҗәле булыр иде [6]. Лексик 
уеннарның максаты – укучыларның алган белемнәрен 
гомумиләштерү, яңа лексиканы истә калдыру, өйрәнгән 
материалны тормышта куллана белү күнекмәләрен камилләштерү. 
Мисал өчен, «Муенса җыябыз» уены. Беренче җөмлә бер генә 
сүздән тора, ягъни бер мәрҗәннән. (Аю) Икенчесе – ике сүздән, 
ягъни ике мәрҗәннән. (Зур аю) Нәтиҗәдә, шулай дәвам итеп, 
балалар 12 – 15 мәрҗәннән торган муенса тезәләр, ягъни 12 – 15 
сүзле җөмлә төзергә өйрәнәләр. Мәсәлән, «Бу зур, акыллы, матур 
аю урманда яши, җиләкләр, үләннәр ашый, бал ярата».  

Татар теле дәресләрендә шулай ук электрон ресурларны 
куллану да уңайлы. Укучыларга үткән темаларны үзаллы 
үзләштерү өчен алар методик комплекс булып торалар. Алда, гади 
җөмлә синтаксисын үткәндә, файдалы булырлык порталларны 
карап китәрбез.  

«Әйдә! Online» [1] – татар теле белән кызыксынган барлык 
кешеләргә дә юнәлтелгән, татар телен саклап калу максаты белән 
корылган проект. «Әйдә! Online» проекты төзегән фото, видео, 
аудио материаллар сүзлек запасын баетырга ярдәм итә, көндәлек 
тормышта хезмәттәшләр һәм дуслар белән аралашканда 
гыйбәрәләрне дөрес кулланырга, әйтәсе фикерләрне җөмләләр 
ярдәмендә дөрес формалаштырырга, сүзләрне мәгънә ягыннан 
дөрес ялгаргарга өйрәтә, җөмлә структурасын үзләштерергә 
булыша.  

Җәлилова Гөлназ сайты [3] – татар урта гомуми белем бирү 
мәктәпләре өчен татар теленнән эш программалары һәм дәрес 
эшкәртмәләре, рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү 
мәктәбенең рус төркеме өчен татар теленнән эш программалары, 
тестлар, дидактик материаллардан һ.б. файдалы информация 
туплаган сайт. Әлеге порталдан татар теле укытучысы, гади җөмлә 
синтаксисын үткәндә, укучыларның белемен тикерер өчен, «Гади 
җөмлә синтаксисы буенча җаваплары ачык булган тестлар», «Гади 
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җөмлә синтаксисы буенча җавапларны тәңгәлләштерүгә 
нигезләнгән тестлар», «Гади җөмлә синтаксисы буенча 
җавапларны эзлеклелектә күрсәтүне таләп иткән тестлар»га 
мөрәҗәгатьитә ала. Сайтта шулай ук кулланылышка SMART 
интерактив тактасында эшләү өчен дидактик материаллар 
бирелгән. Шулар арасыннан «Җөмләнең иярчен кисәкләрен 
кабатлау», «Бер составлы җөмләләрне кабатлау», «Аныклагыч» 
темасын актуальләштерү» кебек темаларны атап китәргә мөмкин. 

Белем бирү ресурсы TATARSCHOOL.ru [2] – Татарстан 
Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы заказы буенча 
эшләнгән татар теле дәреслекләренә мультимедиа кушымталар. 
Электрон пособиеләр укучыларга дистанцион рәвештә укырга һәм 
үз казанышларын тикшерергә мөмкинлек бирә. Мультимедиа 
комплексы – анимация, иллюстрацияләр, интерактив биремнәр. 
Уку предметы белән эшләү мотивациясен һәм кызыксынуны 
арттыру, дәресләрдә һәм өйдә электрон чараларны кулланганда 
уңайлылык бирү. Әлеге порталда «Синтаксис» бүлеге таблица 
формасында бирелгән, мондый формат укучыларга белемнәрне 
системалаштырырга һәм истә калдырырга ярдәм итә.  
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УКУ ГРАМОТАЛЫЛЫГЫН БУЛДЫРУ ЮЛЫ  

БУЛАРАК  ТЕКСТ БЕЛӘН ЭШЛӘҮ 
  

Бүгенге заман яңа информацион революция чорын кичерә. 
Традицион мәгълүмат чыганакларына  алмашка информацион 
технологияләр килә. Мәктәптә белем бирү системасы да заман 
таләпләренә җавап бирергә омтыла: белемне эзләп таба һәм 
максатка яраклы рәвештә яңа шартларда куллана белүче, 
мөстәкыйль, иҗади шәхесләр әзерләү; укучыларда инфантильлек 
һәм конформистлыкка каршы креативлык һәм нонконформистлык 
сыйфатларын булдыру өстендә эшләү  – бүгенге мәгариф 
өлкәсенең көнүзәк мәсьәләләре. Бу юнәлештә белем бирү 
системасында туктаусыз реформалар үткәрелеп тора, әмма мәсьәлә 
хәл ителгән, дип әйтеп булмый. 

«Белем бирү өлкәсендә гамәлгә кертелгән яңа стандартларның 
төп максаты – белем таба белүче, аны яңа шартларда үзаллы 
кулланучы, мәгълүматны сайлый һәм туплый алучы, башкалар һәм 
үз-үзе белән гармониядә яшәүгә  һәм командада эшләүгә сәләтле – 
компетентлы, иңади, креатив  шәхесләр, ягъни дивергентлар,  
әзерләү булса да, укыту системасы традицион – конвергент 
фикерләү формалаштыру юнәлешендә эшләүне дәвам итә. Максат 
белән аны тормышка ашыру процессы арасында каршылык 
күзәтелә» [1, 307].   

Мәгариф өлкәсендә Халыкара тикшеренүләр ел саен Россия 
укучыларының фән өлкәсендә көчле булуын раслый, әмма фән 
белемнәрен тормыш чынбарлыгына якын килгән ситуацияләрдә 
куллану вакытында кыенлыклар килеп чыга. Танылган психолог 
А.А. Леонтьев билгеләвенчә, функциональ белемлелек кешенең 
кеше эшчәнлегенең төрле өлкәләрендә, аралашу һәм социаль 
мөнәсәбәтләрдә тормыш мәсьәләләренең мөмкин кадәр киң 
диапазонын хәл итү өчен тормыш дәвамында алган белемнәрен, 
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осталыкларын һәм күнекмәләрен куллану мөмкинлеген күз 
алдында тота [2]. 

Уку грамоталылыгы буенча биремнәрне эшләү нигезендә PISA 
тикшеренүләренең концептуаль алымнары ята: кеше аңлый, 
куллана, бәяли белү, текстлар, алар турында уйлану, уку белән 
шөгыльләнү, үз максатларына ирешү, үз белемнәрен һәм 
мөмкинлекләрен киңәйтү, социаль тормышта катнашу мөмкинлеге 
бар. Текст материалын сайлап алуның төп үзенчәлеге – текстларда 
укучы көндәлек тормышта очрарга мөмкин булган проблемаларны 
кую: мәктәпкә барганда, дәрестә, дуслар, ата-аналар белән 
аралашуда. Уку өчен тәкъдим ителгән материаллар илнең тел һәм 
мәдәни контекстын чагылдыра һәм мәгълүматны кабул итүнең яшь 
үзенчәлекләрен исәпкә ала. 

Бүген яшүсмергә бер үк проблема күтәрелә торган төрле 
типтагы һәм форматтагы текстларның үзара аңлы бәйләнешен 
табу, мәгълүматны тексттан тыш фон белемнәре белән 
тәңгәлләштерү, мәгълүматны тәнкыйть белән бәяләү һәм үз 
нәтиҗәләрен ясау мөмкинлеге кирәк.   

Бәяләү компонентлары арасында төп характеристикалар 
түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 1) текст типлары, 2) тикшерелә торган 
эшчәнлек төрләре һәм 3) язма текстларда укыла торган хәлләр. 
Шул ук вакытта укучыларның белемнәрен формалаштыруга 
юнәлтелгән бәяләүнең төп максатын аңлау принципиаль мөһим 
булып тора, һәм биремнәр әлеге процессның чарасы буларак 
карала. 

Текст материалын сайлап алуның төп үзенчәлеге – текстларда 
укучы көндәлек тормышта очрарга мөмкин булган проблемаларны 
кую: мәктәпкә барганда, дәрестә, дуслар, ата-аналар белән 
аралашуда. Банкта уку грамоталылыгын бәяләү нигезләре буларак 
текстларның зур өлеше тәкъдим ителгән, бу исә берничә аермалы 
чыганактан мәгълүматны интерпретацияләү һәм гомумиләштерү 
кебек гамәлләрне бәяләргә мөмкинлек бирә. Текстларның 
тематикасы заманча мәгълүмати мохитне һәм социум 
ихтыяҗларын исәпкә алып сайланган, бу укучыларның хәзерге 
дөньяда ориентлашу сәләтен бәяләргә һәм яңа барлыкка килгән 
таләпләрне үтәргә мөмкинлек бирә.  

Биремнәр банкында түбәндәге текст төрләре кулланыла: 
1) тоташ (визуаль сурәтләрсез) 
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2) тоташ булмаган (текстны аңлау өчен кирәк булган визуаль 
рәтләрне керткән) 

3) катнаш (тоташ һәм тоташ булмаган текст элементлары 
белән) 

4) составлы (күпсанлы) [2]. 
Тоташ текстлар арасында түбәндәге типлар тәкъдим ителә: 1) 

тасвирлама (сәнгатьле һәм техник); 2) хикәяләү (хикәя, репортаж); 
3) аңлатмалы (аңлатмалы инша, төшенчәне билгеләү, сүзгә 
билгеләмә бирү, резюмелар/нәтиҗәләр, интерпретация); 4) 
аргументация (комментарийлар, аргументлар); 5) инструкция 
(эшне башкаруга күрсәтмә; кагыйдәләр, законнар). Тоташ 
булмаган һәм катнаш текстлар, вербаль фрагментлардан тыш, үз 
эченә: 1) графика; 2) диаграммалар; 3) таблицалар; 4) карта, 
схемалар; 5) рәсемнәр, фотографияләр, 6) формалар (анкеталар 
һ.б.); 7) мәгълүмат битләре һәм белдерүләр. Состав (күпсанлы) 
текст бер яки төрле форматтагы һәм жанр текстларыннан торырга 
мөмкин (мәсәлән, ике тоташ текст булырга яки тоташ һәм тоташ 
булмаган текстны берләштерергә) [2]. 

Уку өчен тәкъдим ителгән материаллар илнең тел һәм мәдәни 
контекстын чагылдыра һәм мәгълүматны кабул итүнең яшь 
үзенчәлекләрен исәпкә ала. Материалларда түбәндәге эчтәлекле 
өлкәләр тәкъдим ителгән: 1) кеше һәм табигать 2) Туган җир 
буйлап сәяхәт 3) планетаны өйрәнү 4) фәнни белемнәр һәм 
ачышлар 5) киләчәк 6) тормыш мәгънәсе 7) кеше һәм техник 
прогресс 8) экологик проблемалар 9) илебезнең бөек шәхесләре 10) 
милләтара мөнәсәбәтләр 11) кешеләрнең җәмгыятьтә үзара 
хезмәттәшлеге 12) кешенең эчке дөньясы 13) куркынычсызлык 14) 
сәламәтлек 15) мәктәп тормышы 16) товарлар сайлау 17) кеше һәм 
китап 18) мәдәният 19) мәгариф 20) эш.  

Бүген яшүсмергә бер үк проблема күтәрелә торган төрле 
типтагы һәм форматтагы текстларның үзара аңлы бәйләнешен 
табу, мәгълүматны тексттан тыш фон белемнәре белән 
тәңгәлләштерү, мәгълүматны тәнкыйть белән бәяләү һәм үз 
нәтиҗәләрен ясау мөмкинлеге кирәк. Бу юнәлештә тикшерелергә 
тиешле 4 өлкә аерылып чыгарыла.  1. Мәгълүмат эзләү һәм табу; 2. 
Мәгълүматны интеграцияләү һәм интерпретацияләү; 3. Текст 
эчтәлеген һәм формасын бәяләү; 4. Текст мәгълүматын куллану 
[2]. 
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 Югарыда аталган сәбәпләрне һәм шартларны искә алып, уку 
грамоталылыгын формалаштыру укучының гомуми функциональ 
грамоталылыгын формалаштыру һәм камилләштерү нигезендә 
булуын күз уңында тотып, без текст белән эшләү алгоритмын 
төзедек. Материал 5 нче сыйныф укучыларына тәгаенләнгән. 

  
Дуслык 

Татар телендә күңелгә ятышлы матур сүзләр бик күп: әти, әни, 
туган ил, икмәк, тынычлык  һ.б. Дуслык сүзе дә шундый матур, 
йөрәккә ятышлы сүзләрнең берсе. Дуслык − кешеләр арасындагы 
мөнәсәбәтләрнең иң күркәм һәм самими бер төре. Дуслар һәрвакыт 
бер-берләрен аңлыйлар, кайгы килгәндә, ярдәмгә ашыгалар, 
шатлык-сөенечлөрен бергә бүлешәләр. Дуслык − ул ике кешенең 
уртак кызыксынулары, авыр чакта терәк булып яшәүләре. Ул − 
теләсә нинди байлыктан, акчадан кыйммәтрәк, сатылмый торган 
бөек нәрсә! 

Һәр кеше үзенең дустын аның кешелеклелек сыйфатларына, 
кылган эшләренә карап сайлый. Дуслык ул – бер-береңне ихтирам 
итеп, тату һәм ярдәмләшеп яшәү. Чын дус ул – гадел, тыйнак, 
тырыш, игътибарлы, акыллы, юмарт, тәртипле, мәрхәмәтле, 
сабыр, ярдәмчел була. Дуслыкка комачаулык итә торган 
сыйфатлар:  көнчелек, саранлык, үз-үзеңне генә ярату (эгоистлык), 
ялкаулык, мактану, үч саклау, рәнҗетү һ.б. 

Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә менә мондый аңлатма 
бирелә: Дуслык – ихтыяҗларның, карашларның, фикерләрнең 
уртаклыгына, үзара рухи якынлык, бер-береңне ихтирам итү кебек 
хисләргә нигезләнгән  мөнәсәбәт. Берәр нәрсә белән мавыгу, аны 
ярату хисе. Әгәр дустың сине сатса, серләреңне башка кешегә 
сөйләсә, дуслык сатыла. Авыр вакытыңда ярдәм итмәсә, дуслык 
югала. 

Халык авыз иҗатында да дуслыкка багышланган әйтелмәләр 
яшәп килә. Менә шуларның кайберләре. Кош – канаты белән, кеше 
дуслары белән көчле. Дусны ашыкмыйча гына сайла, тапкач – 
югалтма. Йөз сум акчан булганчы – йөз дустың булсын.  

Дус – ул сиңа һәрвакытта да ярдәмгә килүче әниең, әтиең. Дус 
– ул яраткан китабың, аны укыган саен укыйсы килә. Дус – ул сине 
белем иленең серләренә төшендерүче укытучың. Дус – ул 
колаклары өзелгән, сиңа авыр вакытта зарыңны тыңлаучы яраткан 
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йомшак уенчыгың. Дуслык – ул бик кыйммәтле язмыш бүләге. 
Дуслык безгә укырга, эшләргә, яшәргә ярдәм итә. Ул безне 
әйбәтрәк, яхшырак, көчлерәк итә. Кешегә дусларсыз яшәү мөмкин 
түгел. Дустың булу – зур байлык! 

  
Бирем 1. «Дуслык – нәрсә ул?» дигән сорауга текстның 

авторы ничек җавап бирә? Дөрес җавапларны билгеләгез.  
1) бер-береңне ихтирам итеп, тату һәм ярдәмләшеп яшәү 
2) бер-береңнең серләрен икенче кешегә сөйләү 
3) шатлык-сөенечлөрен бергә бүлешү 
4) ялкаулык, мактану, үз-үзеңне генә ярату 
Бирем 2. Тексттан дус кешегә хас булган 5 сыйфатны 

билгеләгез: 
1) _________ 
2) _________ 
3) _________ 
4) _________ 
5) _________ 
Бирем 3. Гадел, сабыр, юмар, ярдәмчел дусның, тексттан 

табып, капма-каршы 5 сыйфатын билгеләгез: 
1)__________ 
2)__________ 
3)__________ 
4)__________ 
5)__________ 
Бирем 4. «Дуслык – теләсә кайсы материаль байлыктан 

кадерлерәк» мәгънәсенә туры килгән гыйбарәне билгеләгез: 
1) Дусны ашыкмыйча гына сайла, тапкач – югалтма. 
2) Дуслык – ул бик кыйммәтле язмыш бүләге. 
3) Кош- канаты белән, кеше дуслары белән көчле. 
4) Йөз сум акчан булганчы – йөз дустың булсын.  
Бирем 5. Текст нигезендә китерелгән җөмләләр дөресме, 

дөрес түгелме? «Әйе» яисә «юк» җавабын сайлап алыгыз, 
астына сызыгыз. 

1) Дуслар һәрвакыт бер-берләрен аңлыйлар, ярдәм итәләр, 
шатлык-кайгылары белән уртаклашалар.  Әйе/юк 

2) Дустың синең серләреңне башка кешегә сөйләсә дә, ул 
барыбер синең дустыэ булып кала. Әйе/юк 
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3) Чын дус – мактанучан, үз-үзен генә яратучы, сер тота 
белмәүче кеше. Әйе/юк 

4) Дус ул – һәрчак ярдәмгә килергә әзер булган әти-әниең. 
Әйе/юк 

5) Дус ул – яратып укыган китабың. Әйе/юк 
6) Дус ул – белем дөньясына ишек ачкан укытучың. Әйе/юк 
Бирем 6. Дус кеше кайчан чын дус булудан туктый? Дөрес 

җавапны сайлап алыгыз.  
1) бер-береңне аңлаганда, кайгы килгән чакта, ярдәмгә ашыкса 
2) дустың сине сатса, серләреңне башка кешегә сөйләсә 
3) мөнәсәбәтегез үзара рухи якынлык, бер-береңне ихтирам 

итү хисләренә нигезләнсә 
Бирем 7. Текстта очраган 3 мәкальне язып алыгыз. 
1)________________________________________ 
2)________________________________________ 
3)________________________________________ 
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ОЛЬФАКТОРЛЫҚ ҚАБЫЛДАУ МЕТАФОРАЛАРЫНЫҢ 

СТИЛИСТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Метафора – сыртқы және ішкі белгілеріндегі (тұлғасындағы, 
кимылындағы не атқаратын қызметіндегі т.б.) ұқсастыққа қарап, 
бір зат атауының басқа бір затқа атау болуына байланысты сөз 
мағынасының ауысуы болып табылады. Мағына ауысуының бұл 
тәсілінің негізінде ұқсату заңы жатыр. 

Метафораға келесі сипаттамалар тән: метафора әлемді тану 
мен ойлаудың құралы, метафора фундаментальды мәдени 
құндылықтарды көрсетеді немесе мәдени-ұлттық дүниетанымға 
негізделеді. 

Б. Хасанов қазақ метафораларын екіге бөледі: «біріншісі-
белгілі бір шешеннің сөз саптауынан пайда болған индивидуалдық 
метафора, екіншісі-халықтық сипат алған дәстүрлі метафоралар. 
Бірақ екеуінің ашық ара-жігі жоқ, өйткені, жеке авторлар жасаған 
метафоралар көбіне халықтың дәстүрлі метафоралардың ізімен 
жасалады және олардың көпшілікке кең таралуы мүмкін» [6, 75]. 

Дәстүрлі метафоралар жақсы таныс нәрселер мен 
құбылыстарды салыстыру арқылы пайда болады. 

Адам баласы өзіне қажетті материалдық игіліктерді уақыт 
озған сайын небір жаңа түрлерін, жаңа үлгілерін өндіріп, 
жетілдіріп, дамытып отырады. Сонда неғұрлым жетілген зат пен 
бастапқы қарапайым заттың арасында қызмет бірлігі, белгілі бір 
жұмысты атқаруы жағынан ортақтық болуы мүмкін. Мұндай 
жағдайда бұл екеуінің бір атаумен атала беруі заңды нәрсе. Олай 
болса, тіліміздегі жаңа сөздерді, бар сөздердің мағыналарын 
кеңею, қолдану әсерінің әртараптануын жаңа құбылыстардың 
жетістіктерінің қажеттіліктерінен туған өзгерістер деп санаймыз. 

Дәстүрлі метафоралар жақсы таныс нәрселер мен 
құбылыстарды салыстыру арқылы пайда болады. Сондықтан да 
олар халыққа түсінікті, белгілі болады. Мысалы: Ошақ бұтын 
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күзетіп отырған қарт анасынан басқа қол ұшын берер ешкімі 
жоқ; Қыздар – қыран-топан; Уәдесінде тұрмай, аяқ астынан 
айнығаны; Кірер ауыздағы кіп-кішкентай кабинетте күж қара 
кісі отыр; Әйтеуір торай көздің қарашығына қуақы күлкі 
ұшқындады [6]. 

Олардың күнделікті қолданылуына байланысты қасиеті 
солғындап, тұрақты сөз айшығы ретінде жұмсала береді. Дәстүрлі 
метафоралар сол тілде сөйлейтін халықтың тіршілігі мен тұрмыс 
күйіне, өмір сүрген ортасына, дүниетанымына тікелей байланысты 
болады. 

Б. Хасанов дәстүрлі метафоралардың фразеологизмдерге, 
мақал-мәтелдерге, қанатты сөздерге желі болатындығын атап 
көрсетеді. «Дәстүрлі метафоралар – меншіктік авторы жоқ 
халықтық қазына, оны кез келген қаламгер сөзінен табуға болады, 
олар бірте-бірте бейнелілік қасиеті солғындап, омонимге айналуы 
мүмкін, тіпті тұрақты сөйлеу штампына айналуы мүмкін» [6, 91], –
дейді ғалым Хасанов. 

Ал индивидуалдық метафора – өмірдің кейбір жағдайларынан 
берілген субьективті баға, өзіндік тұжырым, бұл метафоралардың 
авторы болады. 

Индивидуалдық метафоралар өзінің айырмашылықтарымен 
қатар дәстүрлі метафоралардың ерекшеліктерін түгел қамтиды. 
Бұл оның салыстыру обьектілерін жалпақ қамтитын, 
диапазонының кеңдігін көрсетеді. Автор дәстүрлі метафоралармен 
қатар өзіндік жеке қолданыстағы бейнелеуіш метафораларды 
пайдаланған [5, 13]. Мысалы: Бар білген-cоңына соңына мына 
сілбу іздің қимылынан сөлекет бірдеңе сезе ме, қалай?; Мына іш 
пыстыратын сылбарлық реніш шақырғандай әлденеге ұқсай ма?; 
Мамандығына сәйкес бір жұмысқа табан іліктіргесін той 
жабдығына әзірлене бермек; Қарауытып бүйе аяқтанып алған 
қалың қас үрпі-түрпі; Ішінен тынып, өз қасіретіне өзі уланып жүр 
[5]. 

Ендігі кезекте, метафора туралы қысқа тұжырымдарды 
сараптай кетейік: 

Метафора – тілді, мәдениетті, ғылым мен өмірді, бүкіл әлемді 
бір жерге тоғыстырады [2, 45]. 

Метафора – танымның әмбебаптығы болып табылады, әлемді 
метафора арқылы бейнелеуді қазіргі психологтар адамның 
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мәдениетіне сәйкес, адамның шығу тарихымен байланыстырады 
[4, 62]. 

Метафора – барлық тілге тән, тілдің әмбебап құбылыстарының 
бірі. Метафораның әмбебаптығы кеңістік пен уақытта, тілдің 
құрылымы мен қызметінен көрінеді [1, 47]. 

Метафора сонау Аристотель заманынан бастау алады. 
Метафора – мағынаның ауысуы – сөздер мен сөз орамдарының 
ұқсастығы, сәйкестігі бойынша қолданылуы [3, 82]. 

Метафора мәселесі көбінесе стилистикалық құрал ретінде 
немесе көркем шығарма тәсілі ретінде қарастырылады. 

Метафоралардың пайда болуы тілді игерушінің 
концептуальды жүйесіне, әлемді қабылдау стандарттарына, 
бағалауына тікелей байланысты, яғни осы көріністердің барлығы 
тілде вербалданады. 

Ғалымдар метафораны кей кезде әлемді түсінуге көмектесетін 
фундаментальды сезім дейді, олар метафораны шындықты 
(реальность) бейнелейтін құралға балайды. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ – ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ 
МОТИВАЦИЯЛЫҚ ҚҰРАЛЫ 

 
Біздің заманымызда қоғам үлкен өзгерістерге ұшырайды және 

бұл өзгерістер қазіргі заманғы білім беруге тікелей әсер етеді. 
Қазіргі заманғы және жетілдірілген білім беру жүйесі ХХІ ғасыр 
үшін абсолютті қажеттілік болып табылады, біз өмір сүріп жатқан 
әлем үнемі өзгеріп отырады және бұл қазіргі заманғы жаңа 
қажеттіліктердің пайда болуына әкеледі. ХХІ ғасыр мұғалімінің 
міндеті - жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушылардың 
дүниетанымын кеңейтіп, күшейте түсетін осы жаңа жағдайға 
бейімделу болып саналады. 

Ағылшын тілін шет тілі ретінде оқыту халықаралық, саяси 
және мәдени қарым – қатынас үшін өте маңызды, сонымен қатар 
әлемнің әр түрлі елдерінің оқушыларымен оқу сыныптарында сәтті 
топтық жұмыс жасау үшін қажет. Жаңа цифрлық 
технологиялардың дамуымен әр түрлі елдердің білім 
алушыларымен қарым-қатынас жасау үшін екінші шет тілін үйрену 
қажеттілігінің тез өсуі байқалады. Шет тіліне осындай жылдам 
сұраныс оқытудың дәстүрлі әдістерінен неғұрлым заманауи және 
жетілдірілгендерге көшуді талап етеді. Бұл өзгеріс әсіресе 
маңызды, өйткені оқушылар көбінесе екінші тілді үйренуге 
шағымданады нақты өмірлік жағдайларда оның әртүрлі 
дағдыларын (мысалы, сөйлеу, жазу, оқу, тыңдау) қолдануға 
қатысты стресті тудыратын күрделі процесс [1,65]. 

Оқушылар, әдетте, ағылшын тілінің жаңа сөздерін және 
етістіктердің дұрыс формасын үйрену және есте сақтау – бұл оқу 
іс-әрекеті, өйткені оқушылар жаңа тілді сәтті меңгере алу үшін 
физикалық, ақыл-ой және эмоционалды түрде оқуға қатысуы 
керек. Мотивация, пәнге деген көзқарас және жаңа тілді меңгеру 
процестері мен нәтижелеріне әсер етуі мүмкін оқу қабілеті сияқты 
бірнеше басқа факторлар бар. Мысалы, оқушылар жаңа сөздерді 



109 
 

есіне түсіре алмаса немесе көптеген қателіктер жіберуде 
қиындықтар туындаса, олардың өзіне деген сенімділігі төмендейді, 
нәтижесінде олар мотивация мен қызығушылықты жоғалтуы 
мүмкін, сондықтан оқуды жалғастырудан бас тартуы мүмкін. Әр 
түрлі ғылыми мақалалар мен зерттеулер ойын ортасы 
оқушылардың ынтасын, қызығушылығын арттырып, оларға оқу 
процесінде қателіктер жіберуге мүмкіндік береді деген 
қорытындыға келді. Осылайша, оқушылардың шет тілін үйрену 
кезінде геймификацияға деген көзқарасының үштен бір бөлігін 
қарастыру маңызды. Оқыту әдістері мен стратегиялары 
оқушылардың тәжірибесі ескерілетіндей және оқушылардың үнемі 
өсіп келе жатқан санының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
олардың ынтасы мен қызығушылығын арттыратындай етіп 
әзірленуі тиіс. 

Геймификацияның мақсаты қандай? Біріншіден, біз 
оқушылардың оқу мотивін көтеру туралы сөйлесетін боламыз. 
Мотивация сыртқы және ішкі   болып табылады, сондықтан 
әртүрлі заманауи технологиялық құралдардың көмегімен 
оқушылардың сыртқы мотивациясын едәуір арттыруға болады. 
Зерттеулер көрсеткендей, оқу аудиториясында ойындарды 
қолданудың көптеген артықшылықтары бар. Біріншіден, ойындар 
– қазіргі жастар өмірінің үлкен бөлігі. Көптеген оқытушылар 
сандық медианы оқыту үшін қолданады деп мәлімдейді. Орта 
мектептердегі оқу туралы айта отырып, біз оқушылардың 
күнделікті өміріне еніп, класқа ойындар енгізе отырып, мұғалімдер 
оқушыларды белсенді жұмыс істеуге, олардың қызығушылығын 
оятуға үміттенеді [2, 91]. Олар мұны істей алатын сияқты: 
ойындарды сабақта қолдану шынымен оқуға деген ынтаны 
арттырады, бұл оқытудың көзқарасына оң әсер етеді. Сонымен 
қатар, бұл өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын жақсартуға 
әкеледі. Оқушылар шығармашылыққа ие болады, командада 
жұмыс істеуді үйренеді, сонымен қатар қажетті ақпаратты табу 
үшін шетелдік тілді қолдану арқылы мәселелерді шешу мүмкіндігі 
сияқты күрделі дағдыларды дамытады. Осылайша, электронды 
ойындар қазіргі қоғамда өмір сүру үшін өте қажет ХХІ ғасырдың 
құзыреттілігін дамытатын әдістемелік материалға айналады. Ресей 
университеттерінің оқытушылары ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларға оң көзқараспен бөліссе де, олардың оң әсеріне 
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сенсе де, тығыз оқу жоспары мен сағаттардың шектеулі болуына 
байланысты Ресей университеттерінде ойындарды нақты 
пайдалану өте сирек кездеседі. Көбінесе мұғалімдер электронды 
ойындарды білмейді, сондықтан олардың қайсысын шынымен 
дамытатындығын таңдау қиынға соғады. Оларға күнделікті іс-
шараларға ойындарды біріктіру үшін сандық сауаттылық 
жетіспейді. Батыста танымал tpack (Technological Pedagogical 
Content Knowledge Framework) педагогикалық моделі ретінде: оқу 
іс-әрекетінде ойындарды тиімді өткізу үшін мұғалімдерге тек 
тақырыпты білу ғана емес, сонымен қатар жоғары сандық 
сауаттылық қажет; қажетті техникалық құралдармен жабдықталған 
аудитория және, әрине, оқушылардың мобильді құрылғыларының 
болуы. 

Ойын элементі әрқашан тілді оқыту мен үйренудің ажырамас 
бөлігі болды. Қағаз бен қаламдар қолданылған дәстүрлі ойындар 
бірнеше жылдар бойы мектеп жұмысында тиімді қолданылған 
Power Point слайдтарымен алмастырылды. Семинарлар мен 
дәрістерде компьютерлерді қолдану әдеттегідей болды. Оқу 
процесі үшін технологиялардың кең қол жетімділігіне қарамастан, 
дәстүрлі дәрістер әлі де университетте оқытудың негізі болып 
табылады, тіпті компьютер қолданылған кезде де PowerPoint 
презентациясы сынып тақтасын жаңа ақпаратты дайындау және 
ұсыну әдістерінде ауыстырады, бірақ нысаны немесе мазмұны 
бойынша емес. 

Геймификация (ағылш. game) – тұжырымдамасы қазірдің 
өзінде кеңінен танымал. Ол ойын элементтері мен ойын 
дизайнының әдістерін ойын емес контексте қолдану ретінде 
анықталады [3,121]. Ол әртүрлі форматтарда, әртүрлі мақсаттарда 
және білім берудің барлық деңгейлерінде қолданылады. Жоғары 
оқу орындарында электронды ойындарды қолдану 
интерактивтілікті, динамиканы және жалпы студенттердің 
үлгерімін арттыратыны анықталды. Тілді үйренуге көмектесетін 
электронды оқыту ойындары көбірек пайда болады. 
Қатысушыларда тиімді өзара әрекеттесуді бастау үшін, сонымен 
қатар тақырыпты оқуға итермелеу үшін ойын емес контексте 
қолдануға болатын белгілі бір ойын элементтері бар. Идея мынада: 
ойындарда оқу кезінде студенттер соншалықты ынталы, олар оны 
түсінбей-ақ оқиды. Осылайша, ойындар дәрістер мен 
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семинарлардың ажырамас бөлігі бола алады, оқыту, ынталандыру 
және тартудың жаңа әдістері. Оқыту электрондық ойындары 
жоғары оқу орындары мен мектептердің аудиторияларында барған 
сайын танымал бола түсуде, өйткені цифрлық оқытудың 
артықшылықтары мен медициналық емес кері байланыс қазіргі 
білім беруде көбірек бағаланады. 

Білім берудегі геймификацияның артықшылықтары мен 
кемшіліктері. 

Артықшылықтары 
Білім берудегі геймификацияның негізгі артықшылықтары 

олардың білім беру процесінде еркіндікті 
ынталандыратындығымен байланысты. Mit білім беру 
технологиялары институтының шығармашылық директоры Скот 
Осте - руейл мұны "төрт ойын бостандығы" деп атайды ("төрт 
ойын бостандығы"): қателік жасау бостандығы, тәжірибе жасау 
бостандығы, рөл ойнау бостандығы, концентрация бостандығы [3, 
82]. Осы аспектілерді жан-жақты талқылайық. 

Бейне ойындардың негізгі ерекшеліктерінің бірі - ойыншыға 
бірнеше "өмір", яғни белгілі бір әрекеттер беріледі, сонымен қатар 
басқатыру шешімі аяқталғаннан кейін рекордтар тізімі пайда 
болады. Мұның бәрі ойын кезінде бірнеше рет қателіктер 
жіберетіндігімен байланысты. Басқаша айтқанда, ойын қателесуге 
еркіндік береді. Өмірде, дегенмен, адамдар қателіктер мен 
жеңілістерден өте қорқады, тіпті фобия – атихиофобия – 
сәтсіздіктерден патологиялық қорқыныш бар. Көптеген адамдарға 
тән табиғи қасиет-жеңіліс болуы мүмкін сценарийден аулақ болу 
әрекеті. Жағдай тестілеуді жеңе алмаған студенттер үшін нақты 
жағымсыз салдармен күрделене түседі. Ойын механикасының өзі 
қателіктер жіберілуі мүмкін және мүмкін болатындығын 
көрсететіндіктен, толқулар артта қалады, ал студенттердің жұмыс 
қабілеттілігі мен белсенділігі шиеленіс пен толқумен шектелмейді. 

Студенттер қателіктер жіберуге тыйым салынбаған ортада 
болған кезде, олардың тәжірибе жасау еркіндігі де артады. Білім 
берудегі эксперименттер, әсіресе шет тілдерін үйренуге келгенде, 
меңгерілетін материалдың көлемін кеңейтуге мүмкіндік береді. 
Тілді үйрену кезінде тәжірибе мен импровизация қажет. Лексика 
мен құрылымдық турлардың шектеулі мөлшерімен жұмыс істеудің 
орнына, эксперименттер студенттерді жаңа жолдармен өткізеді, ал 
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жетістікке жету үшін жаңа ақпаратты түсіну керек. Сонымен қатар, 
ойын ортасы студенттерге мақсат қояды, бірақ оларға қол 
жеткізудің кейбір балама жолдарын көрсете отырып, таңдау 
құқығын қалдырады. Бұл студенттерді жаңа стратегияларды 
іздеуге, жеке қасиеттерін көрсетуге және шығармашылық ойлауды 
дамытуға мәжбүр етеді. 

Көңіл көтерудің негізгі рөлдерінің бірі – эскапизм. Эскапизм – 
бұл қарапайым, жалықтыратын шындықтан оқуға, қызықты нәрсе 
туралы ойлауға тырысу, бұл шындықтан қашудың бір түрі. Оның 
мақсаты - уақытша басқа әлемде болуға тырысу, өзін басқа 
әлеуметтік рөлде сынап көру, басқа өмір сүру. Бұл көптеген 
балалар ойындарының маңызды тетігі, сонымен қатар өте пайдалы 
педагогикалық құрал ұсына алады. Рөлдік ойында басқа адамның 
рөлін атқара отырып, студенттер осы жаңа көзқарасты жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін білім саласына ену үшін әлемге басқа 
қырынан келудің құнды мүмкіндігін алады. Рөлдік ойындарда 
студенттер көбінесе өздері ойлап тапқан адам сияқты сөйлесуі 
керек. Бұл бір уақытта мотивацияны арттырады, студенттерді 
ойынға қатыстырады, босатуға көмектеседі, өйткені бұл тек 
уақытша рөл, шектеулі студенттерге ашуға көмектесетін маска 
түрі; бұл тілдік дағдылар үшін пайдалы, атап айтқанда шет тілінің 
стилистикалық аспектілерін үйрену кезінде, сонымен қатар 
эмпатияның дамуына шабыттандырады [4, 423]. Көптеген 
ойындардың өзіндік ерекшелігі бар. Топтық ойындар кезек-кезек 
ауысумен сипатталады; студент өз кезегінде назар аударады және 
қалған уақытта демала алады. Бір ойындарда назар аудару мен 
демалу кезеңдерінің ұқсас өзгеруіне салыстырмалы белсенді емес 
сәттерді қосу арқылы ойын дизайнерлері қол жеткізеді. Процеске 
қатысу дәрежесінің өзгеруі ойыншылардың сенімділігін 
төмендетеді. Сонымен қатар, толық геймификацияланған курс 
туралы айтатын болсақ, оқытуды автоматтандыруға қол жеткізуге 
болады. Басқаша айтқанда, студенттердің жазған тесттерін алдын-
ала бағалау сияқты процестер геймификацияланған курста 
мұғалімнің қатысуынсыз жүзеге асырылуы мүмкін және 
бағдарлама мүмкін оқушылардың жауаптарын өз бетінше бағалау. 
Шет тілдерін оқыту контексінде осы идеяны жүзеге асырудың ең 
жақсы мысалдарының бірі студенттерге дұрыс жауап көрсете 
отырып, жедел кері байланыс беретін "Duolingo" бағдарламасы 
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болып табылады. Барлық сұрақтардың автоматтандырылған 
жүйеге сенуге болатын жалғыз дұрыс жауабы жоқ, бірақ мұндай 
бағдарламалық жасақтама нақты мұғаліммен бірге сыныпта 
неғұрлым күрделі тақырыптарды талқылауға көбірек уақыт 
өткізуге мүмкіндік береді. 

Кемшіліктері: 
Геймификация, дегенмен, білім беру саласындағы панацея 

емес және осы әдісті дұрыс пайдаланбаған жағдайда, білім беру 
ортасының қолайлылығының төмендеуіне әкелуі мүмкін. 
Геймификацияның ықтимал зиянды әсерлерінің арасында 
алаңдаушылықты, әлеуметтік шиеленісті және сыртқы 
сыйақыларды бөліп көрсетуге болады. 

Геймификация ұпай немесе жүлде алу сияқты ойын мақсатына 
қажетті зерттеу немесе дамыту арқылы қол жеткізілетін жүйелерді 
құруды қамтиды. Бұл әдіс оқушылардың мақсатын (ұпайларды) 
және оқытушының мақсатын (материалды игеру) біріктіруге 
мүмкіндік береді. Алайда, егер курсты әзірлеуде кемшіліктер 
болса, студенттер оқуды қоспағанда, олардың мақсатына 
жеңілдетілген жол таба алады. Осылайша, ғалымдардың назарын 
күш жұмсамай-ақ жетістікке жетуге мүмкіндік беретін жүйеде 
олқылықты іздеуге аударуға болады. 

Топтық бейне ойындар, әдетте, әр жеке ойыншы үшін жаттығу 
режимін қамтиды, бұл қателіктер команданың нәтижесін 
бұзбайтын ортада ойынның ережелері мен ерекшеліктерін білуге 
мүмкіндік береді. Бұл ойыншыларға біз бұрын сипаттаған 
маңызды қателіктер жіберуге еркіндік береді. Бейне ойындар 
әлеуметтік динамиканың ерекшеліктерін және осы ерекшеліктерді 
ескере отырып, олардың құрылымын әртараптандырса да, сыныпта 
ойын жаттығуларын ұйымдастыру оларды жиі елемейді. Топтық 
жаттығулар оқу мен топтық жұмысты ынталандыратын тиімді 
педагогикалық құрал бола алады. Сонымен қатар, олар барлық 
команда бір баға алған жағдайда, оның қатысушыларының 
әрқайсысы қандай үлес қосқанына қарамастан, қиындықтар 
туғызады. Мұндай жағдайларда геймификация шиеленісті 
атмосфераны тудыруы мүмкін және оқуға кедергі келтіруі мүмкін. 

Қорытындылай келе, шет тілін оқытуда геймификацияны 
қолдану оқу тәжірибесіне оң әсер етеді деп айтуға болады. 
Геймификация білім алушыларға көптеген жағдайларда шет тіліне 
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көмектеседі. Білім алушы интроверттелген мінез-құлықтан оң 
мінез-құлыққа бой алдырып, кері байланысқа шығады және 
қолданылатын ойын элементтеріне негізделген неғұрлым дәлелді 
мінез-құлыққа ауысады. Геймификация жазуды, оқуды және 
сөйлеуді үйренуге ықпал етеді, сонымен қатар білім алушыларды 
басқалармен қарым-қатынас жасауға ынталандырады. 
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Статья посвящена рассмотрению современных методов 

обучения иностранному языку как средству коммуникации в 
профессиональном общении. 
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Сегодня план обучения иностранному языку в системе 

среднего профессионального образования включает формирование 
коммуникативной компетенции обучающихся. Ее элементом 
является языковая компетенция, которая предполагает развитие 
коммуникативных навыков в четырех основных видах языковой 
деятельности (говорение, слушание, письмо, чтение).  

В контексте аудиторных занятий представлено в основном 
«интенсивное» чтение; чтение аутентичных текстов по цели 
делится на три вида: ознакомительное, дидактическое и 
исследовательское. Среди текстов, предназначенных для чтения, 
есть и отрывки из оригинальной литературы, но они, как правило, 
адаптированы и объем их невелик. Часто необходимость прочитать 
статью или книгу на иностранном языке пугает учащихся: 
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необычно большое количество незнакомого текста, лексики и 
грамматических структур, непонятные реалии чужой культуры 
могут стать серьезными препятствиями для самостоятельного 
чтения [4, 23]. 

Текущее состояние среднего профессионального образования 
требует новшеств к подготовке выпускника. В Государственном 
образовательном стандарте необходимо учитывать 
профессиональную ориентированность в обучении иностранному 
языку, направление на реализацию целей будущей 
профессиональной деятельности выпускников. 

Действительно, увеличение международных контактов в 
различных областях  человеческой деятельности, наблюдающееся 
в России с девяностых годов, привело в значительной мере к росту 
потребности в специалистах, владеющих иностранными языками. 
В последнее время ускорились процессы, связанные с технической 
модернизацией  предприятий, требующие участия иностранных 
специалистов. Достаточно стремительно развиваются все сферы 
человеческой деятельности, услуги, культурный обмен, растет и 
приток иностранных туристов [5, 118]. 

Следствием этого явилось то, что в концепциях обучения 
иностранному языку упор делается на развитие языковых 
компетенций учащихся в единстве всех их элементов: 

- языковые компетенции – знания, навыки в сфере фонетики, 
лексики, грамматики; 

- речевая компетентность – умение правильно использовать 
речевые средства для построения устных и письменных 
высказываний в соответствии со стандартом языка; 

- социолингвистические компетенции, т.е. умение 
использовать соответствующие языковые средства в соответствии 
с языковым стандартом; 

- социокультурные компетенции - знание национальных и 
культурных особенностей страны изучаемого языка, правил 
речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях и умение 
производить собственное речевое поведение в соответствии с 
данными знаниями [1, 109]. 

Подбор обучающих стратегий с учетом конкретной 
специализации осуществляется по следующим направлениям: 
работа со сложно-специальными текстами, изучение специальных 
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тем для развития устной речи, создание пособий по активации 
лексического  и грамматического материала. 

Поскольку речевая деятельность является объектом и 
средством иноязычного общения, в ходе которого решаются 
будущие компетенции студентов, в качестве дидактического 
обучения используются типовые ситуации и виды социальных 
контекстов, имитирующие приемы и формы иноязычного речевого 
поведения [2, 78]. 

Основу педагогического моделирования иноязычных речевых 
ситуаций, предполагающих вовлечение обучающихся в 
профессиональное общение, составляют дидактические приемы 
имитации реального речевого общения путем «примерки» на 
профессиональные роли участников иноязычной речевой 
деятельности (медицинская сестра – больной, и др.) с учетом 
исполняемых ими функций. 

Другими словами, установленные поведенческие алгоритмы 
решения профессионально значимых задач реализуются в 
определенных коммуникативных намерениях, которые 
выражаются в действиях и поступках сторон  ролевого речевого 
общения. 

Общение – это процесс ролевого языкового взаимодействия, в 
котором возникают и развиваются рефлексивные способности, а 
также навыки и умения хранить в оперативной памяти 
определенное количество тематических иноязычных лексических 
единиц – реплик, словосочетаний, популярных выражений – и 
воспроизводить их в соответствующей  тематической ролевой 
ситуации [7, 63]. 

Первостепенным в подготовке будущего специалиста является 
знание слов и владение грамматическими формами, без которых 
невозможно речевое общение. Параллельно тренируются 
разговорные навыки, к которым относится умение понимать 
письменные и устные тексты в соответствии с темами и 
ситуациями общения [6, 136]. 

Важное место в образовательном процессе занимает обучение 
студентов диалогическому языку, представляющему собой 
двусторонний процесс. Одним из средств достижения этой цели 
является использование бизнес-ориентированных игр-
симуляторов, решающих задачу не только овладения 
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коммуникативными навыками на иностранном языке, но и 
приобретения специальных знаний. Опыт проведения деловых игр 
совместно с педагогами  специальных дисциплин подтверждает их 
важную роль в формировании современного специалиста, развитии 
его профессиональных и деловых качеств. 

Ролевая игра лучше всего выполняет задачи развития 
профессионально ориентированных языковых навыков в процессе 
общения, к тому же благодаря функциональному подходу 
возможно решение различных языковых задач. При организации 
ролевой игры обучающая группа делится на три подгруппы, 
каждая из которых овладела языковым материалом на разных 
уровнях (низкий, средний, высокий) [3, 22]. 

Достаточно многое в подготовке ролевой игры зависит от 
педагога, его эмоциональной речи, мимики, выдержки, создания 
атмосферы, располагающей к свободному самовыражению. 
Следует организовать условия для преодоления психологического 
барьера тем учащимся, которые боятся делать много ошибок в 
речи. Доброжелательный оптимистический настрой может 
побудить учащихся к импровизации и творчеству при подготовке 
ролей, а главное, обеспечить максимальную активность учащихся, 
работающих на различных языковых уровнях. 

Особенное значение имеет подготовительный этап ролевой 
игры, в ходе которого учащиеся осваивают интонационные методы 
для естественного исполнения ролей. При составлении ролевых 
заданий учитываются возраст обучаемых, их наклонности, 
подбираются реалистичные ситуации, связанные с изучением 
основных дисциплин. Для тренировочных упражнений 
используются короткие ситуационные диалоги на темы изучаемых 
моделей. Диалоги, состоящие из двух-трех реплик, 
отрабатываются фонетически хором, парами и индивидуально. 

При подготовке ситуационных диалогов можно использовать 
показ ролевых видеороликов, прослушивание ролевых аудио 
записей, в которых могут участвовать учащиеся с хорошими 
языковыми навыками. Задания с ситуациями общения готовятся на 
отдельных листах и раздаются учащимся с учетом их уровня 
знаний. Слабые студенты получают карты поддержки в 
дополнение к ролевой карте [3, 23]. 
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Итак, обучение иностранному языку в учебных заведениях 
системы  среднего профессионального образования требует 
приобретения специальных знаний, навыков, профессионально 
значимой информации и развития подготовки будущего 
специалиста к профессиональному речевому взаимодействию. 

Важнейшим организующим принципом содержания обучения 
иностранному языку в данных учебных заведениях является 
параллельная работа над разговорным языком и «языком 
специальности». Улучшение качества подготовки будущих 
профессионалов связано с использованием таких современных 
форм и методов обучения, как ролевые и деловые игры, 
видеоролики. 
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ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ЛИЧНОЕ ОБЩЕНИЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Изначально создание Интернета было обусловлено 

необходимостью быстрой передачи информации в 
«профессиональном общении». При этом его цифровизация 
повлияла не только на форму коммуникаций, сделав возможным 
дистанционное общение посредством компьютерных технологий, 
но и оказала значительное влияние на их содержание. 
Профессиональные и личные коммуникации стали все более 
опосредованными и протекают не только в реальном, но и в 
виртуальном пространстве [2, 223].  

Многочисленные социальные сети, профессиональные 
форумы, чаты раздвигают границы территориальные и временные, 
преодолевают языковые барьеры, а самое главное, заменяют 
личные встречи. Виртуальная коммуникация дает возможность 
скрыться за аватаром – цифровым «двойником». Цифровые 
коммуникации, таким образом, представляют собой  особый вид 
опосредованной коммуникации, где взаимодействие происходит  
через Интернет и технические устройства, т.е. общение 
происходит посредством передачи информации, представленной в 
универсальном цифровом виде [3]. 

Видами цифровой коммуникации являются такие, как 
общение через электронную почту, социальные сети, скайп, webex, 
различные профессиональные и иные чаты, форумы и др. При этом 
к очевидным  особенностям цифровых коммуникаций можно 
отнести: 

1) ограниченную  возможность получать информацию из 
невербальных источников; 
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2) отсутствие каких-либо барьеров для коммуникации 
(территориальных, временных, языковых); 

3) зависимость от Интернета; 
4) наличие своего этикета (сетикета). 
Цифровые коммуникации дают людям следующие 

возможности:  
1) оперативно получать информацию (т.е. быть политически и 

социально осведомленным); 
2) знакомиться с людьми, расширять свой круг общения, 

находя собеседников со схожими интересами, 
3) общаться с людьми из других стран, имея 

возможность коммуницировать в реальном времени (вопреки 
большому расстоянию и невладению языком собеседника); 

4) дистанционно обучаться, работать, обмениваться идеями и 
презентовать проекты.  

Все перечисленные преимущества цифровых коммуникаций 
дали возможность миллионам людей по всему миру в полной мере 
осуществлять свою образовательную и трудовую деятельность в 
период пандемии коронавирусной инфекции, когда в силу 
небезопасности для здоровья личные коммуникации были 
ограничены.  

Вместе с тем нельзя не признавать, что цифровые 
коммуникации при всех своих преимуществах имеют и 
существенные недостатки. К таковым следует отнести: 

1) слабую цензуру публикуемой в Сети информации (иногда 
полное ее отсутствие); 

2) высокий риск получения ложной информации, 
размещаемой в Сети  с целью манипуляции сознанием 
пользователей, их обмана; 

3) слабая конфиденциальность (из-за хакерских атак 
сохраняется  угроза утечки персональных данных, данных 
банковских карт и пр.); 

4) зависимость от доступности Интернета и его качества; 
5) зависимость от состояния технического устройства, 

посредством, которого осуществляется коммуникация. 
Нельзя не признавать также, что использование цифровых 

технологий может иметь и негативные последствия, как например: 



122 
 

1) примитивизация языка общения (к которой ведет 
неконтролируемое использование в Сети нелитературных слов и 
выражений, отражающих, в первую очередь социокультурные 
изменения современного общества» [1, 8], а также различных 
смайликов и символов-эмодзи, цель которых передать эмоции и 
максимально упростить/сократить текст сообщения); 

2) нарушение авторских прав на интеллектуальный труд, к 
чему приводят различные формы заимствования интеллектуальной 
собственности; 

3) ухудшение состояния здоровья (из-за уменьшения 
двигательной активности и использования технических устройств-
посредников коммуникации (возможны проблемы с сердцем, 
сосудами, суставами, зрением и пр.);  

4) появление Интернет-зависимости (к примеру, к такой 
зависимости при коммуникации в социальных сетях может 
привести удовлетворение потребности быть любимым, отсюда 
желание собирать лайки под фото и лестные комментарии; еще 
большей зависимостью страдают виртуальные игроманы, готовые 
сутки напролет проводить на сайтах с онлайн-играми);  

5) снижение самооценки и навыков личного общения (в 
цифровой коммуникации люди часто склонны приукрашать свою 
жизнь, свой образ, что впоследствии становится для них все 
большей проблемой, иногда и трагедией, т.к., скрываясь за 
всевозможными никами и аватарами, публикуя свои 
отретушированные, отфильтрованные фото, люди приобретают 
комплексы, т.к. не могут принять себя реальными, без «прикрас», 
т.к. в реальной жизни начинают считать себя некрасивыми, 
неинтересными и не заслуживающими ничьего внимания и 
уважения).  

Снижение навыков личного общения вследствие все большей 
замены его на цифровое считается одной из актуальных проблем 
современного человечества, т.к. никакие технологии не заменят 
ценности человеческого отношения, обмена чувствами и взглядами 
на жизнь. Давно замечено, что человеку всегда нужен человек. 
Никакая активная коммуникация в социальных сетях не сможет 
заменить живого человеческого общения, при котором 
используются все органы чувств от обоняния до тактильных 
ощущений. Как бы ни были хороши вебинары и онлайн-
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трансляции, мероприятий, социальные сети и  форумы, как бы не 
давали цифровые коммуникации возможность общаться в режиме 
реального времени, находясь там, где нам удобно, но мы с ними 
лишены возможности чувствовать энергетику наших 
собеседников, улавливать нюансы реакций, видеть 
заинтересованные глаза, замечать меняющиеся интонации.   

Таким образом, признавая популярность цифровой 
коммуникации в современном мире, нельзя не признать, что она не 
в силах стать полноценной заменой личному общению. Наша 
задача состоит в осознанном использовании цифровых технологий 
для общения, которое заключается не в замещении одного вида 
коммуникации другим, а в разумном совмещении цифрового и 
личного взаимодействия.  

 
Литература 

1. Павловская О.Е. и др. Проблемы современной речевой 
коммуникации: монография / Павловская О.Е., Рыбальченко 
О.В., Сахно О.С., Федотова Т.В. / отв. за вып. Т.В. Федотова. – 
Краснодар: КубГАУ, 2019. – 134 с.  

2. Рыбальченко О.В. Преподавание дисциплины 
«Коммуникативистика и управление конфликтами» в контексте 
аксиологии//В сборнике: Качество современных 
образовательных услуг – основа конкурентоспособности вуза. 
Сборник статей по материалам межфакультетской учебно-
методической конференции. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – С. 
222-225. 

3. Шубина А.Р. Термины цифровой коммуникации / А.Р. Шубина. 
– Текст: непосредственный // Исследования молодых ученых: 
материалы XXIV Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 
2021 г.). – Казань: Молодой ученый, 2021. – С. 63-70. – URL: 
https://moluch.ru/conf/stud/archive/402/16709/ 

 
                                                                        © Кусей Д.Н., 2022 

© Рыбальченко О.В., 2022 
 
 

 
 
 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=753502830&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%9E+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=753502830&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%9E+%D0%95
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=753502830&fam=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9E+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=753502830&fam=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9E+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=753502830&fam=%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE&init=%D0%9E+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=753502830&fam=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=533248271&fam=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%9E+%D0%92


124 
 

УДК 316.472.4 
А.С. Махнина, 

студентка 1 курса юридич. ф-та КубГАУ,  
г. Краснодар, Россия 

Научный руководитель: Т.В. Федотова,   
докт. филол. наук, профессор КубГАУ, 

г. Краснодар, Россия  
 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ СПОСОБОВ ОБЩЕНИЯ  
НА КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ   

 
Общение – неотъемлемое условие формирования общества и 

личности, влияющее на их развитие и одновременно зависящее от 
его уровня. Это «взаимодействие, устанавливаемое с целью обмена 
информацией, восприятия и понимания собеседника» [4, 77]. В 
процессе общения происходит обмен знаниями и идеями, 
суждениями и эмоциями, передача их содержания от одного 
сознания к другому посредством звуков, жестов, знаков, символов, 
которые перерастают во взаимопознание и взаимовосприятие 
информационного поля от индивидуального к коллективному и 
наоборот.  

Коммуникабельность как способность человека к общению 
играет огромную роль для его развития. Коммуникабельный 
человек ассоциируется с успешностью, оптимизмом и позитивным 
портретом в глазах окружающих. Иногда говорят, что таким 
человеком рождаются. Эффективная коммуникация всегда 
являлась залогом успеха каждого человека, в какой 
бы профессиональной области он ни реализовывался. Умение 
красиво, логично, правильно говорить всегда являлось «той 
одежкой», по которой встречают, своеобразной «визитной 
карточкой» каждого человека [13, 87]. Однако, независимо от 
генотипа, развитие коммуникабельности связано с условиями и 
способами общения, которые были на протяжении всех этапов 
взросления человека. 

Начиная с периода первобытности, когда из способов общения 
доминировали звуки и жесты, главной естественной потребностью 
общения между людьми была безопасность. В процессе развития 
формировалась речь, что стало мощным стимулом для обмена 
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информацией, а, следовательно, появлением первых форм 
коллективного сознания, что позволяло принимать решения, 
связанные с поведением людей, обеспечением питания, защитой от 
опасностей, созданием условий для успешного выживания в 
природе. Появление письменности, сначала наскальной, затем на 
различных материалах, стало переломным моментом в развитии 
общества, позволившим получать и передавать знания от 
поколения к поколению. Среди потребностей, связанных с 
общением, кроме безопасности, усилилась потребность в 
аффилиации, престиже, познании и индивидуализации, в 
доминировании и подчинении, покровительстве и помощи [6]. 

Следующий прорыв в развитии обмена информацией связан с 
книгопечатанием, сначала мануфактурным, затем 
индустриальным, широко тиражируемым. Передача информации 
стала массовой, бесконтактной и обращена уже к безликому 
читателю. На каждом этапе коммуникационные средства, каналы 
связи и условия их формирования срастались с новыми, в том 
числе инновационными, а также технически модернизированными. 
Современное общество сегодня богато всеми видами 
коммуникационных ресурсов и инструментов, но на первый план 
выходит мультимедийная, или цифровая, коммуникационная 
система [10]. 

Благодаря научно-техническому прогрессу, появлению 
электронно-вычислительных машин и способов передачи любых 
видов информации по сети Интернет произошла настоящая 
информационо-цифровая революция, в том числе в 
коммуникативном сознании. Ежедневное, как бытовое, так и 
деловое, общение происходят несравнимо быстрее и удобнее по 
сравнению с доставкой писем обычной почтой из рук в руки. С 
появлением мобильной связи и мобильных телефонов, 
оснащенных операционными системами нового поколения, 
произошла массовая и активная коммуникативизация социального 
пространства [7, 26], появилась возможность обмениваться 
данными мгновенно, а безлимитные тарифы операторов связи 
стерли границы предела проводимого за общением времени.  

Мы наблюдаем за тем, как формируется совершенно новое 
информационное общество, складывается институт виртуального 
общения, когда коммуникативное общение происходит в 
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отсутствии живых людей в качестве собеседников, посредниками 
выступают телекоммуникационные системы. Имя и образ 
собеседника чаще всего представлено в виде фото, имени, статуса, 
номера страниц [11, 362]. Все эти атрибуты могут даже не 
соответствовать реальному человеку или могут меняться им в 
зависимости от настроения или цели участников общения, которые 
по факту являются безликими «контактами». Не существует 
ограничений территориальных, временных суток, нет лимита по 
объему и качеству передаваемой информации, количеству 
контактов и сообществ.  

Высокая активность и регистрация всё новых аккаунтов среди 
разных возрастных категорий пользователей показывает 
популярность и необходимость в общении. Одной из главных 
причин является внутреннее одиночество на фоне стремительного 
ритма жизни, когда близким людям не хватает времени друг на 
друга.  

Возможность виртуального общения в интернете открывает 
двери, которые в иной ситуации могли быть закрыты. Скромные, 
застенчивые, одинокие и в том числе имеющие физические 
недостатки люди раскрываются здесь наравне с остальными. 
Степень их коммуникабельности возрастает и перестаёт быть 
ограниченной пространством, временем и человеческими 
комплексами и страхами. Интернет позволяет человеку выглядеть 
«в лучшем свете, а также наделить себя надуманным 
определенным образом, поэтому такая коммуникация происходит 
легче и проще в отличие от живого общения» [11, 360]. Для людей 
пенсионного возраста, существенно снизивших физическую и 
интеллектуальную активность в связи с чувством усталости и 
физического нездоровья, удаленное общение и освоение новой 
информации с помощью различных средств 
телекоммуникационной связи играет огромную роль для решения 
проблемы одиночества. 

Подростки выбирают виртуальную форму общения чаще 
других, так как она позволяет им скрывать подростковые 
комплексы, как внешние, так и личностные, характерные для этого 
возраста. Кроме этого, привлекают компьютерные игры, которые в 
онлайн-режиме заменяют общение, дают «чувство общности, 
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социальной поддержки и социальной идентичности… 
эмоциальную поддержку и даже заботу» [16, 459-473].  

Для старшего поколения обмен информацией и поддержание 
общения важны не меньше, а даже больше, особенно если они 
находятся вдали от родных и друзей. Проблема одиночества для 
людей, в частности пожилых, в последние годы приобретает 
массовый характер. Это вызывает депрессии, неудовлетворенность 
жизнью, потерю её смысла, вплоть до расстройств психики, 
причем при любом уровне достатка. Главным условием 
психически здоровой жизни Э. Фромм называл способность 
человека преодолеть собственное одиночество. Чувство 
привязанности к другому человеку, «нужность» обществу 
позволяет ему чувствовать себя счастливым [14].  

Использование интернет-коммуникаций предоставляет им 
уникальные возможности как для простого общения, так и для 
«информационных потребностей, организации жизнедеятельности 
и передачи своего опыта», не выходя из дома [1, 162]. 

Для людей среднего, наиболее активного трудоспособного 
возраста более привлекательны мессенджеры, где происходит 
первично персональное общение, сохраняющее личное 
пространство и менее отвлекающее во время рабочего дня. При 
этом большинство из них зарегистрировано в нескольких соцсетях, 
чтобы сохранять активность, в том числе и профессиональную. 
Виртуальное общение на профессиональные темы способствует 
карьерному росту, расширению аудитории партнеров, слушателей, 
клиентов. Появляются новые формы сетевой коллаборации, такие 
как ассоциации, сообщества, альянсы, маркетинговые сети, 
онлайн-мероприятия, позволяющие поддерживать связь и 
открытый диалог между участниками, обмен опытом, знаниями – 
ключ к общему успеху [12, 7].  

Всё вышесказанное показывает огромную положительную 
роль цифровизации для развития коммуникативных особенностей 
человека в обществе. К этому, вероятно, и стремились 
разработчики цифровых технологий. Однако виртуализация 
общения и «многомножественность» коммуникаций имеет и 
побочные эффекты, выраженность которых различна в 
зависимости от возраста. Приведем некоторые из них. 
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С переходом общества к эпохе цифровизации общения 
человек стал меньше уделять внимание непосредственному 
взаимодействию с окружающими его людьми, в т. ч. родными и 
близкими. Отношения больше становятся формальными, 
«размноженными» по принципу пересылаемых сообщений. 
Исследователи отмечают, что при отсутствии или существенном 
ограничении вербального контакта, коммуникативная активность в 
ряде случаев снижается, напряженность в общении повышается 
[5].  

Опасность подмены реального общения виртуальным [2, 88], 
особенно между молодыми людьми, заключается в том, что они, 
попадая в мир виртуальности, как правило, забывают о 
ежедневных заботах и делах, в том числе учебе, из-за отсутствия 
сосредоточенности на предмете снижается умственная активность, 
из-за накопленных конфликтов, связанными с виртуальным 
уходом от проблем, усиливается раздражительность, особенно в 
ответ на критику, эмоционально отдаляются и замыкаются в себе.  

Одним из волнующих моментов, касающегося развития 
современного информационного общества в медиапространстве, 
является активное распространение и усиление «массовых 
социальных движений с радикальными взглядами на 
повседневность, укрепляющих агрессивную манеру общения» [9, 
60]. Речь идет об активизации и ранее существовавших 
противоречий между различными национальными группами, 
разрастание значимости роли меньшинств самого разного 
характера, зачастую агрессивного и негативного в отношении 
духовной культуры и воспитания.  

К человеческим отношениям всё больше развивается 
«рыночный» подход. Несмотря на свободу слова и огромное 
количество информации, выбор для личности становится сложнее, 
так как влияние социума, а точнее программных сервисов на 
основе алгоритмов рекомендаций, затрудняет раскрытие 
творческого и духовного потенциала человека, заменяя его 
коллективным цифровым сознанием, которое уже всё за всех 
решило. На фоне этого колоссальный масштаб в 
медиапространстве также приобрело мошенничество, особенно в 
отношении людей пенсионного возраста, воспитанных на доверии. 
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Существуют и языковые проблемы. В соцсетях формируется 
язык общения, где для удобства и ещё большей скорости передачи 
и приема информации количество текста минимизировано, 
используются символы, знаки, слова предельно сокращаются, 
часто в сообщениях применятся английский сленг, порой 
неуместно замещающий слова родного языка. Орфографическая 
грамотность и вовсе сходит на нет. В связи с этим меняется и 
мышление, особенно ещё формируемой личности, языковые 
особенности текстового минимализма переходят на реальное 
общение среди молодёжи, утрачивающей культуру грамотной речи 
[11, 357]. Наиболее подвержены этому подростки, они не просто 
склонны к легкому восприятию любой новой информации и 
способам её передачи, но им это интереснее, чем консервативные, 
жёсткие, «правильные» варианты поведения, произношения, 
написания текста, которые пытаются прививать взрослые, прежде 
всего, родители или педагоги. Проявляется усиление 
«межпоколенного рассогласования ценностных ориентаций» [3, 
108].  

В юном возрасте также происходит, с одной стороны, 
становление личности как индивидуальности, а с другой – 
личности как части общества, когда молодые люди максимально 
уязвимы влиянию коллектива ровесников. В некоторых случаях 
интернет-общение может приобретать сверхзначимость, 
обесценивая все остальные способы познания и воспитания [2, 91]. 
Вероятно, это связано с тем, что так называемый «бунт 
подросткового возраста» прекрасно реализуется на просторах 
интернета, где можно поделиться своей позицией одновременно со 
всеми многочисленными друзьями (в большинстве даже не 
знакомыми лично) и сообществами, целой лавиной 
всеотрицающих или всеутверждающих слов, выражений, 
изображений и видео, которые распространяются с максимальной 
скоростью, так как каждый в этом возрасте хочет подтвердить 
свою индивидуальность среди ровесников. 

В противоположность подросткам люди старшего поколения, 
познакомившиеся с цифровыми гаджетами в зрелом возрасте, 
будучи личностями, устойчиво сформировавшимися на другом 
уровне коммуникабельности, связанном с реальным общением 
посредством устных диалогов или чтения книг, со строгими 
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нормами культуры, рамками цензуры и правилами, 
установленными на уровне государства, относятся к искажению и 
ошибкам в грамотности языка общения тяжело и даже болезненно. 
Для них важен смысл, звучание и правильное восприятие каждого 
слова, а также соответствующий ответ от конкретного 
собеседника. В ленте активности соцсетей они эмоционально 
реагируют на количество и даже имена собеседников, 
просмотревших их информацию. В свою очередь, сами ставить так 
называемые лайки и распространять ту или иную информацию 
готовы лишь при полном понимании, к кому попадет эта 
информация и как на неё отреагируют другие. Зачастую волна 
активности в соцсети чередуется с волной спада интереса ввиду 
разочарования от формальности виртуального общения и 
снижения уровня духовности по сравнению с вербальным.  

Вышеперечисленные примеры показывают противоречивое 
влияние цифровых способов общения на коммуникабельность 
личности: с одной стороны, они существенно расширяют границы 
и возможности общения, а с другой – трансформируют его в иную, 
порой неконтролируемую самими участниками, форму, 
оказывающую новое, иногда негативное влияние как на 
несформированную психику молодых людей, так и на людей 
старшего возраста, трудно осваивающих новые способы общения, 
замыкают человека, оставшегося один на один с влиянием 
интернет-ресурса, запрограммированного далеко не всегда на 
гуманистические цели. Наблюдаемые последствия трудно 
полностью оценить, пока поколение детей, взрослеющих под 
влиянием соцсетей, онлайн-игр (зачастую популяризующих 
жестокость, насилие, обман) и общающихся на особом языке 
полуслов и анимаций, вырастет. Но признание появления нового 
цифрового поколения необходимо, как и реальности 
сосуществования с миром компьютерных игр, виртуальных 
отношений, рыночного подхода создания контента, в том числе 
фейкового. Признать это нужно с целью обучения основам 
цифровой грамотности и безопасности для формирования 
психологически здорового современного общества.  

Телекоммуникационные средства общения – это, безусловно, 
гениальное достижение прогресса, предоставляющее возможности 
для раскрытия огромного потенциала развития личности и 
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повышения уровня его коммуникабельности в любом возрасте. 
Важно использовать все плюсы цифровых технологий и учиться 
нейтрализовать их минусы: помогать старшему поколению 
осваивать цифровые способы общения, а молодому поколению – 
грамотно ограничивать его в пользу вербального, и всем – 
находить положительные моменты. 

Так, появление эмотиконов (пиктограмм, изображающих 
эмоции – смайликов), с одной стороны, вызывает возмущение у 
некоторых людей (как правило, более старшего возраста) как 
признак недостатка слов в лексиконе или уровня интеллекта 
собеседника, но, с другой стороны, это прекрасный способ 
выражения эмоций и дополнительный способ улучшить 
восприятие не только словесной, но и эмоциональной информации, 
что может улучшить взаимопонимание и коммуникабельность 
личности. То, что стеснялся сказать словами, можно передать 
смайлом, картинкой, музыкой, что увеличит глубину общения [8, 
130]. 

Кроме того, в силу «мобильности психики» младшие 
поколения более динамично усваивают всё новое, генерируют своё 
отношение к ценностям с учетом переданного опыта родителей и 
условий данной социокультурной среды [3, 108]. При грамотном 
управлении потоками информации, предоставляемыми ребенку, 
можно достигнуть более высокого уровня образования и культуры, 
чем без интернета с удаленностью библиотек и ограниченностью 
времени на поиск знаний. Поэтому необходимо самим родителям 
быть более ответственными. Чтобы быть объективными в потоке 
непроверенной информации, необходимо больше внимания 
уделять цифровой грамотности и контролю, формированию 
личностного духовного стержня и способности критически 
мыслить в любом возрасте. 
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ДЕЛОВОГО ТЕКСТА 

(на примере англоязычного делового письма) 
 
Исследования текста имеют давние традиции. Приоритет в 

изучении данной языковой единицы, несомненно, принадлежит 
И.Р. Гальперину [2]. Вместе с тем, вопросы его функционирования 
продолжают привлекать внимание ученых. Так, например, в 
фокусе современных лингвистических исследований находятся, 
помимо прочего, текстообразующие характеристики и свойства 
(модальность [5], дискретность и многие другие [4]), что 
обусловлено различными переменами, которые происходят на 
данном этапе развития человечества и, как следствие, 
воздействуют на процессы коммуникации.   

В связи с этим, небезынтересно рассмотреть особенности 
конструирования делового письма, поскольку в современном 
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интеллектуально развитом и конкурентоспособном обществе все 
более востребованным становится изучение процессов деловой 
коммуникации. Расширение и изменение границ социально-
экономических отношений как внутри страны, так и между 
государствами требуют от современных специалистов не только 
знания иностранных языков в целом, но и знания основ деловой 
переписки в частности [6, 82].  

Прежде всего, считаем необходимым напомнить, что под 
официально-деловым стилем мы понимаем макросреду 
вербального общения в сфере правовых отношений и управления 
людьми [1, 21], которую представляют официальные документы.  
Основной формой реализации этого стиля является письменная 
речь. Официально-деловой стиль обслуживает сферу 
официальных, деловых отношений, область права и 
государственной политики. Данный стиль используется при 
формировании нормативных актов, которые регулируют 
отношения между людьми, учреждения и государствами [3].  

В рамках официально-делового стиля Т.Р. Левицкая выделяет 
официально-документальный (язык дипломатии и язык законов) и 
обиходно-деловой (служебная переписка, деловые бумаги) 
подстили [7, 76]. 

Язык таких текстов обладает своей спецификой, что 
объясняется их принадлежностью к одной из подсистем языка, и 
отличается от общей нормы в плане строения синтаксических 
структур, использования оценочных и выразительных языковых 
инструментов [1, 113]. Кроме того, можно указать на 
определенные свойства, отличающие их внешнюю организацию. 
Знание принципов составления деловых текстов важно для 
специалистов многих сфер, поскольку нет такого направления 
деятельности, в котором можно было бы обойтись без 
использования обращений, заявлений, объяснительных записок 
или запросов. 

Структура официально-делового текста часто диктуется 
конкретным видом документа (законом, указом, письмом и 
прочим). Не претендуя на полноту описания структурной 
организации всех видов официально-делового текста в рамках 
одной публикации, остановимся подробнее на деловом письме. 
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Итак, деловое письмо обладает рядом собственных 
уникальных черт и частей [8]. Каждая часть характеризуется 
определенными нормами по ее расположению и конкретному 
написанию. Рассмотрим подробнее. 

В структуре делового письма можно выделить семь 
неотъемлемых частей, которые отделяются друг от друга одной 
пустой строкой с целью их наиболее четкой дифференциации.  

1) Шапка – это верхняя часть делового письма. Как правило, 
она располагается по центру листа. Здесь автор письма оставляет 
всю необходимую информацию о себе / месте своей работы 
(название компании, почтовый адрес, номер телефона, факс, а 
также электронную почту и некоторые другие контактные данные). 

2) Дата – следующая по порядку часть официально-делового 
письма. Согласно правилам составления делового письма дату 
указывают справа. Однако в некоторых случаях составители писем 
вносят изменения в структуру текста, указывая дату слева, что 
нередко объясняется его стилевым оформлением. Необходимо 
также учитывать и определенные нюансы при записи даты. 
Традиционный порядок следования информации в дате: месяц, 
день, год (May 21, 2021). Европейский стиль предполагает 
следующий порядок: день, месяц, год (17/5/2021). Для британского 
варианта характерно сочетание букв и цифр (17th May 2021 или 
May 17th, 2021).  

3) Внутренний адрес содержит информацию о лице или 
компании, которой адресовано письмо и располагается строго 
слева, без отступа от поля страницы.  

4) Еще одной важной частью официально-делового письма 
является приветствие/обращение, которое приводится на левой 
стороне письма. К британским формальным обращениям можно 
отнести: Dear Madam(s), Dear Mr., Dear Ms., Dear Sir or Madam. К 
американским формальным обращениям относим: Sir(s), Madam(s), 
Dear Sir(s), Dear Madam(s), Gentlemen – после которых ставим 
двоеточие. 

5) Основная часть письма содержит в себе самую важную 
информацию и состоит преимущественно из 3-х абзацев, в 
которых более детально мотивируется цель письма (введение), 
дается наиболее полное описание просьбы или приводится 
описание предлагаемых товаров и услуг (непосредственно 
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основной текст письма), содержится благодарность за 
сотрудничество, надежда на дальнейшее общение, выражается 
пожелание продолжить переписку (заключение).  

6) Заключительная форма вежливости отражает уровень 
взаимоотношений между отправителем и получателем письма. В 
связи с этим по стилистике приветствие должно соответствовать 
заключительной форме вежливости. Строго официальными 
считаются фразы Respectfully, Respectfully yours; менее 
официальными – Yours truly, Yours very truly, Very truly yours; 
неофициальными – Truly yours, Sincerely (yours), Cordially (yours); 
крайне неофициальными – Best wishes, Best regards. В конце всегда 
ставится запятая [9]. 

7) Подпись является седьмой обязательной составляющей 
письма и ставится между заключительной формой вежливости и 
фамилией отправителя. Затем пишется имя отправителя (согласно 
правилам составления деловых писем имя и фамилия обязательно 
пишутся полностью). Далее следует звание или должность. 

Необходимо отметить, что помимо упомянутых выше частей в 
письме могут встретиться и другие (факультативные) 
составляющие. К примеру, в английских деловых письмах 
довольно часто встречается постскриптум, но он не является 
обязательной составляющей структурной организации делового 
письма. Постскриптум добавляется, чтобы информировать 
получателя об особо важном пункте письма, но не несет новую 
дополнительную информацию. 

Проиллюстрируем сказанное выше следующим примером 
делового письма и проанализируем текст с точки зрения 
подвижности и динамичности его структуры. 
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Рис. 1 Пример официально-делового письма. 

 
Из примера видно, что данный текст выглядит как хорошо 

структурированный документ. Большое внимание уделяется 
именно расположению его составных частей. Также можно 
отметить и большое количество пробелов, которые позволяют 
читателю письма быстрее сориентироваться в составных частях и 
уловить суть самого текста. Вместе с тем, имеются некоторые 
отступления от тех норм, которые предъявляются к составлению 
подобного рода текстов. Так, например, основной текст письма, 
заключительная фраза вежливости и подпись отделяются друг от 
друга двумя пустыми строками вместо необходимой одной. Шапка 
расположена с правой стороны страницы, а не по центру как 
принято. Кроме того, приветствие Dear Mr. Hinata (официальная 
форма) не соответствует по стилистике заключительной фразе 
Regards (неофициальная форма). 

Исходя из этого, следует отметить, что, в целом, структуре 
делового письма свойственна высокая регламентированность. Его 
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структурно-композиционная организация остается неизменной на 
протяжении длительного времени и не может резко и сильно 
меняться. Такие тексты стандартизируются и унифицируются, 
становясь наиболее удобными для использования без «двояких» 
трактовок. Со временем все же вносятся некоторые 
незначительные коррективы в порядок их составления, однако 
сохраняется и консервативность норм, которая позволяет с 
легкостью отличить официально-деловое письмо от текста иной 
жанровой направленности. 
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ДҮНИЕНІҢ ДІНИ БЕЙНЕСІ ТУРАЛЫ 

 
Дүниенің діни бейнесі - бұл діндарлар тобына тән әлем туралы 

ең жалпы діни идеялардың жүйесі. Ол адамның конфессиясына 
қарамастан қайталанатын әмбебап компоненттерге ие. Мұндай 
бейне, ең алдымен, әлемнің құрылымын түсіндіреді. Онда әрқашан 
шындықтың екі жоспары немесе екі шындық туралы түсінік бар: 
табиғи және табиғаттан тыс. Онда әрдайым әлемнің пайда болуы 
және оның болашағы туралы түсінік бар. 

Дін – бұл табиғаттан тыс шынайы өмірге деген сенімге және 
онымен өзара әрекеттесу мүмкіндігіне негізделген көзқарастар мен 
әрекеттердің ерекше кешені. Дін сенімсіз мүмкін емес. 
Сенушілерге олардың өмірінің белгілі бір мағынасын ұсынады. 
Мұның бәрі дінге сенген адамның әлемді нақты қабылдауы, яғни 
діни, дүниетанымның болуы арқылы көрінеді. Діни дүниетаным, 
оның "агрессивтілігіне" қарамастан, бір-бірімен және діни 
дүниетаныммен ажырамас байланыста болатын және көп жағдайда 
белгілі бір адамның жеке басының ерекшелігін анықтайтын жеке 
тұлғаның дүниетанымының басқа түрлерінің болуын жоққа 
шығармайды. Бұл біздің дүниетанымымыздың күрделі көрінісі 
және әрбір адамды жеке адам ғана емес, бірегей адам етеді. Бұл 
жеке тұлға туралы айтуға мүмкіндік беретін толық (қалыптасқан) 
дүниетаным, ол жеке тұлға ретінде басқаларға көрінетін 
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дүниетаным арқылы, тек белгілі бір дүниетанымның иесі 
екіншісіне қызықты және әлеуметтік әлемде өмір сүре алады. 
Дүниетаным - адамның өмірлік тәжірибесінің нәтижесі. Оған 
адамның білімі, сенімі, көңіл-күйі, ұмтылысы, үміті, нормалары, 
құндылықтары мен мұраттары кіреді. Дүниетаным циклдік түрде 
төрт компонентте дамиды: танымдық, құндылық-нормативтік, 
эмоционалды-ерікті және практикалық, әлемді қарапайым 
қабылдаудан белсенді немесе енжарлыққа ауысады [1, 94]. 

Әлемді кезең-кезеңмен түсіну, сайып келгенде, адамның 
өмірлік ұстанымын қалыптастыруға әкеледі. Діни дүниетаным 
оның ерекше түрі ретінде әлемге ерекше көзқарас 
қалыптастырады, онда адам барлық құбылыстар мен процестерге 
қатысатындығын сезінеді. Діни дүниетанымның ерекшелігі екі 
деңгейде жұмыс істейтін діни сананың ерекшелігіне байланысты - 
қарапайым және тұжырымдамалық. Кәдімгі деңгейде діни сана 
сенушілердің кең қоғамының типтік бейнелері, көңіл-күйлері, 
сезімдері түрінде пайда болады, сонымен қатар ресми ілімде жоқ, 
бірақ сенушілерге белсенді әсер ететін ырымшылдық пен 
идеяларды қамтуы мүмкін. Мысалы, Құдай туралы "терең кәрілік" 
ұғымы, жануарлар мен заттарда ақыл, ерік және сезімнің болуына 
сену және т. б. 

Теориялық деп те аталатын тұжырымдамалық деңгей діни 
сенімдер жүйесінен, діни тұжырымдамалардан және діни 
философиядан тұрады. Діни сананың дамуының бұл деңгейі 
діндарлықтың барлық түрлеріне тән емес, іс жүзінде бұл дінге 
"мамандандырылған" адамдар тобы (діни қызметкерлер, теологтар, 
діни журналистер) пайда болған кезде дін дамуының екінші 
кезеңінде ғана мүмкін болады. Діннің қарабайыр формалары үшін 
діни сананың тұжырымдамалық деңгейі тән емес және мүмкін 
емес, өйткені қарабайыр адам теориялық білімді сақтай алмады. 

Діни сана бейнелер мен идеялардың символизмімен 
ерекшеленеді, яғни соңғылардың мазмұны олардың тікелей 
мағынасына дейін төмендетілмейді, керісінше, көбінесе табиғаттан 
тыс шындықтан шыққан нәрсені білдіреді, оны ұсынады, кейде бұл 
шындықты ауыстырады. Діни образ діни нышан ретінде пайда 
болады және ол кез-келген символ сияқты бір-бірімен тығыз 
байланысты көптеген суреттерді қамтиды [2, 13]. Бір жағынан, 
діни символдың күрделілігі бірден бірнеше мағынаны таратуға 
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мүмкіндік береді, ал екінші жағынан, діни бейненің мазмұнын 
түсінуді қиындатады, сенушінің санасы діни бейнені интуитивті 
қабылдауды қарапайым және түсінікті етеді. Сондықтан діни 
адамға өз сенімінің тақырыбын ұтымды түсіндіру өте қиын, бірақ 
ол туралы айту оңай, оны өз пайымдауының негізі ретінде беру 
оңай. 

Діни сананың көрнекілігі мен жоғары эмоциясы басқа 
ерекшелігі болып табылады. Оның мазмұнының символизміне 
қарамастан, діни бейнелер әрқашан айқын көрінеді. Мұны, 
мысалы, адамдардың қарапайым өмірінің мысалдарымен 
табиғаттан тыс әлемнің шындықтары мен заңдылықтарын 
түсіндірген Иса Мәсіхтің астарлы әңгімелерінен көруге болады. 
Немесе, мысалы, күнделікті жағдайдан сирек шығатын 
Мұхаммедтің уағызында Құран кеңестері әрқашан нақты болады. 
Сонымен қатар, көрнекілік еркін бола алмайды, ол әрқашан 
сенушілердің ерекшелігін көрсетеді. Діни санада тек таныс 
идеялар жазылады, тіпті мифологиялық тіршілік иелерінің 
фантастикалық бейнелері қарапайым компоненттерге бөлінуі 
мүмкін. Крит минотаврын криттіктерге белгісіз түйенің басымен 
елестету қиын. 

Діни сананың үшінші ерекшелігі - консерватизм, бірақ бұл 
оның өзгермейтіндігін білдірмейді. Діни сана өте қарқынды 
өзгереді, бірақ оның маңызды өзгерістері болмайды. Суреттер, 
символдар немесе діни құрылымдар өзгеруі мүмкін, бірақ олар 
әрқашан бұрынғы суреттермен, көріністермен және 
құрылымдармен байланысты болады. 

Барлық діни идеялар бір-бірімен байланысты және әлемнің 
үйлесімді діни бейнесіне енеді. Әлемнің діни бейнесі-бұл 
діндарлар тобына тән әлем туралы ең жалпы діни идеялардың 
жүйесі. Ол адамның конфессиясына қарамастан қайталанатын 
әмбебап компоненттерге ие. Мұндай сурет, ең алдымен, әлемнің 
құрылымын түсіндіреді. Онда әрқашан шындықтың екі жоспары 
немесе екі шындық – табиғи және табиғаттан тыс туралы түсінік 
бар. Онда әрдайым әлемнің пайда болуы және оның болашағы 
туралы түсінік бар. Әлемнің пайда болуының екі діни нұсқасы бар, 
біріншісіне сәйкес, әлем хаосты жеңу ретінде қалыптасты – бәрі 
бар, бірақ тәртіп жоқ. Бұл нұсқа көбінесе мифологиялық деп 
аталады, ол грек, Египет және үнді мифологиясына тән. Шын 
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мәнінде, мұндай суреттегі әлем көптеген мифологиялық тіршілік 
иелері бақылайтын жаңа қалыптасқан тәртіпті ғана тануы мүмкін. 

Әлемнің діни бейнесі болмыстың үш деңгейін (деңгейін) 
қарастырады. Әлемді табиғи және табиғаттан тыс деп бөлу ондағы 
екі шындықты бөлуді білдірмейді. Қарапайым адамның санасында 
табиғи және табиғаттан тыс әлемде өмір сүреді және оларды бір-
бірінен ажыратуға болмайды. Кейінірек бұл идея басқа дүниелік 
шындықтың бар екендігі туралы идеямен ауыстырылады, онда 
белгісіз күштер де, адамдар да туылғанға дейін және қайтыс 
болғаннан кейін болады. Бұл "басқа әлем" әлі күнге дейін "табиғи 
әлемге" қарсы емес, бірақ оның жалғасы ретінде қызмет етеді, ол 
тіпті көбінесе алыс жер ретінде пайда болады, мысалы, жердің 
шетінде. Қазіргі адамға неғұрлым күрделі және тән көрініс-бұл 
адамның құнды пікірлерінің алдыңғы көрінісіне қабаттасу, 
нәтижесінде әлемнің үш деңгейі пайда болады: Құдай әлемі, 
табиғи әлем және зұлымдық әлемі (жер асты әлемі). Әлемнің 
мұндай көрінісінде деңгейлердің нақты тік иерархиясы 
қалыптасады, олардың бағынуы түсіндіріледі [3, 36]. 

Көбінесе ұсынылған деңгейлер иерархиясында олар бір-біріне 
айқын қарама-қайшы келеді, бірақ мұндай қарама-қайшылық 
болмаса да, орталық орын әрқашан Құдай әлемінде қалады. Ол 
болмыстың ұйымдастырушылық бастауы және "командалық 
орталығы" болып саналады, тек осы әлемнің ең жоғарғы болмысы 
болмыстың мәні мен мәнін біледі, тек олар өз еркімен өзгерте 
алады. Адам өмір сүретін табиғи әлемнің тағдыры-Құдай әлемінің 
еркіне бағыну. Бірақ бұл зұлым күштердің араласуымен 
қиындайды, олардың әсерінен адам аулақ болу керек. Діни 
сананың Құдайға деген мұндай бағыты теоцентризм деп аталады. 

Әлемнің діни бейнесінің маңызды құрамдас бөлігі-бұл 
ақырзаман, оның өмір сүруінің соңғы кезеңі туралы түсінік. 
Мұндай идея эсхатология деп аталады, оның тамыры алғашқы 
сенімдерге қайта оралады, бұл бір кездері пайда болған нәрсе 
міндетті түрде бір күні жоғалып кетеді деген сеніммен 
сипатталады. Мәңгілік, тек әлем пайда болғанға дейін болған 
нәрсе, табиғаттан тыс нәрсе. 

Діни дүниетанымның келесі құрамдас бөлігі құнды 
нормативтік идеялар болып табылады. Олардың дұрыстығы мен 
негіздемесін әлемнің діни бейнесінің тікелей жалғасы болып 
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табылатын өмірдің діни ғылымы деп атауға болады. Егер сіз 
әлемнің діни бейнесін карта ретінде елестетсеңіз, онда өмір туралы 
ғылым компас және қауіпсіз жүру үшін ұстанатын бағыт болады. 
Діни құндылықтар сенушілер үшін объективті түрде бар, олар 
әлемнің ажырамас бөлігі болып табылады, олардың негізінде 
дүниетаным жақсылық пен жамандық, бақыт пен бақытсыздық, 
өмірдің мәні мен мәні туралы идеяларды қалыптастырады. 
Нормалар әлемде жоғарыдан мақұлданған өмір сүру ережелерін 
анықтайды, олар өздерінің құндылық қатынастарын қалай дұрыс 
жүзеге асыруды және мінез-құлқын құндылықтармен қалай 
байланыстыруды көрсетеді және ұсынады. 
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Тіл әрбір ұлттың мәдениетімен, рухани құндылықтарымен біте 
қайнасқан әлемнің тілдік бейнесінің ұлттық бедерін айқындаушы 
құрал. Әртүрлі мәдениет өкілдерінің санасындағы, танымындағы 
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әлем бейнесі әртүрлі және әр халықтың өмірді тануында, 
қабылдауында ұқсастықтар, ортақ, жалпы жақтарымен қатар, 
өзіндік айырмашылықтар мен ерекшеліктер болады. Ол сөз жоқ, 
тілде көрініс табады, ал сол тілді зерттейтін әр ұлттың өзінің тіл 
ғылымы бар. 

Соның ішінде тұрақты сөз тіркестері тілімізде айрықша орын 
алады. Тұрақты сөз тіркестерініне қатысты терминдердің бірі 
идиома. Идиомасемантикалық жақтан бөлініп ажырамайтын, 
біртұтас мағынасы құрамындағы сыңарларының негізгі, 
номинативті мағынасынан мүлдем алшақ, мүлдем басқа мағына 
беретін тізбектер [4, 173]. 

Идиом сөздің бір-бірінің лексика-семантикалық 
мәнмағынасына ешбір қатысы болмай, мүлде басқаша мағына 
береді. Бұларды басқа тілге сөзбе-сөз аударуға келмейді, бөліп 
жаруға болмайды. Идиом терминин қазақ тілінде І. Кеңесбаев 
фразеологиялық түйдектер деп атаса, Қ. Аханов пен Ә. Болғанбаев 
фразалық тұтастықтар деп атаған. 

Идиомалық топтағы сөздердің байланысы берік болады, 
олардың тұтас топ болып тұрғандағы беретін мағынасы жеке 
тұрғандағы мағыналарына қатысты болмай мүлде бөтен мағынаны 
білдіреді. Мысалы: қабырғаңмен кеңес (ойлан), тісін қайрап жүр 
(өшігіп жүр), сиыр құйымшаққа салу (бір нәрсені созып кету), 
беті бері қарады (айыға бастады) [1, 39]. 

Орыс тілі де қазақ тілі сияқты идиомалық тізбектерге бай және 
олар кең қолданыста болып табылады.  Белгілі лингвист Ю.А. 
Шафрин: «Идиома – это ряд слов, употребляемых совместно и 
сообщающих этому ряду значение, не совпадающее со значением 
каждого из слов идиомы, взятого поодиночке», деп анықтама 
береді [5, 19]. 

Әр адам белгілі бір өлшемді белгілеу кезінде оны қоршаған 
әлемнің материалдық заттарынан алатыны белгілі. Осыдан белгілі 
бір тілдің лексикасы адамның күнделікті өмірде қолданылатын 
заттардың атауын метафоралық қолдану кеңістікті өлшеу 
ұғымдарын білдіретін жарқын мысал болып табылады. 

Фразеологиялық бірліктердің мазмұны арқылы бағыттың 
қалай берілетінін қарастырамыз. Фокустық мағынасы бар 
фразеологиялық бірліктер жақын, алыс диалектілермен 
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байланысты. Егер үстеулер бейтарап болса, онда фразеологиялық 
бірліктер эмоционалды сипаттама үшін үлкен мүмкіндіктерге ие. 

«Бағыттың әр жаққа, әр тарапқа бағытталғаны туралы»  
мағына төмендегі фразеологиялық бірліктерден анық көрінеді: во 
все страны на бычий рев, кто куда, на все стороны, на все четыре 
стороны, на все четыре ветра/ Құлан жортпас қу дала (дала) 
кеңістік; Қозы көш жер (жақын жер) қашықтық; Ит арқасы 
қиянда; Ит жеккен жер (алыс жер) қашықтық;  Ит өлген жер;  
Түйенің тұяғы түсетін жер жер (алыс жер) қашықтық [2] және 
т.б. 

Орыс тіліндегі кто куда  фразеологиялық бірлігі қозғалыстың 
әр тарапқа бағытталғанын білдіре отырып, адамдардың асығудың 
салдарынан жан-жаққа безіп кеткендігін көрсетеді.  Орыс және 
қазақ тілдеріндегі  на все стороны, на все четыре стороны, на все 
четыре ветра/басы ауған жаққа кету, қаңғып кету, жел айдаған 
жаққа кету фразеологиялық  бірліктеріне қарағанда, аталған 
идиома  қозғалыстың бір жаққа бағытталғанын емес,  керісінше 
табан астынан орын алған, жоспарланбаған қозғалысты және  әр 
бағыттқа бағытталған қозғалысты сипаттайды.  

Орыс тілінде жиі кездесетін в огонь и в воду  фразеологиялық 
бірлігінде  қосымша мағына айқын көрінеді, огонь  және вода  
материалдық жүниенің бастауы ретіндегі сөздерінің символдық 
мәні  төңірегінде бейнелі-мағыналы орталық  құрылады.  От пен 
судың барлық жерде болатыны туралы ұғым  кеңістік шыңдығына 
ауысып, «куда угодно» мағынасы пайда болады. Десе де кеңістік 
мағына «безоглядно», яғни алды-артына қарамастан қосымша 
мағынасы арқылы күшейе түседі.  

Орыс тіліндегі хоть на край света [3] фразеологиялық бірлігі 
егер етістікпен тіркесіп қолданылса, куда угодно мағынасын 
білдіреді. 

Әр түрлі жаққа бағытты білдіретін фразеологиялық бірліктер 
мен идиомалардың мағынасында  бір жаққа бағытты білдіру 
ұғымы жатыр: куда ноги несут, куда ветер подует, куда глаза 
глядят, во все страны на бычий рев, отқа да, суға да түсу, 
отымен кіріп күлімен шығу  және т.б.  Аталған фразеологиялық 
бірліктер өздерінің ішкі формасы жағынан белгілі бір бағыттағы 
қозғалысты, мәселен желдің бағытын, көзқарастың бағытын 
білдірсе, сөйлеу кезінде  берілген фразеологиялық бірліктердің 
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мағынасы жойылып, өздерінің біржақтылық семасын жоғалтады, 
«не выбирая дороги, в любом направлении» деген  мағынада 
жұмсалады. 

Орыс тілінде  «бағыттың  белгісіздігі» төмендегі 
фразеологиялық бірліктермен бейнеленеді: сходи туда, не знаю 
куда; принеси то, не знаю что; где раки зимуют; к черту на 
кулички [3]. 

Бағытталмағандық мәні бар фразеологиялық бірліктер 
арасында объектінің кеңістіктегі таралуын көрсететіндерді 
ажыратуға болады. Мысалы,  куда ни подайся, куда ни глянь, по 
всему свету, на всех морях, куда ни повернись, куда ни пойдешь, 
куда ни кинь – всюду клин. 

Фразеологиялық бірліктерден «место, местность» мағыналары 
анық байқалады: между небом и землей; на море, на океане, на 
острове Буяне; за тридевять земель, в тридесятом царстве; в 
некотором царстве; в некотором государстве/жер мен көктің 
арасында, адам құлағы естімеген жерде, ит арқасы қиянда, адам 
аяғы баспаған жерде. 

Орыс және қазақ тілдерінің фразеологиялық жүйесінен 
«расстояние» семасы екі мағынада көрініс табатыны анықталды,  
олар «близко – далеко» оппозициясын құрайды. 

Жақын арақашықтықты білдіретін фразеологиялық бірліктерге 
мыналар жатады: под ухом, не за горами,  дверь в дверь, плечом к 
плечу, окно в окно, под носом, под рукой, нос к носу, рукой подать / 
құлақ астында, есікпе-есік, иықпа-иық, мұрын астында, қол ұшын 
берер жерде, ат шаптырым жерде, қас пен көздің арасы және 
т.б. 

Шексіз қашықтықты көрсету бейнелі негізде нақты емес 
тіршілік иелерімен байланысты фразеологиялық бірліктерден 
көрініс табады: черт, бес: у черта на куличках, к черту на кулички, 
ко всем чертям, пошел к черту, иди к черту / ит арқасы қиянда, 
көз жетпейтін жерде, құлақ естімес жерде және т.б. 

Орыс тіліндегі куда Макар телят не гонял, куда ворон костей 
не заносил, где раки зимуют фразеологиялық бірліктерінің 
мағынасында шынайы емес іс-әрекеттер туралы ұғым-түсініктер 
жатыр.  Олар ирониялық  эмоционалды әсер беру үшін жасалады.  

Кейбір фразеологизмдерді лексикалық құрамы мен 
грамматикалық құрылымы жағынан жақын сөздердің еркін 
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тіркесімдерімен салыстыруға болады. Кеңістіктің мағынасын 
бейнелі түрде білдіретін осындай фразеологиялық бірліктерге 
мыналар жатады: один шаг, два шага, в нескольких шагах, первые 
шаги, на краю света, шаг вперед два назад/бір адым, екі адым, 
бірнеше адымда, алғашқы қадам, жер түбінде, бір қадам алда, бір 
қадам артта және т.б. 

Ұлттық тілдің сөз қазынасының бірі тұрақты сөз тіркестер 
құрамы жағынан тұрақтылығымен, кез келген тұста қолдана беруге 
болмайтын талғампаздығымен, мағына-мазмұн тереңдігімен 
ерекшеленіп тұратын тілдік құбылыс. Халықтың салт-санасы, 
дүниетанымы, дәстүрлі мәдениеті мен сан ғасырлық білімдер 
жүйесі тұрақты сөз тіркестерінен көрініс тауып, тіл қазынысының 
ерекше бір қымбат дүниесі сөз ішінде шоқтығы болып көрінетіні 
белгілі. Тілдің інжу маржандай көрінетін сөз орамдарының 
қаймағын бұзбай орынды жұмсау тіл мәдениеттілігін, сапасын 
көтеретін жайт. Идиомалар сөзімізді өткір, көрікті, образды ету 
үшін жұмсалады. Жалпы қазақ және орыс тілдеріндегі идиомалар 
өте көп, кең қолданысқа ие және мейлінше бай. Кең даланы 
иемденген халқымыздың сөз байлығының нәрлі бастауы ешқашан 
сарқылмайды. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР ҚҰРАМЫНДАҒЫ  

ТҮР-ТҮС АТАУЫ 
 

Фразеология тұрақты сөйлеу айналымы мен өрнектерді 
зерттейтін теориялық лингвистиканың бөлімі – фразеологиялық 
бірліктер, тілдің фразеологиялық бірліктерінің жиынтығы оның 
фразеологиясы деп те аталады. 

Дәстүр бойынша түркологияда барлық салалық 
фразеологизмдер бір-бірімен тақырыптық топтарға бөлінеді. 

Тақырыптық топтар-экстралингвистикалық параметрлер 
негізінде бір тақырыппен байланысты белгілі бір саладағы әртүрлі 
мақал-мәтелдер мен тұрақты сөйлеу сөздерінің жиынтығы. Осы 
қағидаға сүйене отырып, мақал-мәтелдер мен тұрақты сөйлеуді екі 
топқа бөлуге болады. Бұл: 

- табиғатпен байланысты; 
- адаммен байланысты. Бұл топта фразелогизмдер адамның 

психо-физиологиялық ерекшеліктерін, оның моральдық жағдайын, 
іс-әрекетін, ойлау, сөйлеу, туыстық, сыртқы келбеті, адамдар 
арасындағы қарым-қатынасты, рухани және материалдық 
қажеттіліктерді сипаттайтын; 

- әлеуметтік, қоғамдық өмірге, дәстүрлерге, ырымдарға 
байланысты; 

- қарғыс, тілек, мадақтауға байланысты мақал-мәтелдер мен 
тұрақты сөйлеу сөздері. 

Мақал-мәтелдер-халықтың даналығы. Бұл халықтың 
дүниетанымын, әлеуметтік құбылыстарды, қарым-қатынастарды, 
дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды, ырымдарды бағалауды көрсететін 
ғасырлық тәжірибесінің жинағы. Сондықтан мақал-мәтелдер 
өмірдің мәдени және рухани салаларында ғана кездеседі. тілдің 
мүмкіндіктерін толық көрсететін бұл бай мұра үнемі дамып, 
толықтырылып отырады және түс мағынасын кеңінен қамтиды. 
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Бірақ түсті белгілеуді қолдана отырып, мақал-мәтелдер туралы 
айтатын болсақ, біз кейбір тармақтарға назар аударуымыз керек. 
Олардың бірі-түс мағынасы бар мақал-мәтелдерді жасаушы 
әрқашан түстерді белгілеу үшін сөз тіркестерін қолдана бермейді. 
Кез-келген фразаның мазмұнында бірден байқалмайтын терең 
мағына, шығу тегі, халықтың тарихи қалыптасқан экономикалық, 
әлеуметтік, этнографиялық дәстүрлерімен байланысы бар.  

«Ақ» түс. Сөз тіркестеріндегі гүлдердің атауларының ішінде 
«ақ» сөзі ерекше орын алады. 

1. «Ақ ауыз қылды» деген мағынаны білдіретін тұрақты өрнек 
алдауды, саусақтың айналасына орауды білдіреді. Ағылшын 
тілінде мұндай мағынасы бар фразеологизмдер кездеспейді, оның 
орнына «өлу» етістігі қолданылады. 

2. «Ақ сазандай бұлықты» әйел денесінің ақтығы мен 
толықтығын, қыздарға тән нәзіктікті білдіретін тұрақты өрнек 
өзіне назар аудартады [2]. 

Қыз мінезімен қызыл, қыздарға тән сұлулықты ақ сазанмен 
салыстырады. Ағылшын тілінде «ақ жүн», «ақ қар» 
фразеологиялық бірліктері сұлулықты сипаттайды. Мысалы 
ертегіде «Snow White», - делінген «The princess had skin as white as 
snow, lips as red as rose and her hair as black as фуртиф..«яғни» 
Ханшайым қар тәрізді ақ денесі, ашық қызыл ерні, қара шашы 
бар..». 

 Ағылшын және қазақ тілдерінде ақ түс сұлулықты, 
тазалықты, нәзіктікті білдіретінін көреміз. 

4. «Ақ өлім» – кез-келген адам өлетін жағдайды білдіретін 
тұрақты өрнек. Алланың еркіне ештеңе қарсы тұра алмайтынын 
көрсетеді. Қазақ тілінде «ақ бұйрықты өлімім» дейді. Бұл 
қарттықтан болған өлімді білдіреді, оның мерзімінде, төтенше 
оқиғалардан өлім емес. «Ақ бұйрықты өлімім» немесе «Ақ өлімім» 
сөздері әдебиетте жиі қолданылады. 

Ағылшын тілінде қазақтың «ақ өлімім» деген сөзі кездеспейді. 
Жалпы, ағылшын тіліндегі ақ сөз жаман жаңалықпен, айтылыммен 
байланысты емес. 

5. «Ақ етік» - бұл адал, ұрлық пен опасыздыққа қабілетсіз 
адамды білдіретін тұрақты өрнек. Ал ағылшын тілінде «White than 
whiter» фразеологизмдері, яғни ақтан ақ «White man», яғни адал 
адам қазақ тіліндегі ойды жалғастырады және толықтырады. 
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Мысалы: «егер сенің досың адал болса, ол нағыз дос» деген сөйлем 
«егер сенің досың адал болса, ол нағыз дос» деп аударылады. 
Бұдан келіп шығатыны, ағылшын және қазақ тілдерінде адалдық 
сөзі ақ түспен ассоциацияланады. Жоғарыда аталған екі тілде де 
адалдық, тазалық, досқа, сөзге деген адалдық, шыншылдық 
сөздерінің мағынасы ақ түспен байланысты екені анық. Бұл бүкіл 
адамзатқа тән ортақ құндылықтар туралы айтады. 

 6. «Ақ жерден қара болды» деген сөз жазықсыз зардап 
шеккен, бекер айыпталған дегенді білдіреді. Мысалы: «көптеген ақ 
жандар қара әлемнің құрбаны болды» деген сөйлемде адамдардың 
әділетсіздігінен зардап шеккен адал адамдар туралы айтылады. Бұл 
фразеологизм көбінесе сот отырыстарында, еске алуларда 
қолданылады, бірақ ағылшын тілінде біз айтқандай, ақ түс 
бақытсыздықпен байланысты емес. 

 7. «Ақ жол!» жақсы тілек, тілек, шынайы және жақсы ниет 
білдіретін тұрақты өрнек. Әдетте, бұл жолда келе жатқан жас 
жұбайларға, бірге өмір сүрудің алғашқы қадамын жасайтын жас 
түлектерге, алда үлкен сынақ болатын жас түлектерге тілектер мен 
ізгі ниеттер. Мысалы: сөйлем «қазақтың дастархан басында, түрлі 
жиын тойларда, адам өмірінде кездесетін қуаныш кезеңінде той 
иесіне, қуаныш иесіне арнап Ақ жол тілеп, қол жайып бата 
айтады..» ақ жолды қайда және неге айтып жатқанын көруге 
болады. Ал ағылшын тілінде бақытты жол тілеу ақ түспен 
байланысты емес, жай ғана «жақсы сәттілік!». 

  8. «Ақ иіліп сынбайды» деген сөз адал, жақсы деген 
мағынаны білдіреді, жала жабудан зардап шекпейді, яғни әділдік 
әрқашан жеңіске жетіп, жала жабылады. «Аққа құдай жақ» 
тіркесінің де мағынасы бар. Ағылшын тілінде «pretend that black is 
white» – ақ түсті қара етіп көрсету, яғни олар қалай қаралауға 
тырыспаса да, шындық әлі де ашылады. Мысалы: «he pretended that 
black is white to make her believe him» ұсынысы - «ол өзін сендіру 
үшін ақ болып көрнігісі келеді» деп аударылады, бұл адал адам 
ешқашан жоғалмайтынын дәлелдейді. Ағылшын және қазақ 
тілдерінде «аққа құдай жақ» сөзінің мағынасы бірдей. 

  9. «Ақ кебінге оранды» тұрақты өрнек, екі мағынасы бар. Ақ 
түсте адамның бірінші жерлеуі, табиғи құбылыстардың екінші 
сипаттамасы. 
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 А) әрбір мұсылман қайтыс болғаннан кейін ақ матаға оралған, 
яғни адам бұл әлемге ештеңесіз келіп, материалдық 
құндылықтарсыз, тек ақ затқа оралған. Қазақ тілінде ақ кебінге 
оранды деген сөз мұсылман ұғымынан туған. Бұл адам басқа 
әлемге таза, кінәсіз, қарызсыз кетуі керек дегенді білдіреді. 
Ағылшын тілінде тиісті фразеологизм жоқ. 

 Б) өрнек оралған ақ шапандар табиғатты сипаттау үшін 
қолданылады, атап айтқанда қыс пен қарды сипаттайды. Біз бұл 
өрнек ақ қармен жабылған жерді мәңгілік бейбітшілікке кеткен тірі 
жанмен салыстырудан туындағанын көреміз. 

Ағылшын тілінде қарлы жерді тек ақ қармен сипаттауға 
болады. Өлім қара жарықпен байланысты, жерлеу рәсімінде қара 
киім киетіндігінің дәлелі. 

10. «Ақ көбік қылды» – қатты терлеуді білдіретін тұрақты 
өрнек. Ежелгі уақытта біздің ата-бабаларымыз жылқыларды көлік, 
тамақ ретінде пайдаланған және оларды қасиетті деп санаған. 
Жылқылармен ойындарға, жарыстарға қатысты (қыз қуу, 
аударыспақ, көкпар). Жарыс кезінде терлеген жылқыға «ақ көбік 
болды» деп қолданылған. Ағылшын тілінде жылқы тамақ, көлік 
ретінде қарастырылмайды, керісінше олар оны әдеміліктің, 
сұлулықтың, өнердің символы ретінде көреді. Жалпы, Еуропа 
елдерінде, атап айтқанда, британдықтар жылқыларды машинамен, 
мотоциклмен, велосипедпен қатар спорт құралы ретінде 
қабылдайды. Демалыс күндері олар ер-тоқым жасап, серуендеуге 
шығады. Ағылшын тілінде мұндай өрнектің болмауы табиғи. 
Ағылшындар жылқыны жарыстарда, ұлттық ойындарда 
қолданбағандықтан, қой өсірмеді, яғни жылқы шаршамады. Ал 
әрбір қазаққа бұл өрнектің мағынасы түсінікті. 

11. «Ақ пен қара» – бұл барлық нәрсенің дұрыс және бұрыс 
жағы, жаман мен жақсылықтың айырмашылығы бар екенін 
білдіретін тұрақты өрнек. Ақ жақсы, қуанышпен, адалдықпен, 
әділеттілікпен, ал қара жаман жаңалықтармен, өтірікпен, 
әділетсіздікпен, жала жабумен, қайғымен байланысты. 

Ағылшын тілінде бұл «ақ және қара» фразеологиясы. 
Ағылшын тілінде ақ түс адалдықты, сұлулықты, кейбір 
жағдайларда қорқақтықты білдіреді, ал қара түс жамандыққа, 
қайғыға, жаман ниеттерге, кемшіліктерге байланысты, кейбір 
жағдайларда маңызды – үлкен. 
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Мысалы: «he tries to see everything in black and white although 
he knows this is impossible» деген тіркес «Ол мұнының қабілетін 
білейін деп тұр, әр нәрсеннің ақ мен қарасын көруде» деп 
аударылады. Қазіргі қоғамда «Қасқырдың ауызы немесе де қан, 
жеме де қан» деген сөзде айтылғандай, сен қалай дұрыс болмасаң 
да, егер сені ешкім қолдамаса, онда жала жабуы да мүмкін. 
Сондықтан әркім жақсылықты жаманнан, әділеттілік пен 
әділетсіздіктен анықтай алуы керек. Біз ақ және қара түстердің 
қазақ және ағылшын тілдеріндегі мағыналары толығымен сәйкес 
келеді деген қорытындыға келдік. 

12. «Ақ пен қызыл арасында» [1] күннің батуын білдіретін 
тұрақты өрнек. Қазақ халқы көп қабылдайды. Олардың бірі түс 
мағынасы бар фразеологиялық бірліктердің арасында кездеседі. 
Мысалы: «Ақ пен қыздың арасында ұйымдастыру!». Қазақ халқы 
ислам дініне жақын. Дінде дұға күн батып бара жатқанда оқылады, 
оны ақшам деп атайды. Егер адам осы уақытта ұйықтап жатса, 
онда ол өлуі мүмкін деп саналады, өйткені бұл уақытта зұлым 
рухтар ерекше күшке ие болады. Ағылшындар басқа сенімнің, 
басқа дүниетанымның жақтаушылары болғандықтан, олардың ақ 
түспен байланысты мағынасы бар фразеологиялық бірліктері жоқ. 

13. Қазақ тіліндегі «ақ саусақ жан» сөзі жеңіл еңбекті жақсы 
көретін, ауыр, лас жұмыстан, күш салмайтын адамды сипаттайды. 

Ағылшын нұсқасында: «white collar worker» [3]. 
Мысалы: сөйлемде « do the white collar workers earn more than 

those working physically?» физикалық еңбектен аулақ болған, таза 
кеңседе жұмыс істегенді жөн көретін адам туралы айтылады. Екі 
тілде де күш-жігер жұмсамайтын, ауыр еңбектен аулақ болатын 
адам ақ саусақтың өрнегімен сипатталады. Яғни, жоғарыда аталған 
фразеологизмдер бір-біріне толық сәйкес келеді. 

14. «Ақ түйенің қарны жарылды». Қазақ халқында «ақ түйенің 
қарны жарылған күн» сөзі ізгі хабарды, байлықты, үлкен мерекені 
білдіреді. Ақ жануарларды, атап айтқанда, байдың символы – ақ 
түйені ұстау қазақ халқы үшін үлкен бақыт деп саналды. 

Ал ағылшын тілінде бақыт ақ түспен байланысты, «бақытты 
болу» деген тіркес бақытты болуды білдіреді. 

Халықтың дүниетанымының тұрақты көріністері, әлеуметтік 
құбылыстарды, қарым-қатынастарды, дәстүрлер мен ырымдарды 
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бағалауға бағытталған халықтың ғасырлар бойғы тәжірибесінің 
нәтижесі деп қорытынды жасауға болады. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

КАК ИНОСТРАННОГО (РКИ) В АРМЕНИИ 
 
Известно, что Россию и Армению связывают тесные 

многовековые культурные, дипломатические, экономические и 
военные отношения, основанные на сходстве культурных и 
религиозных особенностей обеих стран, национальных ценностей, 
а также менталитета русского и армянского народов.  

В Республике Армения, по разным данным, проживает от 
11000 до 15000 русских, при этом в последнее время количество 
туристов и мигрантов из России увеличивается.  

Наряду с этим, в Армении достаточно популярны российские 
телевизионные и YouTube-каналы, интернет-блоги, фильмы, 
радиостанции, художественные произведения и различные 
новостные издания.  

Все это обусловливает актуальность и важность изучения 
вопросов, связанных с преподаванием в Армении русского языка 
как родного и как иностранного. 

Профессор кафедры русского языка Армянского 
государственного педагогического университета им. Х. Абовяна и 
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главного редактора журнала «Русский язык в Армении» Б.М. 
Есаджанян утверждает, что трудности, связанные с преподаванием 
русского языка в республике, являются предметом постоянных 
дискуссий филологов на научных конференциях [2]. Русисты и 
преподаватели школ и вузов страны не в полной мере 
удовлетворены качеством учебников и дидактических материалов 
по русскому языку.  

С 1993 года в Армении действует Закон «О языке», в 
соответствии с которым «Республика Армения на своей 
территории гарантирует свободное использование языков 
национальных меньшинств» [3], обучение же русскому языку 
является обязательным во всех образовательных организациях 
республики. Сегодня исследователи считают, что необходимо 
пересмотреть этот закон с целью определения статуса русского 
языка как межнационального языка коммуникаций, в том числе 
деловых. Этому вопросу был посвящен последний выпуск журнала 
«Русский язык в Армении» в 2021 году. 

Большое значение для преподавания русского языка имеет и 
Концепция «Русский язык в системе образования и общественно-
культурной жизни Республики Армения», принятая 
Правительством Республики Армения в 1999 году. Помимо этого, 
начиная с 2000-х годов, разработано и реализовано около двадцати 
протоколов заседаний Межправительственной комиссии по 
экономическому сотрудничеству (в том числе и в сфере науки и 
образования) между Российской Федерацией, Республикой 
Армения и государств-участников СНГ. 

Русский язык в Армении изучают на каждой из трех ступеней 
образования. Так, в некоторых детских садах республики 
существуют русскоязычные группы. 

В 2000-м году утверждено положение о функционировании 
русскоязычных школ (с углубленным изучением русского языка): 
Школа «Усмунк» при Российско-армянском (Славянском) 
университете, Школа № 55 им. А.П. Чехова, Школа № 8 им. А.С. 
Пушкина и т.д. В настоящее время в Армении около шестидесяти 
таких школ, хотя тенденция сокращения их количества 
сохраняется.  

Кроме того, во всех армянских общеобразовательных 
учреждениях в обязательном порядке изучают русский язык как 
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иностранный или как отдельную дисциплину, начиная со второго 
класса. В ряде школ также организованы специальные классы, в 
которых преподавание ведется на русском языке. Помимо школ с 
армянским языком обучения, в стране работают школы (основные 
и старшие общеобразовательные), в которых с первого по 
двенадцатые классы обучение проводится на русском языке. В 
таких школах обучаются дети граждан Российской Федерации, 
представителей национальных меньшинств и граждан Республики 
Армения, обучавшихся прежде в России. Преподавание в этих 
школах осуществляется по учебным программам и учебникам 
России. 

В общеобразовательных школах Армении в обязательном 
порядке проводятся ежегодные олимпиады по русскому языку и 
литературе различного уровня: школьные, районные, городские, 
областные, республиканские и международные. При поддержке 
Российского центра науки и культуры в Ереване проводятся также 
Дни русского слова, литературные вечера, мероприятия, 
приуроченные к памятным датам и знаменательным событиям в 
России, инсценировки русских сказок, фестивали и другие 
мероприятия, призванные укреплять русско-армянскую дружбу.  

Армянские учащиеся успешно участвуют и в дистанционных 
олимпиадах по русскому языку, а также в Международных 
олимпиадах по русскому языку государств-участников СНГ и 
стран Балтии. 

По завершении двенадцатилетнего обучения в школе 
выпускники сдают единый централизованный экзамен по русскому 
языку и литературе. Русский языка они продолжают изучать и в 
вузах. 

Что касается системы высшего образования Армении, то в 
1997 году в Ереване основан Российско-армянский (Славянский) 
университет, в котором сейчас обучается около четырех тысяч 
студентов. В Армении действуют филиалы российских вузов, 
например, Армянский институт туризма (филиал РМАТ), 
Ереванский Филиал Московского Государственного университета 
экономики, статистики и информатики (ЕФ МЭСИ), Ереванский 
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова и т.д.  

Обучение на русском языке осуществляется и в некоторых 
армянских вузах (Армянский государственный экономический 
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университет, Ереванский государственный лингвистический 
университет им. В. Брюсова и т.д.). Практически во всех вузах 
Армении заключены договоры о сотрудничестве с университетами 
России, что способствует повышению качества высшего 
образования, в том числе в отношении преподавания русского 
языка в Армении. 

Необходимо отметить, что в научной литературе последних 
десятилетий комплексных исследований, посвященных проблемам 
методики преподавания русского языка как иностранного в 
Армении, практически нет. Подобная попытка впервые 
предпринята президентом Армянской ассоциации учителей 
русского языка и литературы общеобразовательных школ Л.Г. 
Баласанян и Л.В. Московиным, описавшими историю развития 
методики преподавания русского языка в армянской средней 
школе и применяемую преподавателями учебную и методическую 
литературу. 

Авторами проанализировано более пятидесяти учебников и 
методических материалов для преподавания русского языка в 
армянских школах. «Среди них учебники К. Сарафовой, А. 
Варагшападского, М. Бжишкяна, учебники и методические труды 
Р. Мелкумяна, Г. Агабабяна, Б. Есаджанян» [1, 345]. 

Исследователями выявлено, что методика обучения русскому 
языку в армянских общеобразовательных школах в основном 
преподавалась с использованием сравнительно-сопоставительного 
метода и осуществлением перевода в процессе обучения (эта 
тенденция сохраняется и сейчас). 

Важно отметить, что каждый этап развития методики 
преподавания русского языка в армянских школах отличается 
большей степенью практической направленности процесса 
преподавания, чем предыдущий этап. Кроме того, в последнее 
время в преподавании русского языка в республике наблюдается 
также нацеленность на достижение практических результатов 
обучения, применение лингвокультурологического и 
коммуникативного подходов к обучению, а также 
заинтересованность во внедрении в образовательный процесс 
инновационных образовательных технологий. Все это полностью 
соответствует глобальным тенденциям в области языкового 
образования.  
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Тел белемендә сүз ясалышы берничә төрле булырга мөмкин. 
Алар арасында киң таралганнары кушымчалау ысулы, сүзтезмәнең 
кушма сүзгә күчүе һәм сүзләр кушылу ысуллары.  

Лингвистикада кушма сүзләрнең оешуында ике төрле 
бәйләнеш очрарга мөмкин: тезүле һәм ияртүле бәйләнеш. 
Компонентлары арасында тигез хокуклы мөнәсәбәткә нигезләнгән 
тезүле бәйләнеш парлы сүзләр ясауда катнаша. Мәсәлән, тирә-як, 
килделе-киттеле, хатын-кыз, бала-чага һ.б.  

 Ә компонентлары бер-берсенә буйсынганда барлыкка килүче 
ияртүле бәйләнеш синтаксик ысул белән ясалган сүзләр арасында 
була. Аларга саф кушма, тезмә, кыскартылма сүзләр керә. 
Мәсәлән: үги ана яфрагы, алъяпкыч, БДУ һ.б.  

Ияртүле бәйләнешнең бүгенге көндә берничә төре бар: 
атрибутив, предикатив, объект һәм адвербиаль мөнәсәбәтләр. 
Аларның һәрберсе кушма сүзләр ясалышы өчен нигез булырга 
мөмкин. Татар телендә кушма сүзләр ясалышында бәйләнеш 
төрләрен (ияртүле һәм тезүле) характерлауга телче-галимнәр: 
Ф.Ә.Ганиев, М.З.Зәкиев, Д.Г.Тумашева, Ф.М.Хисамова һ.б. 
хезмәтләрендә берникадәр урын бирелә. Әмма саф кушма 
сүзләрдәге компонентларның үзара бәйләнешен тикшергән махсус 
хезмәтләр әлегә юк. Бу фактлар безнең тарафтан сайланган 
теманың актуальлеген билгели.  

Телдә ияртүле бәйләнеш төп бәйләнеш булып тора. 
«Җөмләдәге бәйләнешләрдән чыгып, түбәндәге ияртүле 
бәйләнешләрне билгеләргә мөмкин: предикатив (хәбәрлек 
бәйләнеше), атрибутив бәйләнеш, объект һәм хәл бәйләнешләре. 
Кушма сүзләрнең структурасын һәм асылын билгеләгәндә, 
компонентларның бәйләнешеннән чыгып тикшерү максатка 
ярашлырак. Беренчедән, болай эшләгәндә кушма сүзләргә 
компонентларның берегү дәрәҗәсеннән чыгып характеристика 
бирергә була, икенчедән, ияртүле бәйләнешне болай аеруның 
нигезендә бүлүнең бердәм нигезе ята. Хәзерге татар телендә 
компонентлары ияртүле бәйләнештә булган кушма сүзләрнең 
ясалышының түбәндәге типлары бар: 1) компонентлары атрибутив 
бәйләнештә булган кушма сүзләр ясалышы; 2) компонентлары 
объект бәйләнешендә булган кушма сүзләр ясалышы; 3) 
компонентлары хәл бәйләнешендә булган кушма сүзләр ясалышы» 
[2, 44]. Әмма татар телендә кушма сүзләр ясалышында 
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компонентлар арасында предикатив мөнәсәбәтләрнең күзәтелүен 
дә билгеләргә мөмкин. Мәсәлән, Ф.М.Хисамова үзара предикатив 
мөнәсәбәттәге сүзләр кушылу юлы белән ясалган кушма сүзләрнең 
татар телендә түбәндәге төрләрен билгели: 

«а) күбрәк идиоматик мәгънәдә кулланыла торган тезмә 
фигыльләр: эч пошу, кот очу һ.б.  

б) хәзерге татар телендә нигездә фамилияләрдә сакланган 
борынгы кушма антропонимнар һәм топонимнар: ураз+килде 
(Уразгилдин), хан+килде (Хангильдин), таң+атар (Таңгатаров), 
Тәңре+бирде (Тәрбирдиев) һ.б.» [3, 37]. 

Предикатив (хәбәрлекле) мөнәсәбәт ия белән хәбәр арасында 
гына була, һәм «бу вакытта иярүче сүз (хәбәр) ияртүче сүз (ия) 
белдергән төшенчә турында нинди дә булса бер яңалык хәбәр итә. 
Хәбәр итү хикәяләгәндә генә түгел, сорауны, боеруны һәм эчке 
кичерешләрне белдергәндә дә була. 

Хәбәрлекле мөнәсәбәт нигезендә сөйләмнең төп берәмлеге – 
җөмлә барлыкка килә. Шуңа күрә ул – сүзләр арасындагы 
бәйләнеш төренең иң әһәмиятлесе булып санала, сөйләм 
оештыруда беренче дәрәҗәдәге рольне уйный» [2, 48]. 

Хәбәрлекле мөнәсәбәттәге сүзләр төрле чаралар ярдәмендә 
үзара бәйләнешкә керә. Мәсәлән:  

«1. Хәбәрлек кушымчалары. Мәсәлән: Мин укучымын. 
Матурсың син, гүзәлсең син. Без инженерларбыз. Гали 
укытучыдыр. 

2.  Зат һәм сан кушымчалары. Мәсәлән: Мин язам. Син 
язасың.  

3. Сүз тәртибе, ягъни билгеле тәртиптә торганда гына, 
сүзләрнең хәбәрлекле мөнәсәбәткә керә алулары. Мәсәлән: Өй 
биек. Һава саф. Башка очракларда сүз тәртибе хәбәрлекле 
мөнәсәбәтне нормаль саклау хезмәтен үти. 

4. Интонация» [2, 48]. 
Предикатив (хәбәрлекле) мөнәсәбәткә кергән сүзләр 

синтезлашып, кушма сүзләр ясауда да катнаша ала [1, 449]. Алар 
арасында күбрәк исемнәр, рәвешләр, сыйфатларның ясалышын 
күрергә мөмкинбез. Мәсәлән:   

а) исем ясалышы: атчабар (ат + чабар) – (Күл ягыннан бер 
атчабар килде. Г. Ибраһимов); кайтаваз (кайта + аваз) – 
(Җырымны җырладым урманга, Кайтаваз яңгырады томанда. 
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Г.Афзал); коточкыч (кот + оча) – (Коточкыч бер хәлгә тарыган, 
Күренеп тора аның йөзеннән. З.Мансур); кошкунмас (кош + 
кунмас) – (Ә кошкунмас агачын беләсезме сез? Марс Шабаев); 
көнчыгыш (көн + чыга) – (Ике тәрәзәсе белән көнчыгышка карап 
торган бу бүлмә аеруча якты. Ә. Еники); үзбушаткыч  (үзе + 
бушата) –  (Чистарткан чүпләр өелеп калмады, шунда ук аларны 
махсус төягечләр үзбушаткыч «КамАЗ» машиналарына төяп 
озаттылар). 

Түбәндәге мисалларда: б) сыйфат ясалышын күзәтергә 
мөмкинбез: көнчыгыштагы (көн + чыга) – (Бигрәк тә 
көнчыгыштагы туган республикаларда йөреп, аларның халык 
музыкасын гармонь аркылы бирүе белән Файзулла ага нык 
танылып җитте. М. Җәлил); үзбелдекле (үзе + белә –  (Миңа 
ошамый сезнең бу шәкертегез. Бик үзбелдекле булып кылана. Ирек 
куйсаң, алла сакласын, әллә ни эшләргә барып җитәр. Ә. Фәйзи); 
үзйөрешле (үзе + йөри) – (Үзйөрешле кран); үзьяшәешле (үзе + 
яши) –  (Ул үзьяшәешле һәм үзенчәлекле рәссам). 

Шулай ук предикатив мөнәсәбәтләргә нигезләнеп, в) кушма 
рәвешләр дә ясалырга мөмкин. Мәсәлән: аягүрә (аяк + үрә) – (Ул 
көнне зиндан башлыгының урынбасары камераларга йөреп, 
тоткыннарны карап чыкканда, Гриша аягүрә каршы алмаган. Г. 
Ибраһимов); баштүбән (баш + түбән) – (Рәхим лапас астына 
баштүбән салындырып аскан сарыкны тунап ята.); йөзтүбән 
(йөз + түбән) – (Шакир, ике кулы белән йөзен каплап, каплап, 
кровать өстенә йөзтүбән атылды. Ф. Әмирхан); төнозын (төн + 
озын) – (Ул «Ләйлә вә Мәҗнүн» не төнозын укып, елый-елый, 
мендәрләрен сыгып алмалы була торган иде. Ш. Хөсәенов); үзбаш  
(үзе + баш) – ([Нурулла] уникедә, үзбаш ат җигеп, олауга йөри 
башлады. А. Гыйләҗев). 

Хәбәрлекле (предикатив) мөнәсәбәт сүзләр арасындагы 
бәйләнеш төренең иң әһәмиятлесе булып санала. Чөнки бу 
мөнәсәбәт нигезендә сөйләмнең төп берәмлеге – җөмлә 
формалаша.  

Шулай итеп, татар телендә кушма сүзләрнең компонентлары 
предикатив мөнәсәбәттә дә булырга мөмкин. Димәк, кушма сүзләр 
ясалышында нигез булып сүзтезмәләр генә түгел, җөмләләр дә 
килә. Кушма сүзләр ясалышында нигез булып торган предикатив 
мөнәсәбәт башка мөнәсәбәтләргә караганда чагыштырмача аз 
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(4,42%). Бу мөнәсәбәткә нигезләнеп, кушма исемнәр, сыйфатлар, 
рәвешләр ясала. 
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КӨҢІЛ-КҮЙ ПРЕДИКАТТАРЫНЫҢ  
СЕМАНТИКАЛЫҚ ТҮРЛЕРІ 

 
Бұл мақала предикаттардың семантикалық түрлерін, олардың 

морфологиялық және семантикалық ерекшеліктерін және 
сипаттамалық белгілерін зерттеуге арналған. Предикаттардың 
семантикалық жіктелуін құру әрекеттерін көптеген лингвистер 
бірнеше рет жасады (Вендлер 1967, Щерба 1974, Степанов 1980, 
Чейф 1999, Арутюнова 1976, Селиверстова 1975, Камалов 1999, 
Барамыгина 1996 және т.б.). Алайда, «Лингвистикалық әдебиетте 
олардың дифференциалды семантикалық компоненттерінің нақты 
санына негізделген предикаттардың жалпы қабылданған 
семантикалық жіктемесі әлі жоқ» [1, 10]. 

Предикаттарды «әрекет», «сапа» және т.б. мағынасы бар 
топтарға бөлу өте ұзақ дәстүрге ие. Алғашқы жіктеулердің бірін 
Аристотель жүргізді (қараңыз: Степанов 1980), ол предикаттардың 
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«әмбебап» семантикалық жіктелуі болып табылатын 10 
философиялық категорияны анықтады. Кейіннен, предикаттардың 
семантикалық жіктелуін ұсынған көптеген авторлар Аристотель 
өзінің 10 категориясы ретінде бөлген ұғымдармен жұмыс жасады. 
Алайда, «әрекет», «сапа», «күй» және т. б. сияқты ұғымдардың 
өздері де біржақты анықтама алған жоқ және «іс-қимыл», «күйлер» 
немесе «қасиеттер» предикаттарын зерттеген авторлар 
предикаттардың белгілерін сипаттады, олардың пікірінше, 
мағыналары «әрекет», «күй» немесе «сапа» ұғымдарына логикалық 
сәйкес келеді. Бұл жағдай предикаттардың семантикалық және 
морфологиялық сипаттамаларын оларды бір немесе басқа 
семантикалық типке жатқызуға болады деп болжауға мүмкіндік 
берді. 

Кейбір зерттеушілер, өз кезегінде, «күйлер» санатына жататын 
предикаттарды егжей-тегжейлі зерттеп, «күйлер» предикаттарын 
олардың семантикалық түрлері бойынша жіктеуге қатысты 
(Васильев 1981, Камалова 1999, Зализняк 1992). Қолданыстағы 
жіктеулер бір-бірінен олардың негізіне алынған критерийлермен 
де, жүргізілген жіктеулер нәтижесінде анықталған семантикалық 
типтермен де ерекшеленеді. Демек, «күй» предикаттарының 
семантикалық түрлері бойынша осындай классификациясын құру 
қажет, ол «күй» предикаттарының мәндерін компоненттік талдау 
нәтижелеріне де, олардың морфологиялық ерекшеліктерін 
зерттеуге де негізделеді. 

Жағдайдың предикаттарын морфологиялық тұрғыдан 
зерттегенде, олардың арасында етістіктің тіркесімі – зат есіммен, 
сын есіммен немесе екінші қатысыммен көрсетілген предикаттар 
өте жиі кездесетінін байқауға болады. Сондай-ақ, біз «күй» 
предикаттарын білдіру үшін қолданылатын байланыстырушы 
етістіктерді зерттеу қажет деп санадық. 

Адамның психикалық жағдайы – өмірлік құбылыстардың 
үлкен тобын біріктіретін ерекше психологиялық категория. 
Психикалық күйлердің саны өте үлкен, бірақ бұл күйлер көбінесе 
тез өтіп кетеді және олардың кейбіреулері тұрақты және 
басқаларға қарағанда жиі кездеседі, тілде көрінеді [2, 14]. 
Психикалық күй дегеніміз – белгілі бір уақыт кезеңіндегі 
психикалық белсенділіктің интегралды сипаттамасы, ол көрінетін 
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заттар мен шындық құбылыстарына байланысты психикалық 
процестердің өзіндік ерекшелігін көрсетеді [3, 20]. 

Адамның психикалық жағдайының мағынасы бар предикаттар 
үнемі зерттеушілердің назарын аударады. Алайда, осы мәселеге 
арналған көптеген еңбектерде, әдетте, сөйлеудің бір бөлігінің 
материалы – етістік зерттеледі. Сонымен, алғаш рет психикалық 
күйдің мағынасы бар етістіктер Ф.Ф. Фортунатовтың («Орыс 
етістігінің кілті туралы»), А.А. Шахматовтың («Орыс тілінің 
синтаксисі»), А.М. Пешковскийдің («ғылыми жарықтағы орыс 
синтаксисі») еңбектерінде байқалады, онда олар «ішкі, психикалық 
тәжірибе етістіктері» деп аталды. 

Осылайша, «адамның психикалық жай-күйі» 
предикаттарының семантикалық түрін қарастыра отырып, біз осы 
семантикалық типтің келесі кіші топтарын бөлуге негізделген деп 
санаймыз: 

* «көңіл-күйдің» предикаттары (депрессия, көңілді болу, 
ойлау, шыдамсыздық, тілек, сезіну, бейімділік (болу) және т. б. / 
(be depressed, be cheerful, brood, be eager, feel like, feel (have) 
inclination, etc.); 

* «толқу» («мазасыздық») предикаттары (алаңдату, уайымдау, 
мазасыздану, сары уайымға салыну, ұнжырғысы түсу және т. б. / be 
worried, be excited, worry, be anxious, be concerned, etc.); 

* «наразылық білдіру» предикаттары («ашулану», «өшігу») 
(ашулану, өшігу және т. б./ be angry, rage, etc.); 

* «қанағаттану/ қанағаттанбау» предикаттары (қанағаттану, 
қанағаттанбау, көңілсіздік, құлқы болмау және т. б. / be satisfied/ 
dissatisfied, be pleased, be disappointed, etc.); 

* «қуаныш/қайғы» предикаттары (көңіл көтеру, қайғы, қуану, 
шаттану, мұңаю, қайғыру және т. б. / be merry, be sad, grieve, 
mourn, etc.); 

* «ұят», «өкініш» предикаттары (ұялу, өкіну, ыңғайсыздану, 
бетінен оты шығу, қызару, сасып қалу  және т. б./ be ashamed, 
regret, feel shame, etc.); 

* «таңдану» предикаттары (таңдану, таң қалу, қайран қалу,  
абдырып қалу және т. б. / be surprised, be shocked, be astonished, 
etc.); 
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* «қорқыныш» предикаттары (қорқу, үрку, көзі алақандай 
болу, төбе шашы тік тұру, дүрбелең және т. б. / be afraid, be fearful, 
fear, panic, etc.); 

* «ақыл-ой күйінің» предикаттары (ашулану, ақыл-ой, сана 
және т.б./ be mad, be sane, be conscious, etc.).  

«Адамның психикалық күйінің» предикаттары, әдетте, күйді 
білдіретін етістікпен  + сын есім немесе үстеу, етістіктер арқылы 
көрінеді. «Адамның психикалық күйінің» предикаттары барлық 
уақыттық формаларда қолданылады, бірақ әр түрлі уақыттық 
формаларда «күй» етістіктерін қолдануға кейбір шектеулер бар. 
Мысалы, «көңіл-күй» етістіктерінің тіркесімдерімен, сын 
есімдермен, қатысымдармен және предлогтармен немесе атаулы 
тіркестермен көрсетілген предикаттар барлық шақ формаларда 
қолданылады. Мысалы, Simple (Peter is/was/will be 
depressed/cheerful/in the mood), Continuous (тек feel және look 
қосымша етістіктерімен – Peter is/was/will be feeling/looking 
depressed/cheerful/determined), Perfect (тек be, feel және look  
қосымша етістіктерімен – Peter has/had/will have been/feltAooked 
depressed/cheerful/anxious) және  Perfect Continuous (тек  feel және 
look қосымша етістіктерімен – Peter has/had/will have been 
feeling/looking depressed/cheerful/anxious). 

Жалпы сезімді белдіретін етістіктер – көңіл-күйге әсер ететін 
психологиялық құбылыс [4, 67]. Көңіл-күйді білдіретін 
синонимдес етістіктерді басқа топтардан бөліп алып, өз алдына 
жеке қарауға болатын тірек олардың өздеріне тән мағыналары 
және көңіл-күйдің құбылуына байланысты іштей сезілетін 
процестердің нәзіктігі, оның көңіл-күйге әсері болып табылады. 
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ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІ  

АУДАРУ ЕРЕКШЕЛІГІ 
 

Мамандандырылған терминдік жүйелерді сипаттау және 
талдау соңғы онжылдықтардағы лингвистикалық зерттеулердің 
жетекші бағыттарының бірі болып табылады. Арнайы номинация 
мәселелеріне деген қызығушылықтың артуы қоршаған әлемнің 
мәні мен процестерін бірыңғай белгілеуге және түсінуге қол 
жеткізу үшін терминологияның рөлі мен оны білімнің әртүрлі 
салаларында стандарттаудың артуымен түсіндіріледі, сонымен 
қатар ғылым мен өндірістің әртүрлі салаларындағы мамандар 
қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында терминологияны 
біріздендіру және үйлестіру мәселелері әзірленуде. 
Мамандандырылған терминдік жүйелерді зерттеудің тиімділігі 
оның нәтижелері номинация теориясының дамуына, әлемнің тілдік 
бейнесін зерттеуге қаншалықты үлес қосатындығында. Терминнің 
пайда болу механизмі және терминдік жүйенің ұйымдастырылуы 
терминдік жүйелерді зерттеуде жинақталған тәжірибеге ғана емес, 
сонымен бірге тиісті білім саласының даму деңгейіне де 
байланысты [1, 77]. Ағылшын-орыс қаржы-экономикалық 
терминологиясын зерттеу объектісі ретінде таңдау, ең алдымен, 
бұрыннан қалыптасқан терминологиялық жүйелерді, жас, дамып 
келе жатқан ғылымдардың терминологиясын қарастыруға арналған 
көптеген жұмыстардың аясында әлі де нашар түсінілетіндігімен 
түсіндіріледі. Мұндай терминологиялық ішкі жүйелерді зерттеу 
сөзсіз қызығушылық тудырады, өйткені ол ғылым тілінде қазіргі 
білімнің жалпы заңдылықтарының көрінісін байқауға мүмкіндік 
береді. Мұндай заңдарға бір жағынан жоғары мамандандырылған 
лексиканы бөлуде, екінші жағынан салааралық полисемияны 
дамытуда терминологияда көрінетін ғылымдардың саралануы мен 
интеграциясы жатады. Сонымен қатар, ғылыми-техникалық 
прогресс дәуіріне тән халықаралық ынтымақтастық пен ақпарат 
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алмасудың кеңеюі терминологиялық ішкі жүйелердің қарқынды 
интернационализациясымен бірге жүреді. Ресми-семантикалық 
деңгейде қаржылық есептіліктің ағылшын және орыс терминдерін 
салыстырмалы талдау олардың морфосинтактикалық құрылымы 
мен лексикалық құрамы да ерекшеленетінін көрсетеді. Сонымен 
қатар, көп жағдайда аударма тіл және аударылатын тіл терминдері 
әртүрлі компоненттермен сипатталады [2, 89]. Сәйкессіздіктерді 
олардың себептеріне байланысты келесі сорттарға бөлуге болады. 
Әр термин элементінің семантикасын аудармада бір ұқсас 
компонентпен жеткізе алмауына байланысты аударма тіл және 
аударылатын тілдің терминдерінің лексикалық және 
грамматикалық құрылымындағы айырмашылықтар. Бұл 
әртүрліліктің айырмашылықтары қазақ құрама терминдеріне 
сәйкес келетін бір сөзден тұратын терминдерді аудару кезінде 
пайда болады. Мысал ретінде мынадай балама жұптарды көрсетуге 
болады:  maintenance – техникалық қызмет көрсету; proceeds – 
ақша аударымы; research – ғылыми зерттеу; security – құнды қағаз. 
Кейбір жағдайларда қазақ құрама терминінің лексикалық-
грамматикалық құрылымы ағылшын терминінің күрделі сипатын 
көрсетеді: екі сөзді қосу арқылы: leaseback-қайтару лизингі; – 
құрмалас термин негізінде (эллипстің нәтижесінде): жалға алу-
жалдау шығындары; жалға алу – (жалға алу, жалдау төлемдерінен); 
nominee – номиналды акционер (nominee shareholder-ден). Ресми-
семантикалық деңгейде аударылатын тіл және аударма тіл 
терминдерінің бірқатарын салыстыру кезінде анықталған 
сәйкессіздіктер үш негізгі түрмен ұсынылған: 
морфосинтактикалық құрылымдағы сәйкессіздіктер; лексикалық 
құрамдағы айырмашылықтар; аударма тіл және аударылатын тіл 
терминдерінің лексикалық-грамматикалық құрылымындағы 
айырмашылықтар [3, 91]. Аударма тіл және аударылатын тіл 
терминдерінің морфосинтактикалық құрылымындағы 
айырмашылықтар келесі сорттарға бөлінеді. Аударма тіл және 
аударылатын тіл терминдерінің құрылымындағы компоненттердің 
бірінің сөйлеудің әртүрлі бөліктеріне жататындығы тілдердің 
грамматикалық құрылымындағы айырмашылықтарға да, әр тілдегі 
тұжырымдаманың тарихи қалыптасқан ерекшеліктеріне де 
байланысты болуы мүмкін. Тілдердің грамматикалық 
құрылымындағы айырмашылық екі немесе одан да көп зат 
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есімдерден және олардың қазақ баламаларынан тұратын ағылшын 
терминдерінің морфосинтактикалық құрылымындағы 
айырмашылықтардың негізгі себебі болып табылады. «Зат есім + 
зат есім» (N+N) грамматикалық құрылымы, қазақ  тіліндегі 
ағылшын терминдерінің қалыптасуындағы ең өнімді, әдетте, «сын 
есім + зат есім» (Adj+N) құрылымына сәйкес келеді, қазақ тіліне 
аударғанда «сын есім + зат есім» (Adj+N) құрылысы 
қолданылады): тұтынушылық сұраныс-тұтынушылық сұраныс; 
кредиттік рейтинг-кредиттік рейтинг; interest income-пайыздық 
кіріс; investment policy – инвестициялық саясат; market 
capitalization – нарықтық капиталдандыру; reserve account – 
резервтік шот; subscriber base – абоненттік база; tax basis – салық 
базасы. Ағылшын және қазақ терминдерінің морфосинтактикалық 
құрылымындағы сәйкессіздіктер терминдердің лексикалық 
құрамындағы сәйкессіздіктермен бірге жүруі мүмкін: ата – ана 
компаниясы-бас компания (зат есімнің сын есіммен ауыстырылуы 
осы компоненттің семантикасының өзгеруімен байланысты емес) 
[4, 101]. Осылайша, зерттелетін терминология қазіргі 
терминологияның маңызды, жеткіліксіз зерттелген мәселелерін 
қарастыруға ыңғайлы объект болып табылады. Қаржы-
экономикалық аударманың қиындықтары-бұл тұжырымдар мен 
ережелерді дәл сақтау. Қаржы-экономикалық терминологияны 
нақты түсінуден басқа, аударманың осы түрін орындау кезінде 
аудармашы да өте мұқият, дәл және дәл болуы керек – өйткені 
экономикалық немесе қаржылық құжаттарды аударудағы шамалы 
дәлсіздік немесе қателік мәтіннің аудармасына тапсырыс берушіге 
айтарлықтай материалдық зиян келтіруі мүмкін. Экономика және 
қаржы-бұл үнемі дамып келе жатқан салалардың бірі. Тиісінше, 
жаңа терминдер, атаулар, қысқартулар  пайда болады, оларды 
қажетті тілге аудару оңай емес. Пайда болған неологизмдер 
көбінесе тәжірибелі аудармашыны шатастыруы мүмкін. Сонымен 
қатар, экономикалық және қаржылық мәтіндердің тәжірибелі 
аудармашысы нормативтік сипаттағы барлық жаңалықтар мен 
өзгерістерді әрдайым білуі керек [5, 51]. Біз қаржылық-
экономикалық аударма көбінесе тікелей техникалық аударма 
шеңберінен шығады және аудармашыдан экономикалық 
құжаттарды жасау практикасында, заңнамалық нормаларды 
қолдануда және біздің елімізде және шетелде терминдерді 
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түсіндіруде ерекше білім мен айырмашылықтар мен 
ерекшеліктерді түсінуді талап етеді деп санаймыз. Экономикалық 
және қаржылық мәтіндерді аударуда оң сәт ретінде интернеттің 
жаһандық желісінде қол жетімді қағаз және электронды 
сөздіктердің, оқулықтар мен анықтамалықтардың барлық 
түрлерінің, сондай-ақ мәтіндер мен глоссарийлердің болуын атап 
өткен жөн. Банк-қаржы мәтіндерін аударманың басқа түрлері мен 
жанрларына қарағанда көбірек аудару сөздіктер мен 
анықтамалықтармен жұмыс істеуді ғана емес, сонымен қатар ең 
күрделі терминдерді аудару бойынша мамандарға кеңес беруді де 
қамтиды. Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, 
қаржылық-экономикалық аударма бірқатар ерекшеліктерді 
қамтитынын және оны тек экономист және қаржыгер 
мамандығының қыр-сырын білетін, сонымен қатар шет және  қазақ 
тілдерін жетік білетін маман ғана орындай алатындығын атап өтуге 
болады. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО ДИСКУРСА 
  
Каждая профессия обладает совокупностью присущих только 

ей свойств, в числе которых особенности речи ее представителей. 
Речь прокурора, рассматриваемая нами как прокурорский дискурс,  
не стала исключением. Под прокурорским дискурсом нами 
понимается разновидность юридического дискурса, 
рассматриваемого как многоплановое  явление, как комплекс 
элементов судебного процесса (текст речи, участников общения, 
коммуникативной ситуации и т.д.), связанного со сферой права [4, 
137]. 

Прокурорская деятельность чаще всего связана с 
поддержанием государственного обвинения на судебном 
заседании. Этот факт диктует необходимость обвинительного 
характера рассматриваемого дискурса. Данная разновидность 
судебного дискурса воспроизводится во время судебных прений – 
особого этапа судебного разбирательства, в котором участники со 
стороны защиты и обвинения выступают с речами, подводящими 
итоги судебного следствия и представляющими суду свою 
обоснованную окончательную позицию по рассматриваемому 
уголовному делу. 

От успешности прокурорской речи может зависеть 
окончательное решение судьи, поскольку грамотное расположение 
материала и правильно расставленные   акценты обвинения 
помогают сделать речь убедительнее. Именно поэтому для 
достижения наибольшей результативности прокурор   проявляет 
активность в исследовании материалов дела, анализирует и 
обобщает полученные сведения. Следуя общим требованиям, 
предъявляемым к  ораторской речи, прокурор старается сделать 
свою речь четкой, содержательной, выразительной, доступной для 
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восприятия слушателями и соблюдающей нормы литературного 
языка [2, 92-95]. Также ей по возможности следует быть краткой, 
избегать повторов и упоминания обстоятельств, не имеющих 
отношение к делу. Содержание речи должно включать в себя 
глубокий правовой, социальный и психологический анализ 
юридических фактов.  

К наиболее значимым отличиям прокурорской речи от иных 
публичных выступлений следует отнести следующие признаки: 

1) Конкретность, то есть посвященность определенному 
уголовному делу, обстоятельства которого составляют ее основное 
содержание. Особенность обвинительной речи отвергает не 
связанные с уголовным делом общие рассуждения или 
злоупотребления абстрактными цитатами.  

2) Доказательность, означающая, что прокурор обязан дать 
оценку общественной опасности преступления, но лишь тогда, 
когда будет доказан факт преступления и будет доказано, что 
совершено оно именно этим подсудимым. 

3) Наступательность речи - направленность судебного 
выступления прокурора на изобличение виновных. 

Обвинительная речь прокурора ставит перед собой 
определенную цель -   дать судье и присяжным убедительные 
доказательства и пищу для размышлений о виновности 
подсудимого. Произнося свою речь, прокурор не просто 
обращается к присутствующим в зале суда, он стремится 
изобличить и осудить преступника, показать недопустимость 
совершенных противоправных действий. Его слова должны 
побуждать общественное мнение. Суть состоит в том, чтобы речь 
создала эффект «ревербации»: содержание обвинения должно 
дойти до сознания людей, всколыхнуть волну негодования и 
недовольства нарушением закона, которая отразится уже на 
содержании решения суда. 

Чтобы достигнуть поставленной цели, речь прокурора требует 
тщательной подготовки. Для того, чтобы ее было легче составить, 
можно придерживаться определенной композиции. Следует 
заметить, что официально утвержденной структуры прокурорской 
речи на данный момент нет, но наиболее удобной считается 
следующая: 
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1. Вступительная часть, в которой отражается общий характер 
совершенного преступления и степень его общественной 
опасности. 

2. Изложение обстоятельств дела. 
3. Анализ и оценка доказательств. 
4. Квалификация содеянного деяния. 
5. Мотивированное изложение мнения о виде и мере 

наказания. 
6. Заключительная часть, цель которой восстановить в памяти 

судей и присутствующих в зале заседания наиболее важные 
результаты судебного следствия и подвести черту под ним. Хотя 
данная часть и является факультативным элементом речи 
прокурора, в делах, имеющих особое общественное значение, 
необходимо речь закончить специальной концовкой. 

Так как на заседании суда прокурор выступает в роли оратора, 
ему следует обратить особое внимание на вступление и 
заключение своей речи. Это можно объяснить «законом края» Г. 
Эббингауза, согласно которому большинство людей лучше 
запоминает информацию в начале и конце выступления [1, 110-
112]. Хотя данный «закон» и носит скорее рекомендательный 
характер, но, соблюдая его, у прокурора появляется 
дополнительная возможность повысить результативность своей 
речи. 

Конечно, не последнюю роль играет и доказательственная 
база, однако даже самый убедительный аргумент не сможет 
переломить ход дела, если его неправильно преподнести. Поэтому 
прокурор должен избегать в речи употребления слов-паразитов, 
ненормативной лексики, тавтологии, которые обедняют речь 
говорящего, заостряя внимание на невежестве оратора вместо 
излагаемых фактов. 

У прокурора должна быть выработана коммуникативная 
стратегия, которой он следует во время судебного заседания. Под 
такой стратегией принято понимать совокупность вербальных и 
невербальных средств воздействия на слушателя, с помощью 
которых оратор побуждает последнего к реализации практических 
установок, необходимых субъекту воздействия. В случае с 
прокурором реализуемой установкой будет признание 
подсудимого виновным в совершении конкретного преступления.  
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Выбор коммуникативной стратегии будет зависеть от ряда 
факторов: 

1. Тип дискурса - термин,  означающий процессы языковой 
деятельности, в нашем случае подразумевается прокурорский 
дискурс как разновидность юридического дискурса.   

2. Конфликтная ситуация (суд с присутствием участвующих в 
нем лиц). 

3. Степень внушаемости объектов воздействия (возраст, 
образованность, социальное положение) 

4. Личность говорящего (внешний вид, опыт работы, манера 
подачи информации) 

Для более сильного эмоционального воздействия прокурор 
часто использует различные тактики, выделенные Т.С. Сафоновой  
[4, 140]:  

1. «Маркирование» подсудимого – заведомо для всех 
подсудимому присваивается статус виновного. Например, 
прокурор начинает свою речь с того, что создает негативное 
впечатление о подсудимом, называя его, например, «вором», то 
есть сразу же выдвигает обвинение. 

2. Тактика привлечения внимания к потерпевшим 
заключается в описании более широкой картины того, что 
случилось после совершения противоправного деяния. Прокурор 
может описать личность пострадавшего, тяжесть нанесенного 
ущерба, вызывая чувство жалости к потерпевшему. 

3. Тактика призыва к сознательности используется в случае, 
если нельзя уверенно утверждать о виновности подсудимого. 
Прокурор может использовать свой опыт, примеры из истории, 
имеющиеся у него улики, чтобы косвенно обвинить человека в 
совершении преступления и подвезти присяжных с судьей к 
логической развязке. 

4. Тактика призыва к гражданской позиции применяется в том 
случае, когда подсудимый совершает преступление на почве 
мести, по принципу «око за око, зуб за зуб». Прокурор показывает 
всю жестокость и агрессивность совершенного деяния, указывая на 
недопустимость подобного поведения. 

5. Тактика постановки риторического вопроса с 
последующим ответом на него, которая обычно используется в 
последних предложениях вступительного слова прокурора. 
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Характеристика личности подсудимого как элемент 
прокурорской речи имеет немалое значение. Ее значимость 
состоит в том, что в этой части речи прокурор тщательно и глубоко 
проанализирует данные о личности подсудимого, создавая более 
объективную и полную оценку преступления. 

Характеристика подсудимого всегда должна быть построена 
на конкретных материалах дела, включать данные о жизни, 
деятельности и поведении подсудимого как до совершения 
преступления, так и после совершения, о его поведении в семье, в 
быту, об образе жизни подсудимого, о личных качествах, чертах 
характера, об отношении его к факту совершенного преступления. 
Голословные утверждения о личности подсудимого со стороны 
прокурора недопустимы.  

Рассмотреть, как воплощаются особенности прокурорского 
дискурса на практике, мы сочли возможным на примере видео-
выступления государственного обвинителя на заседании 
Благовещенского суда по делу М.В. Бегезы, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ  
[5]. Прокурор в обвинительной речи подробно изложила 
материалы дела, привела результаты судебных экспертиз, а также 
дала характеристику обвиняемого. К положительным качествам 
произнесенной речи можно отнести отсутствие необоснованных 
пауз, повторов слов, изложенная информация относилась к делу 
напрямую. В данном случае прокурор выбрала синтез тактик 
маркирования подсудимого и привлечения внимания к 
потерпевшему, что проявилось в подробном описании совершения 
преступления: было указано, что Бегеза М.В. совершил убийство в 
состоянии алкогольного опьянения, угрожал как потерпевшему, 
так и свидетелям правонарушения. Аргументом к пробуждению 
общественного негодования стало указание места совершения 
преступления - центр города. Однако существенным недостатком 
обвинительной речи, на наш взгляд, явилось простое зачитывание 
прокурором подготовленного текста, что превратило выступление 
государственного обвинителя в монотонный монолог, содержание 
которого можно было разобрать только при очень внимательном 
вслушивании в ее слова, что, безусловно, намного снизило эффект 
от речи. 
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На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
речь прокурора - сложное коммуникативное явление, которое 
нацелено на достижение определенного результата, заключенного 
в убедительном изложении своей точки зрения. Для выполнения 
поставленной задачи прокурор должен использовать не только 
свои юридические знания, но и навыки работы с большим потоком 
информации и широкой аудиторией. В этом смысле прокурорский 
дискурс всегда должен быть ориентирован на слова известного 
русского юриста  А.Ф. Кони: «Юрист должен быть человеком, у 
которого общее образование идет впереди специального» [6]. 
Поэтому для того, чтобы сделать свою речь успешной, обвинителю 
следует использовать самые разные способности: от глубокого 
анализа материалов дела до воздействия словом на чувствительные 
стороны людей. Представляется, что учиться создавать такие речи 
необходимо еще в студенческие годы, используя для этого самые 
разнообразные формы учебной  аудиторной и неаудиторной 
работы: практикумы, деловые игры, конференции, ораторские 
конкурсы [3]. 
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5. Электронный ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=zEoFyYxhCRI&ab_channel=Бл
аговещенский городской суд. 

6. Электронный ресурс: https://ru.citaty.net 
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ВЫРАЖЕНИЕ ЭМОЦИЙ «ЛЮБОВЬ» И «СТРАСТЬ»  
В РОМАНАХ Д. БУЛЯКОВА 

 
В данной статье рассматриваются лингвистические 

средства репрезентации эмоций в романах Д. Булякова. 
Проводится анализ выражения таких чувств, как «любовь» и 
«страсть».  

Ключевые слова: эмотивность, репрезентация эмоций, 
паралингвистические средства, эмотивные знаки.  

 
Выражение эмоций в языке в качестве объекта лингвистики 

начали изучать относительно недавно, во второй половине 
прошлого столетия. На сегодняшний день уже предложены разные 
теории, подходы к исследованию этого феномена с целью 
объяснить, какие именно слова могут являться нагруженными 
эмоционально, а какие не содержат эмоций. Интерес 
теоретический и практический вызывают факторы, которые 
заложены в слове и обусловливают именно эмоциональную 
коммуникацию. Исследователи интересуются значениями слов, 
ситуациями, в которых их употребляют, и то, каким образом они 
могут выражать чувства и мысли. Хотя в лингвистике сегодня 
существует термин «эмотивность», «имманентное свойство 
выражать системой собственных средств эмоциональности, 
являющую собой факт психики, присущее языку; индивидуальные 
и социальные эмоции, которые отражены в семантике единиц 
языка», по сей день он имеет очень размытый характер [3, 24].  
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Проблему эмоций и языка сегодня исследователи решают 
на стыке нескольких направлений: психолингвистическом, 
когнитивном, лингвокультурологическом, лингвистическом. 

Комплексный подход помогает исследователям глубже 
изучить эмоции и их языковые выражения. Б. Волеком введено 
понятие знакового эмотивного кода, которое, с точки зрения 
семиотики, выражено языковыми и паралингвистическими 
средствами, оно реализует эмоциональное состояние в речи 
человека, его настроения и чувства [2,15-24]. Этот знак, по словам 
Б. Волека, состоит из таких вербальных знаков, которые могут 
представляться языковыми единицами разных уровней: фонем или 
даже текстов. Вербальные эмотивные знаки, как правило, являются 
комплексными, соотносятся они не только с самими эмоциями, 
но также с иными объектами, ведь таких знаков, которые 
выражают лишь эмоции, очень мало. Чаще всего употребляются 
такие выражения эмотивности, как некомплексные знаки, которые 
содержат лишь эмотивные компоненты. Это могут быть 
междометия или инвективная лексика.  

Башкирский язык чрезвычайно богат различными языковыми 
средствами выражения эмоций, что отражает особенность 
национального характера данного этноса. На разных уровнях языка 
это представляется в различных паремиях, применении 
междометий, метафор и метонимий, активных синтаксических 
конструкций. К видам репрезентации эмоций в башкирском языке 
можно отнести эмосемы, пословицы и поговорки, эмоциональные 
синтаксические конструкции, фраземы, метафоры, метонимии и 
т.д. 

В произведениях Диниса Булякова отражен весь спектр как 
положительных, так и отрицательных эмоций. В них встречаются 
наименования выражающие радость и горе, боль и гнев, удивление 
и удовлетворение, восторг и сожаление [1]. Особое внимание автор 
уделяет описанию таких чувств, как  любовь и страсть: 

1. – Йә-не-ем, үлеп яратам үҙеңде! – тип шыбырланы Әнүәр, 
ҡыҙыҡайҙың бәләкәс кенә ынйы алҡа йәбештерелгән нәфис 
ҡолағының алһыу йәрпесәгенән үбеп. – Һин ми-не-ке! / – Родная, я 
безумно тебя люблю! – прошептал Анвар, целуя девушку в мочку 
уха. – Ты моя! («Взорванный ад»); 
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2. Ҡыҙыҡай эҫе тыны менән егетте иҫертте, тегеһе артыҡ 
түҙеп тора алманы, ҡыҙыҡайын һаҡлыҡ менән генә ныҡ итеп 
күкрәгенә ҡыҫты, шунан, бәхеттәренең самаларҙан ашҡан бер 
мәлендә, үҙ ғүмерендә тәүге тапҡыр уларҙың ирендәре бер-береһен 
яндырып ҡауышты/ Разгоряченное дыхание девушки совершенно 
опьянило парня, он осторожно прижал ее к груди, а после, 
одурманенные счастьем, их губы впервые слились в поцелуе. 
(«Взорванный ад»); 

3. Ҡомһоҙланып бөтә тәнен үбергә кереште. Күкрәктәренән 
башлап аяҡ бармаҡтарына тиклем... / Обезумев, он стал целовать 
все ее тело. От груди, до кончика пальцев... («Взорванный ад»);  

4. Ҡыҙ көсһөҙ ыңғырашты, ирендәре ҡушылғас, үҙе лә яуап 
бирҙе. Түҙеп торғоһоҙ теләк Ғилманды ярға әйҙәне. Ул Нәфисәне, 
сәстәренән иҫәпһеҙ-һанһыҙ көмөш тамсылар түгеп, һаҡлыҡ менән 
генә күтәреп алды ла ярға атланы.  
- Нәфис! Нәфисем... минең... / Девушка бессильно застонала, 
а когда он коснулся ее губ, ответила на поцелуй. Неудержимое 
желание потянуло Гильмана к берегу.  Он подхватил Нафису на 
руки и понес к побережью, бесчисленные капли серебром 
осыпались с ее волос. 
- Нафис! Моя Нафиса.. («Пришелец»). 

5. – Ашыҡма, ҡабаланма, янырһың, – тип, үҙе күперенке ап-аҡ 
күкрәктәре менән уның тәнен бешереп, үбергә, иркәләргә кереште. 
Аһ, ул илаһи минуттар!  / – Не торопись, все получится, – она 
начала ласкать его поцелуями, обжигая прикосновением 
белоснежной груди. Ах, эти райские мгновения! («Взорванный 
ад»); 

Из приведенных примеров можно сделать вывод, что для 
передачи таких эмоций как «любовь» и «страсть» Динис Буляков 
прибегает не только к языковым средствам репрезентации эмоций 
(слова называющие эмоции, междометия и т.д.), но и активно 
использует паралингвистические средства коммуникации (жесты, 
мимику).  
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ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕ МЕТАФОРАНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ  
 
Түркітанудың бір саласы болып табылатын қазақ тіл 

біліміндегі метафораларға келетін болсақ, бұл - жан–жақты 
зерттеуді талап ететін, үздіксіз дамып келе жатқан тілдік құбылыс. 
Қазақ тіл біліміндегі метафораның жай-күйі, оның жасалу 
жолдары, механизмі, тілді, ойды дамытудағы қызметі, жалпы қазақ 
метафораларының зерттелуі, сипатталуы, ғылымдағы танымдық 
рөлі, термин жасау қызметі, сөзжасамдық сипаты теориялық 
тұрғыдан терең зерттеуді қажет етеді. Осы уақытқа дейін 
метафораға біржақты көзқараспен ғана қарастырылып келді. 
Мәселен, «Лингвистикалық түсіндірме сөздікте» метафораға 
мынадай анықтама берілген: «Метафора ( грек metaphora – 
ауыстыру ) – троптың бір түрі. Ұқсастық, сәйкестік және т.б. 
негізінде сөздер мен сөз орамдарының ауыспалы мағынада 
қолданылуы. Ал метафорлану дегеніміз – ауыспалы мағынаның 
пайда болуы мен оның экспрессивті қасиеттерінің күшеюі 
нәтижесінде сөздің мағыналық аумағының кеңеюі» [3, 113]. 

«Жалпы тіл білімі сөздігінде» метафораға төмендегідей 
анықтама берілген: «Метафора ( грек metaphora – ауыстыру) – троп 
немесе сөйлеу механизмі. Метафора сөздің басқа мағынада 
қолданылуы. Риторика мен лексикологияда метафора 
номинациялық құрал ретінде қарастырылады» [2, 96].  

«Метафора» терминін қазақ тіл білімінде алғаш қолданған - 
белгілі ғалым А. Байтұрсынов. Ол өзінің «Әдебиет танытқыш» 
еңбегінде метафора ұғымын «ауыстыру» деп атайды. А. 



179 
 

Байтұрсыновтан соң метафораға тілдік тұрғыдан анықтама беріп, 
талдау жасаған ғалымдар – Р. Барлыбаев пен Б. Хасанов.  

Р. Барлыбаев «Қазақ тілінде сөз мағынасының кеңеюі мен 
тарылуы» (1963) атты кандидаттық диссертациясында сөз 
мағынасы мен оның өзгеруі, дамуы, сөз мағынасының кеңеюі мен 
тарылуы, сөздің дыбыстық, мағыналық жақтары, мағына түрлері, 
ауыспалы мағына сынды тілдік мәселелерді талдады. Р. Барлыбаев 
метафора туралы былай деп жазды: «Бір заттың атауы жалпы 
сыртқы ұқсастық, сәйкестікке қарай екінші бір заттың, 
құбылыстың атауына ауысады екен. Олай болса, сөз мағынасының 
ауысуы объективтік болмыстағы заттардың, құбылыстардың 
жалпылық жақтарының негізінде туған тілдік құбылыс деп 
қарайтын.... Біріншіден, сөздің ауыс мағынасы түр, түс 
ұқсастықтарына негізделіп жасалады екен; екіншіден, тілдің 
тарихи даму барысында кейбір ауыс мағыналар дами келе тұрақты 
мағынаға айналып, кей жағдайда ауыс мағына алға шығып кетуі 
мүмкін; үшіншіден, сөздің тұрақты, кеңейіп, көп мағыналығы, 
кейбір омонимдік мағына – бәрі сөздің ауыс мағынасының (қай 
тілде болмасын) түрлі дәрежелері екенін айтуға болады» [1, 137].  

Ал Б. Хасановтың «Қазақ тілінде сөздердің метафоралы 
қолданылуы» атты кандидаттық диссертациясы метафораны алғаш 
рет тілдік теория тұрғысынан қарастырады. 1966 жылы баспадан 
жарық көрген еңбегінде Б. Хасанов Абай, І. Жансүгіровтың, С. 
Сейфуллиннің поэзиялық шығармалары, сонымен бірге XVIII – 
XIX ғасырлардағы қазақ ақындарының өлеңдері тіліндегі 
метафоралы тіркеске талдау жасайды. Сөздердің метафоралық 
мағынада стильдік қолданылуы жан-жақты зерттелді. Ғалым 
әсіресе, метафораның жасалу жолына ерекше көңіл бөледі. 
Аталмыш еңбек үш тараудан тұрады. Бірінші тарауда метафоралық 
қолданыс пен метафоралық мағына түсіндірілген. 
Метафоралардың сөздің көп мағыналылығын туғызуы, 
омонимдерді, терминдердің жасалуындағы қызметі айтылып 
ономастика мен топонимиканың, фразеологизмдердің, мақал-
мәтелдердің, қанатты сөздер мен афоризмдердің, табу мен 
эвфемизмдердің метафораға негізделуі, жұмбақтардың метафораға 
құрылуы т.б. мәселелер жан-жақты қамтылып, сөз етіледі. Автор 
метафоралық мағына алған сөз метафоралық қолданыстың кезінде 
пайда болатынын, оның санасы сөйлеушінің шама-шарқына 
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қарайлас, дүниетанымына, біліміне тікелей байланысты екендігін 
айтады.  

«Біраз уақыттан соң метафоралардың өзі қайтадан 
метафоралануы, тіпті, бұрынғы тіл мағынасына кері оралуы 
мүмкін» – дейді ғалым [5, 25].  

Еңбектің екінші тарауында метафораның лексика-
грамматикалық сипаттамасы мен оның қазақ тіліндегі 
қолданыстарының ерекшеліктері қарастырылып талданады. Сөз 
таптарының (зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, үстеү, етістік, 
еліктеуіш сөздер) метафоралануына жеке-жеке тоқталады. 
«Метафораны сөз табына байланысты сарапқа салғанда, зат 
есімнің негізгі рөл атқаратындығын айта кету керек. Өйткені, 
біріншіден, басқа сөз таптарының метафоралы қолданылуы зат 
есім арқылы белгілі болады. Екіншіден, зат есімнің атаулық, 
терминдік мәні бар» [4, 65].  

Зат есімнен жасалған метафоралар, олардың мағыналық 
топтары: адамға, өсімдіктер дүниесіне, географиялық ортаға, жер-
суға, матаға, тұрмысқа қажетті құралдар мен жиһаздарға, тамақ 
атаулыға байланысты туған метафоралар сараланып талданады. 
Үшінші тарауда метафораның көркем әдебиетте қолданылуы сөз 
болады. Ғалым бұл тарауда метафораның түрлеріне, метафораның 
стильдік мәніне, метафораның образдылығы мен оның баға беруде 
жұмсалуына, ойлаудың ұлттық ерекшелігін көрсетудегі мән – 
маңызы, т.б. тілдегі қосымша қызметтеріне кеңірек тоқталады. 
Ғалым аталмыш еңбекте метафоралардың жасалуына көп көңіл 
бөледі. Бұл еңбек – қазақ тіл білімінде метафораны жан –жақты 
қарастырып, зерттеуге үлкен үлес қосқан бірден-бір еңбек. 
Дегенмен, Б. Хасановтың еңбегі жарық көргелі қырық жылдан 
астам уақыт өтіп кетіпті. Бұл уақыт аралығында қоғам өмірінде 
болған түбегейлі өзгерістер халықтың ой-санасына, тілге, сөз 
мағынасына, оның қолданысына әсерін тигізбей қоймады. Мұндай 
өзгерістерді сөздердің метафоралы қолданылу ерекшеліктерінен де 
байқауға болады. Сондықтан қазіргі тіліміздегі метафоралардың 
қолданысындағы өзгерістер мен ерекшеліктерді байқап анықтау, 
оларды талдау, әсіресе, метафоралардың ұлттық ғылым тілін 
қалыптастырудағы маңызы мен үлесін теориялық тұрғыдан зерттеу 
аса маңызды іс болмақ.  
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Ш. Мұхамеджановтың «Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің ауыс 
мағынасы» (1968) атты диссертациялық жұмысында сөздердің 
ауыс мағынасының ерекшеліктер, полисемия мен омонимияның 
арақатынасы, ауыс мағынаның фразеологизм арқылы жасалуы, 
термин жасау жолдары, ауыс мағынаның негізгі түрлері, сөз 
мағынасының метафоралық өзгеруі, сөздердің түрлі эмоционалды-
экспрессивтік мәнде ауыс қолданылу тәсілдері, басқа тілдерден 
енген сөздердің ауыс мағынасы жан-жақты талданып зерттеледі.  

«Сөздің ауыс мағынасы дегенде кең мағынасында алып 
отырмыз, олай болғанда метафоралық, синекдохалық, 
метонимиялық т.б. қолданыстар сөздің контекстік мағынасына 
жатады. Мұны сөз мағынасының даму барысындағы алғашқы 
барысындағы басқышы екенін естен шығармаған абзал. Сөздің 
ауыс мағынасын сөздің семасиологиялық дамуының екінші 
басқышы деуге тиіспіз. Оның үшінші басқышы – омонимия» – 
дейді ғалым [4].  

Сондай-ақ метафора туралы кейбір ойлары В. Манасбаевтің 
«С. Мұқанов поэзиясының тілі» (1961), М. Жақыпбековтың 
«Жамбыл шығармаларындағы сөздердің және фразеологиялық 
тіркестердің стильдік ыңғайда қолданылуы» (1955) сияқты 
кандидаттық диссертацияларында да айтылады. Қазақ тіл білімінде 
тілдік метафора, оның түрлері туралы К. Ахановтың «Қазақ тілі 
лексикасының мәселелері» (1956), «Тіл біліміне кіріспе» (1965), М. 
Балақаев, М. Томанов, Е. Жампейісов, Б. Манасбаевтың «Қазақ 
тілінің стилистикасы» (1975), Ә. Болғанбаевтың «Қазақ тілінің 
лексикологиясы» (1988), А. Айғабыловтың «Қазақ тілінің 
лексикологиясы» (1995) т.б. біршама қазақ тіліне қатысты 
еңбектерде айтылып, түсінік беріледі. Сонымен қатар тілшілер 
қатары жас ғалым – ізденушілермен толыға түсуде. Мысалы, 
қазіргі қазақ тілінің метафорасымен айналысып жүрген жас 
ғалымдар – А. Сыбанбаева, И. Мұратбаева, Г. Зайсанбаева т. б.  

Қазақ тіл білімінде метафора сөздердің ауыс мағынасын 
жасаудың бір жолы, қазақ әдебиеті мен стилистикасында троптың 
бір түрі, яғни көркемдегіш тәсіл ретінде ғана қолданылады. 
Жоғарыда келтірілген Б.Хасанов пен Ш. Мұхамеджанов сынды 
ғалымдардың метафораның қолданылу аясына қатысты ой-
пікірлері олардың диссертациялық еңбектері мен шектеліп қалды. 
Ғалымдардың метафорамен оның жасалу жолдары, көп 
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қырлылығы, функциясы қазіргі қазақ тілі білімінде тек 
лексикология саласымен ғана байланыс жүргізеді [4, 58]. Ал бұл 
тілші ғалымдардың құнды пікірлері мен талдаулары, өкінішке 
орай, басқа ғалымдардың еңбектерінен орын таппауда. Мысалы, 
қазіргі қазақ тілінің метафорасы туралы сөз қозғағанда тек қана 
оның лексиканың эмоционалды – экспрессивті қабатын 
жасайтыныны, ауыс мағына тудырудың бірден – бір жолы 
екенімен ғана шектеліп келеді. Қазақ тіл білімінде метафораны 
күні бүгінге дейін біржақты түсіну орын алып келеді. Метафора – 
тек көркем шығармадағы көріктеу амал - тәсілдерінің бірі ретінде, 
бұған дейінгі жазылып, зерттеліп жүрген дүниелердің барлығында 
көркем шығарманың тілдік аспектісінде ғана, яғни троптың түрі 
ретінде, стильдік ыңғайда сөз етіліп жүр. Қазіргі уақытта қазақ тіл 
білімінде метафораның лингвистикалық табиғатын тілдегі 
қызметін, түрлерін жаңаша қарастырып саралайтын ғылыми 
зерттеулер аса қажет.  
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МЕНТАЛИТЕТ И КОНЦЕПТОСФЕРА В РУССКОМ 

НАЦИОНАЛЬНОМ СОЗНАНИИ 
 
Понятия менталитет и концептосфера имеют четкое 

разграничение в когнитивной лингвистике. Менталитет 
определяется как особенный способ восприятия и осмысления 
реальной действительности, характеризующийся совокупностью 
когнитивных стереотипов сознания, свойственных отдельной 
личности, общественной или этнической группы людей. В этом 
ракурсе можно рассуждать о менталитете отдельного человека, 
группы, нации. Первый из них обусловлен вторым и третьим и 
факторами личного развития человека – уровнем его образования, 
культуры, опытом интерпретации явлений действительности, 
следовательно, групповой менталитет фиксирует специфику ее 
восприятия и понимания уже определенными объединениями 
людей – гендерными, возрастными, профессиональными, 
социальными и т. д. Известно, что одинаковые события могут в 
них по-разному восприниматься и вызывать различные реакции, 
например, у мужчин / женщин, детей / взрослых, специалистов 
технического / гуманитарного профилей, богатых / бедных и т. д., 
что объясняют т. н. механизмом каузальной атрибуции, или 
когнитивными стереотипами, диктующими приписывание 
определенных причин тому или иному событию. Иначе говоря, 
менталитет группы корреспондирует прежде всего с ее 
установками, с действующими в ней механизмами апперцепции.  

Национальный менталитет транслирует соответствующий 
способ восприятия и понимания действительности, определяемый 
уже совокупностью когнитивных стереотипов этноса. (Ср.: 
американцы о разбогатевшем человеке думают: «Богатый значит 
умный», русские: «Богатый значит вор». Понятие новый первые 
воспринимают как улучшенный, лучший, вторые – как 
непроверенный). Кстати отметим, что восприятие и понимание 
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действительности – сходные, но не тождественные процессы. 
Восприятие – первый этап понимания и необходимое его условие. 
Менталитет разных народов может «заставить» их неодинаково 
воспринимать одни и те же предметные ситуации, как бы 
«побуждать» органы чувств человека воспринимать одно и 
игнорировать другое. К примеру, в менталитете русских неизменно 
фиксируется повиновение, послушание азиаток и не замечается 
повышенная инициативность своих; напротив, азиатские мужчины 
прежде всего отмечают активность и даже агрессивность русских 
женщин, не замечая пассивности и покорности собственных. 
Интерпретация воспринимаего также детерминируется 
менталитетом (так, карикатуру в китайской газете – девушка и 
юноша целуются на скамейке – человек с европейским 
менталитетом интерпретирует как изображение развратности 
молодежи, а с китайским – как критику дефицита жилплощади. 
Приведем и другой пример: в России на дороге вам обязательно 
помигают фарами, если стоит сотрудник ГИБДД, чтобы уберечь от 
штрафа, а человек с европейским менталитетом, наоборот, 
предупредит сотрудников о том, что вы нарушили правила 
дорожного движения) [5, 465]. Менталитет в процессах мышления 
взаимодействует с концептосферой – сферой знаний народа – в 
определенной степени его определяющей, особенно в восприятии 
и понимании реального мира: составляющие этническую 
концептосферу ментальные сущности служат базой формирования 
когнитивных стереотипов – умозаключений о нем. Ср., например, 
социально одобряемое и порицаемое поведение учителя/ 
преподавателя в русской речевой культуре [1].   

Несмотря на тесную взаимосвязь, менталитет и концептосфера 
не отождествляются, они являются различными субстанциями, и 
их анализ предполагает применение разных подходов и 
оперирование разными методами. Так, менталитет этноса, 
откладывающийся в его характере, проявляющийся в его 
действиях, поведении и формирующийся под влиянием 
общественных условий – экономических, политических, 
социально-политических, природных, международных и под. – 
требует преимущественно этнокультурологических и 
этнопсихологических, а не лингвистических и подобных приемов. 
Концептосфера как информационная опора когнитивного 
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народного и индивидуального сознания, имеющая в качестве 
главного источника структурирования составляющих ее концептов 
познавательную энергию человека (в т. ч. через его 
коммуникативную практику), требует психологических, 
культурологических и лингвокогнитивных методов [4, 103]. В 
качестве основы когнитивной картины мира, обеспечивая ее 
системность, регламентированность, структурированность, 
концептосфера человека во многом обусловливает его понимание 
воспринимаемой действительности, поэтому ее роль в этом смысле 
трудно переоценить. Но она не исчерпывает целиком когнитивной 
картины мира: кроме совокупности опорных ментальных знаков, 
имеются еще и подвижные механизмы его познания, и стереотипы 
восприятия и т. д. Концепт рассеян в объективирующих его 
лингвистических знаках. Поэтому восстановление его структуры 
требует исследования всей их совокупности, в которой он 
репрезентирован – лексики, фразеологии, паремий и под. – и в 
которой зафиксированы эталонные образы конкретного 
естественного языка [2, 9].  

Весь языковой континуум, объективирующий / 
вербализующий / репрезентирующий / овнешняющий и под. 
концепт в тот или иной исторический период, определяется нами 
как его номинативное поле. По нашему мнению, оно отличается от 
традиционно выделяемых в лингвистике структурных лексических 
объединений: лексико-семантических групп, лексико-
фразеологических, ассоциативных полей, синонимических рядов – 
своей комплексностью.  

Концепты могут иметь номинативные поля разных объемов: 
одни имеют обширное, легко выявляемое поле, обладающее 
многими системными средствами своего обозначения и своих 
атрибутивов (это, например, такие в высшей степени 
коммуникативно релевантные концепты, как мужчина, женщина, 
жить, работать, отношение, счастье и под.); другие отличаются 
ограниченным номинативным полем, ущербными 
синонимическими рядами или их отсутствием, 
гиперогипонимическим характером: они коммуникативно 
малорелевантны для широкого круга людей, отражают обычно 
узкоспециальные, конкретные мыслительные сущности, 
характерные узкому кругу людей (мизинец, мочка уха, разводить 
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животных и под.); у третьих отсутствует системно 
обнаруживаемое номинативное поле: они обладают только 
субъективными, индивидуально-авторскими, косвенными, 
окказиональными номинациями, описаниями отдельных 
признаков, но не всего концепта (например, существует концепт 
молодожены и его антоним, который обозначает давно живущих в 
браке людей; однако он коммуникативно неактуален, 
нерелевантен, хотя для него можно использовать ряд 
окказиональных или ситуативных номинаций – старожены, 
супруги со стажем, они не первый год женаты, они муж и жена с 
опытом, супруги с большим опытом семейной жизни, у них 
большой семейный опыт и т. д.). Субстантивное концептуальное 
поле характеризуется принципиальной неоднородностью, включая 
как прямые его номинации непосредственно, образующие полевое 
ядро, так и отдельных когнитивных признаков, раскрывающих его 
наполнение и отношение к нему в разных коммуникативных 
ситуациях, составляющих периферию. Например, полевое ядро 
концепта «руководитель» формируется субстантивами начальник, 
руководитель, шеф, босс, хозяин, администратор, первое лицо, 
власть имущий и др.; периферийная часть – номинациями 
кричать, своевольничать, капризный, компетентный, 
авторитарный, всевластный, толстый и мн. др.  

Выделение ядерных и периферийных когнитивных признаков, 
а также анализ результатов ассоциативных экспериментов на 
одинаковый стимул в группах респондентов разных 
национальностей, владеющих разными языками, способствует 
выявлению национальной, гендерной, социальной, возрастной 
специфики соответствующих концептов.  

Важно осознавать, что существующие в языковой системе или 
формирующиеся в ней на какой-то период специальные 
лингвистические средства предназначены для коммуникативно 
релевантных концептов, т. е. являющихся в социуме предметом 
обсуждения, обмена информацией, высказывания отношения. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РУССКОЯЗЫЧНОГО ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО ТЕКСТА 
 

Исследования текста имеют давние традиции, тем не менее, 
вопросы функционирования данной единицы не перестают 
привлекать внимание языковедов. Так, в фокусе современных 
лингвистических изысканий находятся, к примеру, формальные 
текстовые признаки, свойственные текстам самой различной 
дискурсивной направленности (механизмы языкового воздействия 
на адресата в рекламе [2], лингвистический аспект оценки 
перцептивных образов в художественном тексте [10], 
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манипулятивный потенциал публицистических [7] и 
аксиологический потенциал рекламных текстов [3]). 
Необходимость такого основательного подхода к исследованию 
различных видов текста обусловлена, главным образом, теми 
стремительными изменениями, которые наблюдаются на данном 
этапе развития общества и, как следствие, неизбежно затрагивают 
коммуникативные процессы, продуктом которых и являются 
тексты.  

В связи с этим, небезынтересно рассмотреть лингвистические 
особенности текстов официально-делового стиля, поскольку в 
современном интеллектуально развитом и конкурентоспособном 
обществе все более востребованным становится изучение 
процессов деловой коммуникации. Расширение и изменение 
границ экономических отношений как внутри страны, так и между 
государствами требуют от современных специалистов не только 
знания иностранных языков, но также и знания основ этикета 
деловой переписки [4, 82].  

Прежде всего, считаем необходимым напомнить, что под 
официально-деловым стилем понимается макросреда вербального 
общения исключительно в сфере правовых отношений и 
управления людьми [1, 21], репрезентантами которого являются 
официальные документы. Все официально-деловые документы 
существуют, как правила, в установленной письменной форме и 
регламентируют правовые и деловые отношения между 
физическими и юридическими лицами [1, 69]. Язык таких текстов 
имеет свою специфику, что объясняется их принадлежностью к 
одной из подсистем языка, и отличается от общей нормы в плане 
строения синтаксических структур, использования оценочных и 
выразительных свойств языковых инструментов [1, 113].  

Знание принципов написания деловых текстов важно для 
специалистов многих сфер, поскольку нет такого направления 
деятельности, в котором можно было бы обойтись без 
использования обращений, заявлений, объяснительных записок 
или запросов. Такой способ передачи сведений не свойственен 
представителям творческих профессий, но даже им иногда 
приходится заключать контракты или ставить подписи на важных 
документах, отправлять деловые письма и принимать участие в 
переговорах. 
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Официально-деловой текст – это способ общения там, где есть 
место официальным отношениям, и в их успешности соблюдение 
стилистики играет не последнюю роль [6, 128]. 

Со стороны может показаться, что сухой стиль подачи – это 
только поучающая информация, но на самом деле стилевой 
особенностью делового языка является очень скрупулёзное и 
детальное рассмотрение вопроса с уточнением всех нюансов, 
имеющих отношение к делу. 

Традиционно выделяют несколько разновидностей 
официально-делового текста. К примеру, документальный 
подстиль является общим языком дипломатии. Он используется в 
ходе обращений на государственном уровне: 

– нота, международные договоры – дипломатическое 
обращение между правительственными структурами; 

– коммюнике – официальное обращение, касающееся 
международных вопросов; 

– меморандумы – официальные документы с четким и 
подробным изложением мнений правительства по конкретным 
проблемам; 

– законы; 
– уставы. 
Второй подстиль – обиходно-деловой. В частном порядке его 

называют канцелярским. Это язык официальных переписок и 
автобиографий, доверенностей и расписок, а также заявлений, 
характеристик и докладных записок. 

Отдельно выделяют юридическую направленность. В этом 
стиле составляются административный, уголовный и другие 
кодексы. Для их написания автор должен обладать необходимыми 
знаниями и навыками. Чтобы освоить все жанровые правила и 
требования, специалисты проходят длительное обучение. Даже 
составление обычного договора подряда не допускает ошибок, 
неточностей и эмоциональной окраски. 

Основным отличием устной деловой речи от письменной 
является более строгая стандартизация. В ГОСТах и других 
документах предусмотрены конкретные требования к ведению 
переписки и составлению документов. В разговорном 
официальном жанре доступно больше языковых средств, хотя 
функции их аналогичны. 
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Обязательным правилом для всех подстилей является 
соблюдение орфоэпических норм в письменном изложении. 
Допускается написание аббревиатур, сокращений в конце перечней 
(и т.д., и пр.), сокращенное обозначение званий, должностей и 
ученых степеней (зав. кафедрой, проф., доц.), а также 
географических объектов (поселок – пос., река – р.). При 
использовании любого из этих вариантов нужно убедиться, что 
они будут истолкованы адресатом однозначно и точно понятны [9, 
218]. 

Существует несколько групп признаков, присущих 
официально-деловому стилю русскоязычных текстов: лексические, 
синтаксические и морфологические. К первой группе относятся: 

– языковые штампы, клише и канцеляризмы (обязательной 
частью текста, например, в приказах, являются фразы по 
истечении срока, контроль за исполнением возлагаю, ставить 
вопрос, на основании решения, входящие документы); 

– профессиональные термины (алиби, теневой бизнес, 
исполнение решения ссуда, недоимка);  

– архаизмы (сей документ, оным удостоверяю).  
Абсолютно недопустимо употребление слов в переносном 

значении, многозначных фраз и большого количества синонимов. 
Другую группу (морфологических) признаков образуют 

многократные повторы конкретных частей речи. К их числу 
относятся существительные, которые обозначают звания или 
должности (сержант Иванов, инспектор Ковалев), а также 
отглагольные существительные (несоблюдение, непризнание, 
лишение).  

В эту группу входят также названия категорий людей, 
обусловленные некоторым действием (арендатор, 
налогоплательщик, свидетель).  

В разных жанрах официально-делового текста также широко 
применяются сложные конструкции, составленные из двух и более 
слов (ремонтно-эксплуатационная таблица, вышеуказанный 
перечень, квартиросъемщики, материально-техническое 
обеспечение) [11, 97]. 

К синтаксическим признакам русскоязычного официально-
делового текста относятся: 
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– простые предложения с большим количеством однородных 
членов (Перевозка груза допускается при условии, что он не 
ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление и не 
нарушает устойчивость транспортного средства.); 

– присутствие в тексте пассивных конструкций 
(представляется возможность, комиссий было обнаружено); 

– преобладание целой цепочки слов в родительном падеже 
(распоряжение главы администрации города) [5, 39]. 

Использование вышеуказанных форм и оборотов позволяет 
добиться максимальной точности толкования и однозначно 
передать смысл сказанного или написанного. В отличие от научно-
публицистической литературы, где также, к примеру, 
употребляются неэмоциональные строгие конструкции и штампы, 
деловой стиль не может иметь негативную окраску суждения или 
предположения со стороны автора [8, 102]. Отсутствие 
возможности проявлять авторскую индивидуальность придает 
деловым бумагам устойчивый, строгий характер.  

Подводя итог, хочется отметить, что, в целом, официально-
деловым текстам свойственна высокая регламентированность речи. 
Со временем все же вносятся определенные коррективы в порядок 
составления документов, однако сохраняется и консервативность в 
использовании специфических лексических оборотов, применении 
морфологических и синтаксических норм, служащая тем базисом, 
который позволяет с легкостью отличить текст официально-
делового стиля от текста иной жанровой направленности. 
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«БІЛІМ БЕРУ» КОНЦЕПТІСІ 

 
Бүгінгі таңда әртүрлі салаларда кеңінен қолданылатын 

терминдердің бірі-концепт. Концептіні зерттеуді ежелгі 
философтар – Аристотель, Платон, Канттың еңбектерінен көруге 
болады. Ал 1920 жылдары бұл терминді алғаш рет С.А. Аскольдов 
өз мақсаттары үшін қолданған. Алайда, олардың болуына 
байланысты тұжырымдаманы зерттеу бір жылға тоқтатылады. ХХ 
ғасырдың 70-ші жылдарында ғана антропоцентрлік парадигманың 
нәтижелерінде когнитивті лингвистика бағыты пайда болды және 
ұғымдарды зерттеудің жаңа мүмкіндігі пайда болды. Бұл концепт 
когнитивті лингвистиканың негізі, өзегі, бірлігі болды. Бүгінгі 
таңда концепт жеке бағдарларда, атап айтқанда логикалық 
(концепт тілдің логикалық бірлігі ретінде), когнитивті-
семантикалық (категориялау және концептуализация мәселелері, 
концептінің түрлері), когнитивті-дискурсивті (концептіні 
дискурсивті қарау), лингвомәдени (мәдениет, адамның психикалық 
әлемі, тіл) бағдарларында қарастырылады [1, 116-118]. Концепт 
терминін қарастырған авторлар көп болғанына қарамастан, оның 
бірыңғай анықтамасы әлі берілген жоқ. Бірқатар ғалымдар, соның 
ішінде Ю. Степанов, «мәдениеттің негізгі көзі» топтық сананың, 
ондағы білім мен тәжірибенің көрінісі ретінде қарастырылды, 
концептінің әртүрлі уақыттарында өзекті зерттеу мәселесін 
көтерді. Бұл ойында тіл ұғымдарды ұсынудың құралы ретінде 
қарастырылады. Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова сияқты басқа 
зерттеушілер «концепт тілдік мағыналарды ұлттың жеке 
тәжірибесімен байланыстырудың нәтижесі» деп санайды [2, 46]. 

Бір жалпы идеясы бар тұжырымдамаларды зерттеуге арналған 
ұсыныстардың жаңартылған нұсқалары болды: тұжырымдама - 
ұлттық мәдениеттің ұйытқысының тілдік бейнесінде көрініс. 
Аударма саласында концептілер өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады, өйткені әрбір ұлт өзінше қабылдайды және объективті 
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әлемді білдіреді. Оның тұжырымдамасында тұжырымдаманы 
қамтитын концептосфера, орта пайда болды. Д. С. Лихачев бұл 
терминді ноосфера, биосфера сияқты терминдерге үлгі ретінде 
енгізді. Оның пікірінше, ұлттық мәдениет, әдебиет, өнер, ғылым, 
тарих, дін және менталитет неғұрлым көлемді болса, оның 
тұжырымдамасы соғұрлым бай болады [3, 153]. Қазіргі уақытта 
әртүрлі тұжырымдамалардың классификациясы бар. Олардың 
ішінде қолдану саласына байланысты әмбебап, топтық, ұлттық 
және жеке тұжырымдамаларға ерекше назар аударылады. Осы 
классификацияға сүйене отырып, әмбебап ұғымдар басқа 
категорияларды қамтуы мүмкін, яғни мұндай ұғымдар әлемнің 
ұлттық бейнесі үшін де, топтық сана мен жеке түсіну үшін де ортақ 
болады. Осы ұғымдардың бірі - «білім беру». 

«Білім беру» концептінің анықтамаларын анықтаймыз. Қазақ 
тілінде «білім беру» ұғымы «білім беру» деп аударылады. 
Психологияның түсіндірме сөздігінде тұжырымдама былай 
анықталады: «Білім беру – тиісті оқу орны арқылы ғылыми мақсат 
беріп, адамның танымын, білімін, біліктілігін, дүниеге көзқарасын 
жетілдіру процесі; қоғам мүшелерінің мәдениетін дамытудың 
негізгі шарты; мақсаты – қоғам мүшелерінің адамгершілік, 
зияткерлік, мәдени дамуда және олардың денесінің дамуында, 
кәсіптік біліктілігінде жоғары деңгейге қол жеткізу болып 
табылатын тәртіп пен оқытудың үздік процесі» [1, 231]; Орыс-
қазақ түсіндірме сөздігінде мынадай анықтама беріледі: «Білім 
беру – жүйеге келтірілген білім, іскерлік дағды және ойлау 
дағдылары көлемін меңгеру процесі мен нәтижесі. Білімнің басты 
өлшемі-білімнің жүйеленуі, ойлаудың жүйеленуі мен логикалығы» 
[2, 316]. «Білім беру үрдісі – оқыту процесі және оның нәтижесі 
ретінде оқушыларда белгілі бір білім, білім, дәстүрлер мен табиғат 
және қоғамдық өмірге байланысты қалыптасудың өзара тығыз 
байланыста дамуын біледі. Білім беру-тұтас өмір бойы, білім 
жүйесін өзгерту, дамыту және жетілдіру үрдісіне болған мәміле; 
білім беру - өмір жағдайларының өзгеруіне, ғылыми-техникалық 
прогреске байланысты үздіксіз және үні жаңа білім, білім, 
құндылықтарды меңгерудің үні жетіліп, алға қарай жылжитын 
абсолютті нысаны; білім беру - тұлға рухани және дене жақтан 
тұнас қалыптастыру, әлеуметтену үрдісі; білім беру-тұлға тарихы 
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анықталған, қоғамдық санада әлеуметтік эталон ретінде көрілген 
белгілі бір мұрат бейнелерге саналы бағыт» [3]. 

Сөздік дефинициялардағы «Білім беру» тұжырымдамасы 
білім, дүниетаным, дағды, шеберлік, ғылыми ақпарат, мәдениет, 
өзін-өзі тәрбиелеу, процесс, жүйелі білім, шеберлік, ойлау, 
тұлғаның әлеуметтенуі және т. б. ретінде анықталады. 

Сонымен, тұжырымдама ұғымы когнитивті лингвистиканың 
негізгі бірлігі болып табылады. Ол ұлттың концептосферасын 
құрайды және әлемнің тілдік бейнесінің негізін құрайды. Концепт 
«білім беру» қатарына жатады жалпы адамзаттық әмбебап 
концептердің. Алайда, мұндай ұғымдардың белгілі бір ұлт, 
мәдениет арасында қолданылуымен байланысты өзіндік 
ерекшеліктері бар. 
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Церковь Христова обязана выполнять «заповедь», данную ее 

главой. Иисус Христос, имея в виду необходимость научить людей 



196 
 

Слову Божию и следить за его исполнением, в Евангелие от 
Матфея сказал: «Шедше убо научите вся языки, крестяще их во 
имя Отца и Сына и святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика 
заповедах вам: и се, аз с вами есмь во вся дни до скончания века. 
Аминь» (Мф. 28. 19-20).  

Церковь – социальный институт, перед, которым стоят 
определенные цели, и одна из самых главных – реализация своей 
просветительской или миссионерской деятельности, которую 
Церковь осуществляла всегда, с момента ее основания Иисусом 
Христом.  

С развитием современных технологий реализация данной 
миссии активно осуществляется посредством средств массовой 
коммуникации, среди которых наиболее популярным является 
Интернет. Наиболее привлекательным для проповеди его делает 
возможность быстрого распространения информации на далекие 
расстояния в режиме реального времени.  

О Миссии в интернете Церковь публично заговорили в 2015 
году. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 
выступая в Москве на заседании Высшего церковного совета РПЦ, 
заявил: «Мы не имеем права не быть там, где есть или может быть 
наша паства, а наша паства сегодня в том числе и в социальных 
сетях, причем самая активная часть нашей паствы» [3].    

С марта 2009 года при Московской патриархии существует 
Синодальный информационный отдел, основной задачей которого 
является «формирование единой информационной политики 
Русской Православной Церкви, координация работы синодальных 
учреждений и информационных подразделений епархий, а также 
взаимодействие с православными и светскими СМИ» [4].  

 В настоящее время разработано специальное положение о 
деятельности Русской Православной Церкви в интернете, из 
которого следует, что каждому приходу рекомендуется иметь свой 
веб-сайт, где размещаются различные новости, расписание 
богослужений, информация о таинствах, требах, духовенстве 
храма. Следует также отметить, что с 2015 года решением 
Священного синода создан и существует отдел о 
взаимоотношениях Церкви с обществом и СМИ [5], цель которого 
– осуществление связей с органами законодательной власти, 
политическими партиями, профессиональными и творческими 



197 
 

союзами, иными институтами гражданского общества на 
канонической территории Московского Патриархата.  

Среди активно развивающихся ресурсов интернета 
выделяются прежде всего соцсети, блоговые платформы, 
мессенджеры и др. Особую позицию в Информационной 
деятельности Церкви заняли отцы-блогеры, которые с полной 
ответственностью приняли слова Святейшего Патриарха о 
деятельности в интернете и немедленно приступили к работе. 
Весьма популярны   блоги священников-проповедников, например, 
священника Николай Бабкина; священника Павла Островского; 
священника Андрея Долгополова. Среди священников-блогеров 
есть и представители Екатеринодарской митрополии, например, 
священник Евгений Подвысоцкий; священник Константин 
Мальцев и др. Освещая вопросы, связанные с разными 
общественными сферами, эти отцы-блогеры становятся лидерами 
мнений в своей среде, имея высокую степень доверия своей 
аудитории.  

Следует отметить, что подобного рода видеоблоги дают 
«неоспоримые преимущества в виде аудиовизуалных 
возможностей свидетельства о евангельских истинах», так как   
«тяготеет к классической миссии «лицом к лицу» [1].  

Основная цель нахождения священнослужителей в интернет-
пространстве – христианское свидетельство. Исходя из этого, 
отцы-блогеры могут выступать с просветительскими лекциями, 
огласительными беседами и проч. Микроинтенциональность 
личных блогов формируется из коммуникативного намерения 
священников-блогеров показать подписчикам каждодневную 
реальную жизнь прихода и священника в нем, а также желанием 
ответить на насущные вопросы паствы [2]. Поэтому тематику 
личных православных блогов составляют  вопросы 
домостроительства, семейной жизни, воспитания детей, 
взаимоотношения и т.д. Речевое поведение автора текста «как 
языковой личности здесь целиком и полностью связано с 
реализацией его намерений назвать то, что его интересует, сделать 
это так, как он считает нужным» [6, 190].   

Очень важен творческий подход, благодаря которому 
рождаются интересные неклассические форматы. Здесь стоит 
обратить внимание на такую платформу, как  Тик-ток, посредством 
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которой священнослужители общаются со своей аудиторией. 
Батюшки отвечают на вопросы мирян, рассказывают о 
православных праздниках, сообщают новости своего храма и т.п. В 
этом смысле подобные видеоблоги рассматриваются как некое 
продолжение пастырской деятельности священнослужителя, так 
как границы приходской общины расширяются.  

Это происходит прежде всего потому, что «пастырь получает 
кредит доверия от своих подписчиков, которые в какой-то мере 
становятся его виртуальными прихожанами» [1]. 

 Бесспорно, есть некоторые отличия храмовой проповеди от 
проповеди в видеоблоге. Здесь вполне допустимо выражение 
эмоция, некая самоирония, добрый юмор, использование 
невербальных средств коммуникации. Именно поэтому 
священнослужителю важно найти так называемую «золотую 
середину»: с одной стороны, преподнесение материала не должно 
быть излишне субъективным и выходить за рамки церковной 
традиции, с другой стороны, не следует насыщать свою речь 
формальным канцелярским языком, который не найдет понимания 
у современной аудитории. Кроме того, активное оперирование 
библейскими цитатами также не всегда имеет должный эффект, 
особенно в среде незнакомой со Священным Писанием, поэтому 
отцы-блогеры стараются обосновывать свое мнение, опираясь на 
примеры субкультурных особенностей зрителей.  

Особое место в Церкви занимают форумы, задача которых – 
миссионерская работа, возможность связаться со специалистами 
Православного вероучения, сплочение православных христиан и, 
конечно, православной молодежи. Среди наиболее популярных 
форумов в интернете: православный форум «Азбука веры» 
(https://azbyka.ru/forum/), православный форум «Соборно.ру» 
(https://soborno.ru/), православный просветительский форум 
«Православие и мир» (https://forum.pravmir.ru/), женский 
православный форум «Прихожанка.ру» (https://prihozhanka.ru/) и 
многие другие. 

Екатеринодарская духовная семинария активно развивает 
соцсети. Отметим, что на сегодняшний день аудитория ВК 
духовной семинарии (https://edskuban.ru) составляет более 300 
человек. Помимо рассказов о семинарской жизни, еженедельно 
размещяются истории о богослужениях в семинарском Свято-
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Троицком храме. Кроме того, активную работу ЕДС проводит на 
платформе Ютюб. На данный момент проведено несколько 
прямых эфиров с богослужений, а также видео о семинарских 
метропатиях, видеопоздравления семинаристов с различными 
праздниками. 

Православие в интернете развивается достаточно активно, 
Церковь не боится выходить на новые площадки и осваиваться на 
них. Она смело реализует все свои цели и задачи, находясь там, где 
есть ее паства. Сталкиваясь с определенными трудностями, она их 
преодолевает и становится сильнее.  
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