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АЛҒЫ СӨЗ
тіл ғылым ында соңғы уақытта дискурс
Қазіргі
теориясының жедел дами бастауы осы бағыттағы зерттеу
жұмыстарын топтастырып, бағыт -бағдарын, даму қарқынын,
мәселелерінің ортақ тұстары мен айырмашылықтарын, зерттеу
еңбектеріндегі қиындықтар мен қайшылықтар, оны шешудің
жолдарын табуына белгілі бір деңгейде септігін тигізетін
орталықтандырылған жұмыстардың жүргізілуін қажет етеді.
Осы тұрғыдан алғанда ғылыми конференцияларды дәстүрлі
түрде жүргізудің өзіндік маңызы бар. «Дискурс теориясының
өзекті мәселелері» тақырыбына арналған ғылыми электронды
конференцияның басты мақсаты – қазіргі гуманитарлық
ғылымдарда іргелі зерттеу көздеріне айналған дискурс
бағыт -бағдарын,
әлемдік
деңгейде
мәселесінің
ғы
ерекшеліктері
мен
ұқсастықтарын
қарастырылуында
айқындау, сондай-ақ, келешегін болжау болып табылатын 2011
жылдың 27-28 мамырында өткізілген халықаралық ғылыми
конференцияда қабылданған қарар негізінде жоспарлы жүзеге
асырылып отырған шараның бірі. Халықаралық көлемдегі
лингвистикалық ілімдердің дискурстық сипаты конференция
сан -алуандығынан да
материалдарының тақырыптарының
көрінеді. Дискурс теориясы нәтижелерімен қомақты екенін
мойындатарлық ілім деп танылады. Әлемдік деңгейдегі ғылым
мазмұнының жаңғыруы, іргелі және қолданбалы сипаттағы
зерттеулердің күрделі дамуы әрбір мемлекеттегі
ұлттық
ілімдердің де өзіндік үлгіде жаңаруына әкеліп отыр. Өткен
жылғы конференцияда қатысқан Үндістан, Біріккен Араб
Ресей, Башқұртс тан, Тәжікстан мемлекеттері
Әмірлігі,
ғалымдарының тұрақты түрде ғылыми пікір айналысына қолдау
көрсеткені үшін алғысымыз шексіз және бұл осы дискурс
теориясының әлемнің түпкір түпкірінде өзектесе байланыста
өрбіп жатқанының көрсеткіші деп білеміз. Өз еліміздің түпкір түпкірінен қатысуға ниет білдіруші белгілі ғалымдар мен жас
зерттеушілерге де ғылыми шығармашылықта табыс тілейміз.

3

ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ДИСКУРСТЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСКУРСА
В ЯЗЫКОЗНАНИИ
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДИСКУРСИВНЫХ СЛОВ В ГАЗЕТНЫХ
ТЕКСТАХ
Казеко Тамара Николаевна
Россия, Тара
Филиал Омского государственного педагогического
университета в г. Таре
kazeko_t@mail.ru
Дискурсивные слова как особый класс слов были
выделены сравнительно недавно, но интерес к ним в последние
годы все более возрастает. Понятие дискурсивные слова, или
дискурсивы, объединяет слова различных частей речи, большую
часть которых традиционно относят к служебным: частицы,
вводные слова, наречия. Помимо отсутствия денотата в
общепринятом смысле, слова подобного рода объединяет
способность выражать отношения, с одной стороны, между
компонентами текста, с другой – отношение говорящего к
сообщаемому: оценку им фактов с точки зрения важности,
правдоподобности, вероятности и т.п. Таким образом,
дискурсивные слова обеспечивают связность текста и при этом
отражают процесс взаимодействия между говорящим и
слушающим. Они выражают истинностные и этические оценки,
пресуппозиции,
мнения,
соотносят,
сопоставляют,
противопоставляют разные утверждения говорящего или
говорящих друг с другом и др. [1. С.121]. Роль дискурсивных
слов в общении не позволяет отнести их к второстепенным
элементам лексической системы: они облегчают восприятие
адресатом дискурса, помогают понять его более адекватно,
благодаря чему «управляют процессом общения» [1. С.121].
Под дискурсивными словами понимают те слова,
которые обладают следующими признаками:
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- отсутствия какого-либо денотата в общепринятом смысле; установления отношений между двумя (или более)
составляющими дискурса, в частности, отражение того, как
высказываемое соотносится с истиной; отражение процесса
взаимодействия говорящего и слушающего; выражение
этической
оценки,
мнения;
выражение
логических
взаимосвязей; выражение отношения фрагмента речи к общей
последовательности мыслей; выражение оценки способа
выражения; сопоставление и противопоставление разных
утверждений говорящего или говорящих друг с другом и т.п.
Именно поэтому их нередко считают служебными,
вспомогательными, метатекстовыми и т.д. Действительно,
некоторые из них близки к союзам, но не все. Некоторые явно
являются вводными с точки зрения синтаксической структуры
предложения, но опять-таки не все. Общее между ними только
одно – все они участвуют, хотя и с разными функциями, в
оформлении передаваемой адресату информации в понятный
для него дискурс, облегчают адресату его точное понимание
(строение, отношение адресанта к информации, к выбранному
им слову и т.д.). Дискурсивные слова не реализуют основную
информацию, передаваемую дискурсом, они относятся к
вспомогательным единицам речевой коммуникации.
По наблюдениям О.Б. Сиротининой, «только часть
подобных слов можно назвать вводными, не все являются
модальными в понимании В.В.Виноградова и далеко не все
можно назвать метатекстовыми (например, такие как прежде
всего, до 2007 г. не попадавшее в перечень вводных), увы и к
сожалению, выражающие одно и то же значение негативно
субъективного отношения к сказанному, но принципиально
разных по морфологическим критериям и не являющихся с этой
точки зрения модальными так же, как и собственно
метатекстовыми, аналогично обстоит дело с глаголом скажем в
значении «например» и «приблизительно можно назвать так» и
т.д.» [2. С. 341].
Дискурсивную роль выполняют:
1.
Специальные дискурсивные слова (далее ДС).
2.
Союзы но, однако в начале предложения.
3.
Частицы ( например, почти).
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Наречия, которые трудно квалифицировать как члены
предложения (исключительно, понятно, так или иначе).
4.
Главная часть сложноподчиненных предложений
выполняет дискурсивную функцию (Ясно, что…; Надо
сказать, что…; Можно сказать, что…).
5.
Вставочные
конструкции
с
близкой
к
дискурсивной функции.
В этих вставках передается и собственно информация,
но основная их функция -пояснение для адресата развития
своих мыслей, их места в дискурсе, поэтому они берутся в
скобки.
В
современных
лингвистических
исследованиях
дискурсивные слова изучаются в различных аспектах. Прежде
всего, их рассматривают как единицы с особым означающим,
требующим выработки специального языка толкования [1; 3; 4].
При этом точное описание семантики дискурсивного слова
требует детального анализа большого количества контекстов его
употребления, выявления основного значения и модификаций,
которые имеют место в различных типах употребления слова. В
связи с этим появляется большое количество работ,
посвященных детальному анализу семантики какого-либо
одного определенного дискурсивного слова. В исследованиях
С.В.Андреевой,
О.Б.Сиротининой
выявляется
особый
синтаксический статус дискурсивных слов, определяющий
специфику их синтаксических функций [5;6]. Может показаться,
что специфика дискурсивов, их обращенность к модусному
плану речи определяет только нормативное употребление
подобных слов и не допускает возможности каких-либо
отклонений. Однако в работе И.В. Кокошкиной использование
дискурсивов оценивается в нормативном аспекте [7]. Автор
рассматривает случаи нецелесообразного использования
десемантизированных дискурсивов, превратившихся в так
называемые слова-паразиты. Употребления подобного рода,
связанные с затруднением в выборе наилучшего средства
выражения мысли, возможны только в устной спонтанной речи.
Что касается письменной речи, то в ней отмечаются случаи
стилистически
неуместного
использования
отдельных
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дискурсивов (например, частицы аккурат), нарушения порядка
расположения
некоторых
частиц
[8].
В
работах
О.Б.Сиротининой отмечается, кроме того, пунктуационный
разнобой при оформлении дискурсивов [2]. Е.В.Уздинская
анализирует отклонения от норм употребления дискурсивных
слов в газетных текстах [9].
С.В.Андреева считает дискурсивы особым типом
конструктивно-синтаксических единиц русской речи. Все
структурирующие дискурс речевые единицы несут в себе
информацию определенного вида, которую С.В.Андреева
предлагает называть дискурсивной информацией. Эта
информация направлена на организацию дискурса и
ориентацию адресата в нем для оптимального восприятия
как фактуальной, так и коммуникативной информации:
информативность в плане структурирования дискурса,
обозначения роли фрагмента в тексте, отношения к нему
автора и т.д. Носители дискурсивной информации выполняют
важную для коммуникации дискурсивно-структурирующую
роль [5. С.84].
Анализ показывает, что некоторые дискурсивы могут
характеризоваться двойственной регулятивно-дискурсивной
ролью, т.е. сочетанием дискурсивной информации с
коммуникативной (направленной на организацию интеракции).
К таким «гибридам» можно отнести, например «эмоциональные
дискурсивы»
(термин
О.Б.Сиротининой),
субъективно
оценивающие передаваемую информацию с точки зрения
отношения к ее роли в жизни: к счастью, к несчастью, к
сожалению.
С.В.Андреева отмечает, что дискурсивы имеют самую
разнообразную структурную организацию и предикативное
оформление.
Это может быть 1) предикативно оформленная единица:
так теперь его называют, как вы удачно выразились, это слово
трудно заменить; 2) полупредикативная единица: выражаясь
современным языком, уже ставшее привычным понятие,
попросту/ условно говоря; 3) инфинитивная единица
непредикативного характера: проще/ точнее сказать,
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лучше говорить; 4) частично десемантизированные глаголы:
скажем, глядишь; 5) сочетания словоформ: по словам декана,
дело в том и т.п. [5. С.87]
Газета, как и любое другое СМИ, стремится
использовать все средства, обеспечивающие наилучший контакт
с адресатом. Именно поэтому в прессе отмечается активное
использование дискурсивных слов.
Чтобы установить частотность и функциональное
разнообразие дискурсивных слов в газетных текстах, приведём
данные анализа одного номера «Российской газеты. Неделя»
(10 – 16 марта 2011 г.) и одного номера газеты «Аргументы
недели» (17 – 23 марта 2011 г.). Из указанных номеров газет
нами выписано 66 единиц в 265 употреблениях: 128 примеров из
«Российской газеты» и 137 - из «Аргументов недели».
Проанализируем функциональную специфику тех
дискурсивных слов, которые выступают в качестве вводных.
Самыми частотными в нашем материале оказались:
1) ДС, выполняющие функцию когезии (связности) и
указывающие
на
отношения
между частями высказывания. Это такие слова, как в конце
концов(1),
в
общем(1),
вообще(2),
во-первых(7), во-вторых(6), в-третьих(3), во всяком случае(1), в
частности(2),
главным
образом(1), итак(2), наоборот(1), между прочим(1), прежде
всего(1),
с
другой
стороны(3),
больше всего слов впрочем(12), значит(8), кроме того(17),
кстати(12),
например(30),
таким образом(6) – всего 130 употреблений.
Например: Кроме того, одна из главных проблем организаторов
отмененного чемпионата заключалась в том, что из-за
состояния атомных станций в Японии пока не удается
нормализовать энергоснабжение (Аргументы недели); В
Москве, например, на 100 «обычных» рабочих мест должно
быть организовано два для молодежи и два – для инвалидов
(РГ); Значит, авария на «Фукусиме-1» - это не только
следствие цунами, но и последствия человеческой халатности и
преступных действий руководства (Аргументы недели);
Вообще, украинский ВПК буквально фонтанирует идеями,
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рассчитанными на мировой рынок вооружений (РГ); Таким
образом, законодатель сразу определил случаи, при которых
обучение в магистратуре считается получением второго
высшего образования (РГ); Во-первых, говорит Жанна
Захарова, необходимо договориться с собственниками о том,
как распорядиться средствами, которые они оплатят за
содержание и обслуживание дома (Аргументы недели).
Такое большое количество ДС с функцией когезии
характерно именно для рассуждения.
Некоторые ДС, выполняющие одну и ту же функцию,
образуют синонимические ряды, например: таким образом –
итак; например – к примеру – скажем, причем каждый из этих
рядов не конечен.
2) Высокочастотны также ДС с функцией оценки
достоверности
факта
или
логического вывода: видимо(1), возможно(5), видно(1),
действительно(6),
думаю(2),
кажется(1), казалось бы(1), как оказалось(1), может быть(1),
может(2),
наверное(5),
оказалось(1),
очевидно(3),
оказывается(1),
правда(12),
пожалуй(1),
по
сути(2),
разумеется(1). Из них к самым частотным относятся
конечно(22),
действительно(6),
правда(12), возможно(5), наверное(5) – 104 употребления.
Например:
Действительно,
порой
кажется,
что
многочисленные испытания, выпавшие на долю еврейского
народа, другой этнос попросту стерли бы с лица земли
(Аргументы недели); У этой книги странное название, и с него,
наверное, стоит начать (РГ); Разумеется, участники
заседания нашего пресс-клуба далеки от мысли, что на рынке
жилкомуслуг царит идиллия, а предприятия, которые они
возглавляют, являются образцами для подражания (Аргументы
недели); Конечно, это занятие увлекательное, но чреватое
опасными последствиями для страны (РГ); Это, по сути,
самый обычный сайт, который позволяет ознакомиться со
списком товаров, который владельцы сайта желают продать,
и сделать заказ, а также оплатить покупку (РГ).
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3) Третью группу составили ДС, характеризующие
способ выражения мысли: вообще(2), иными словами(2), как
говорится(1), между прочим(1), можно сказать(2), одним
словом(1), словом(1), что называется(1) – 11 употреблений.
Например: Вообще, из более чем 30 думских комитетов наш
самый загруженный (РГ); Одним словом, ОмГУПС сегодня –
это университет международного уровня, предоставляющий
первоклассные знания и открывающий студентам большие
перспективы (Аргументы недели); Можно сказать, к этому
моменту японские специалисты оказались абсолютно готовы к
ситуации на энергоблоке номер «три» (Аргументы недели);
Впрочем, как говорится, старый конь борозды не портит
(Аргументы недели).
4) Дискурсивные слова, передающие субъективное
отношение к сообщению: к счастью(1), к сожалению(8) – 9
употреблений.
Например: К сожалению, в прошлом году из-за финансового
кризиса программа поддержки бесплодных пар была
приостановлена (РГ); Мы, к сожалению, толком ничего не
знаем, что происходит на японских АЭС, - продолжает
профессор Владимир Кузнецов (Аргументы недели); Не каждая
филармония способна предоставить необходимое для концерта
количество роялей, но в Новосибирске, к счастью, есть такая
возможность (РГ).
5) ДС, заключающие в себе указание на источник
сообщения:
думаю(2),
как
известно(3), по слухам(1), по его словам(1), как считалось(1) – 8
употреблений.
Например: Его эрудиция, работоспособность и здравомыслие
привели
к
тому,
что
Виталию
Яковлевичу все наваливали и наваливали работы – как
известно,
кто
везет,
на
том
и
едут
(Аргументы недели); По его словам, рыбакам «удалось
совершить
исторический
шаг»
вернуть объемы добытых в воде ресурсов на уровень 1991 года
(РГ);
В
домашней
игре,
думаю, будет сложнее (Аргументы недели); По слухам,
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девушка
бежала
в
США
с
мужем
и
ребенком и попросила там убежища (РГ).
6)
Встретился один контекст с ДС, призывающим к
вниманию:
помилуйте:
Например: Но, помилуйте, называя вещи своими именами, это
ведь
был
политикотерриториальный сепаратизм, охвативший столицу (!)
государства (Аргументы недели).
Проанализированные ДС выделяются запятыми как
вводные, вместе с тем в нашем материале употребляются как
вводные ДС похоже, фактически, которые ранее не считались
вводными и не перечисляются в составе вводных в новых
правилах русской орфографии и пунктуации.
Например: Фактически, на танке функции командира и
наводчика продублированы (РГ); Похоже, подтверждается
мудрость доктора Карела Чапека: «Законное правительство
то, у которого превосходство в артиллерии» (Аргументы
недели).
Состав ДС постоянно пополняется, и многое зависит от
субъективных намерений автора, отсюда пунктуационные
проблемы.
Таким образом, ДС, частотные в газетных жанрах,
выполняют разнообразные функции, основные из которых –
функция когезии и указание на степень достоверности
сообщения факта. Одни из них способствуют реализации
функции передачи информации в публицистическом дискурсе, а
другие реализуют функцию воздействия. В целом в
исследованном материале больше собственно логических ДС и
меньше ДС, передающих субъективное отношение автора к
передаваемой информации.
Частотность
дискурсивных
слов
разных
функциональных групп зависит и от специфики газетного жанра
[10]. Мы проанализировали специфику употребления
дискурсивных слов в таких газетных жанрах, как интервью,
аналитическая статья, слухи и колонка.
Материал исследования извлечен из следующих газет:
«Российская газета. Неделя», «Аргументы недели», «Аргументы
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и факты» за 2011 – 2012 годы. Общий объем
проанализированного в этом параграфе материала – 45560
словоупотреблений.
Из текстов указанных жанров в проанализированных
номерах газет нами выписано 58 лексем вводно-модального типа
в 288 употреблениях.
Анализ показал, что частотность и функциональное
разнообразие дискурсивов определяется спецификой жанра, его
прагматическими установками. Так, в жанре интервью
преобладают ДС, передающие субъективное отношение автора
к информации (36,8%) и собственно логические ДС (51,3%). В
аналитической статье абсолютно преобладают логические ДС,
указывающие на отношения между частями высказывания в
тексте (79,1%). В жанре слухов преобладают ДС, указывающие
на источник сообщения (84,2%). В колонке преобладают слова,
указывающие на степень достоверности сообщения, факта
(55%). Подробный анализ см. в [10].
Частотность дискурсивов разных функциональных групп
в проанализированных газетных жанрах показана графически на
рис. 1 – 4.
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Рис. 1. Функциональные группы дискурсивов в жанре интервью
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Рис. 3. Функциональные группы дискурсивов в жанре слухов

Рис. 4. Функциональные группы дискурсивов в жанре колонки

15

Итак, дискурсивы – вспомогательные единицы речевой
коммуникации, несущие информацию определенного вида,
которую исследователи называют дискурсивной информацией.
Дискурсивы
выполняют
важную
для
коммуникации
дискурсивно-структурирующую
роль.
Эта
информация
направлена на организацию дискурса и ориентацию адресата в
нем для оптимального восприятия как фактуальной, так и
коммуникативной информации: информативность в плане
структурирования дискурса, обозначения роли фрагмента в
тексте, отношения к нему автора и т.д.
Мы проанализировали функциональную специфику тех
дискурсивных слов, которые выступают в качестве вводных.
ДС, частотные в газетных жанрах, выполняют разнообразные
функции, основные из которых – функция когезии и указание на
степень достоверности сообщения, факта. Одни из них
способствуют реализации функции передачи информации в
публицистическом дискурсе, а другие реализуют функцию
воздействия.
В целом в исследованном материале больше собственно
логических ДС и меньше ДС, передающих субъективное
отношение автора к передаваемой информации.
Частотность
и
функциональное
своеобразие
дискурсивов
определяется
спецификой
жанра,
его
прагматическими установками.
В жанрах аналитической статьи, интервью на первый
план выдвигаются ДС, реализующие логико-связующие
отношения в тексте. В жанре колонки – ДС, выражающие
субъективно-модальные отношения, что связано с авторской
оценкой сообщения. Высока доля ДС, выражающих
субъективно-модальные отношения, и в жанре интервью, что
объясняется выражением позиции интервьюируемого. В жанре
слухов абсолютно преобладают ДС, указывающие на источник
сообщения.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОЛИЛОГ КАК СРЕДСТВО
ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ
Иванова О.С., Касымова О.П.
Россия, г. Уфа, Башкирский государственный университет
olesia.ru@mail.ru
olgakasymova@yandex.ru
Одним из условий успешной коммуникации является
соблюдение определенных норм, требований стиля и жанра.
Дискурс в любой его разновидности представляет собой
единство, объединяющее смысл, тематику речи и свойства
стиля. Это единство реализуется с целью
достижения
определенных ко
уникативных задач, собеседник при
это
м может присутствовать, находиться в отдалении
или вообще быть воображаемым. Сам термин дискурс
появился в середине XX в.: З. Харрис впервые
использовал его в 1952 году в одноименной статье,
подразумевая под ни
м "метод анализа связанной
речи".
Дискурс является
отражение
определенной
социокультурной, политической и идеологической практики
использования языка. Традиционно выделяют следующие
категории дискурса: участники общения; условия общения;
организация
общения;
способы
общения.
Это
коммуникативное
действие
может
быть
речевым,
письменным,
иметь
вербальные
и невербальные
составляющие. Важной частью дискурса являетя текст,
это его базовая единица, поэтому, рассматривая дискурс
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через категорию текста, можно говорить не только об устной,
но и о письменной его реализации.
Дискурсы можно рассматривать как продуктивные
или непродуктивные речевые жанры в зависимости от
экстра-лингвистических факторов, в XXI в. такими
мощными факторами стали мобильная связь и интернет.
Продуктивные жанры активно используются в конкретное
время в зависимости от развития языковой и общественнокультурной ситуации. В
настоящее
время
таковыми
являются
рекламный,
политический,
телевизионный,
виртуальный дискурсы. Одновременно можно отметить, что,
например,
традиционный жанр
бытового
письма
устаревает,
становится
менее
востребованным видом
общения и становится непродуктивным. Изменение языка
– постоянно протекающий объективный процесс. Язык как
универсальное средство общения постоянно находится поиске
адекватной формы передачи мысли, он реагирует на
изменения
во
всех
сферах
нашей
жизни.
К
традиционным
источникам обновления языка (наука,
художественная литература, публицистика) в последнее время
добавились реклама и интернет-общение.
Новые
информационные
технологии
расширяют
возможности
общения. Востребованным
средством виртуального общения становятся письменные
речевые жанры, включающие элементы устной речи. Такими
качествами смешанной речи
обладают многие
виды
виртуального дискурса – социальные сети, форумы, чаты и т.д.
Виртуальный дискурс в
нашей статье понимается как
совокупность текстов, объединенных архитемой Интернет и
реализованных в искусственно созданном коммуникативном
пространстве, предполагающе
дистантное
интерактивное общение виртуальных коммуникантов.
Т.Ю.Виноградова
выделяет
некоторые
особенности
общения
через
Интернет: анонимность
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адресантов и связанная со снижением психологического и
социального риска в процессе общения аффективная раскрепощенность, ненормативность и некоторая безот-ветственность
участников
общения;
своеобразие
протекания
процессов меж-личностного
восприятия
в условиях
отсутствия
невербальной
информации; добровольность
и
желательность
контактов;
затрудненность
эмоционального компонента общения, в то же время стойкое
стремление к эмоциональному наполнению текста, которое
выражается в создании специальных значков для обозначения
эмоций или в описании эмоций словами (в скобках после
основного текста послания); стремление к нетипичному,
ненормативному поведению [Виноградова 2004: 63].
Письменная разговорная речь была бы невозможна без
широкого распространения
и
доступности высоких
технологий: Интернета и мобильной связи. Современный образ
жизни предполагает ускоренный темп деловой жизни и
активное
использование
новых
коммуникационных
технологий, что не может не сказаться на специфическом
использовании языка,
а
именно
на
стремлении
к
рационализации,
экономии
языковых
средств.
Такой
формой речи стал виртуальный полилог.
Обычно
объектом исследования
лингвистов
является
монологическая
или диалогическая
речь
в
устной или письменной речи. Полилог (от греч.
polys «многочисленный» и logos «речь») – это разговор, беседа
между многими лицами. Полилог
как языковое явление
характеризуется
наличием
одной
или
нескольких
взаимосвязанных, как правило, тем. Полилог до сих пор
является мало изученным явлением в языкознании, он
традиционно рассматривается как элемент устной речи.
Полилог – один из древнейших видов коммуникации, и
он представляет собой в высшей
степени
социальный
процесс.
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С. Московичи считает, что нельзя «рассматривать
коммуникацию как простой инструмент в руках людей,
стремящихся овладеть толпами. На самом же деле это она
навязывает им свои правила, с которыми они обязаны
считаться». Он приводит пример глубокой трансформации
политической и культурной жизни под влияние в первую
очередь радио, а затем телевидения. В масштабе одного
поколения стиль и темп речей, соперничество словесного и
образного
способа
передачи
информации
полностью
видоизменились. Известные филологи и писатели задумывались
над тем, что такое беседа как феномен ко
уникации.
"Беседовать, задавал себе вопрос Мопассан, – что это значит?
Загадка! Это искусство не показаться скучны, умение
говорить интересно, нравиться неважно чем, обольстить
ничем. Как определить это легкое прикосновение к
веща
посредством слов, эту игру в ракетку незначащими
словами, этот род легкой улыбки со смыслом, что же такое
беседа?" (цит. по [Московичи 1996, с. 143]). Еще более
важные изменения в полилог внес Интернет.
Традиционно разговаривать – это значит не только
обмениваться словами, но и пускать в ход весь арсенал:
взгляды, модуляции голоса, осанку, окутать свою личность, по
словам С. Московичи, особой атмосферой, которую мы
называем шармом. Цель полилога (и диалога) заключается в
том, чтобы «заинтересовать, развлечь, порой посредством
учтивости,
желания быть вместе и в особенности из-за
удовольствия поговорить» [Московичи 1996, с. 143]. Другая
черта разговора в том, что он равноправен и восстанавливает
равенство в мире возрожденного неравенства и имеет
последствия в общесоциальном плане. «Внушение, удовольствие, равенство – вот три слова, которые определяют
разговор»,– считает Серж Московичи [Московичи 1996, с. 144].
Все эти три свойства имеются у интернет-полилога.
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С течением времени форма разговора и его роль
в нашей жизни меняются. С. Московичи утверждает, что в
современном мире все против разговора.
Древние греки и
богатые римляне располагали козуарами – комнатами,
предназначенными
для
бесед. Начиная
с XIV века
итальянцы и французы, подражая древним грекам, создали
салон. Исчезновение салона и замена его общей комнатой,
которая является не чем иным, как гостиной,
явно
становится признаком заката беседы в наше м обществе,
считает С. Московичи. В народных слоях места для
беседы обнаруживаются только в зачаточно состоянии, они
находятся большей частью вне дома, например, в кафе или
бистро. В русской сельской традиции место для общения
находится «на завалинке» или «за околицей». Как видим,
сфера мест для беседы сокращается. Но появление
виртуального
дискурса
с присущим ему формами речи
(монолог, диалог, полилог) дает возможность развить традиции
разговора, потребность в котором сохраняется в нашей
жизни. Особенности
интернет-коммуникации
создают
возможности для
существования
виртуаль-ного
полилога, заменяющего обычный полилог, вовлекающего в
обсуждение темы самых разных людей,
разделенных
пространством. Выбор
присущей
XXI
веку
формы
общения в интернет-среде в качестве объекта изучения
помогает глубже исследовать
виртуальный полилог,
выявив его дискурсивные свойства. Е.М. Иванова и Л.Р.
Шурпик важную особенность виртуального полилога видят в
том, что «передача сообщения осуществляется мгновенно...,
субъекты акции оказываются совмещенными друг с другом
и со средством коммуникации, образуя коммуникативный
узел», являющийся ключевым элементом в сети [Иванова,
Шурпик 2011, с. 62]. Важными также являются вопросы
количества тем того или иного полилога и причин и способов
их сменяемости. Не менее важный вопрос – способы
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выражение эмоций говорящих. Виртуальный полилог – это
аналог устной беседы,
поэтому речь
говорящих
эмоционально окрашена. В устной речи большую роль играет
интонация для выражения чувств беседующих. Виртуальный
полилог объединяет собеседников единством темы и
временем речи, а личного общения у коммуникантов нет,
поэтому для выражений эмоций используются другие способы.
Языковые особенности полилога в Интернете мы
рассмотрели
на
примере популярного
бесплатного
фотохостинга компании «Яндекс» – «Яндекс.Фотки» (ЯФ)
(http://fotki.yandex.ru/). Это официальный клуб, в котором
обсуждается всё, что касается фотосервиса на Яндексе:
улучшения, баги, рейтинги, Фото дня и др. Обсуждение
фотографий, предложенных в качестве «Фото дня», имеет все
черты письменной разговорной речи, присущие виртуальному
полилогу.
Обязательным условием полилога является одна или
несколько тем общения. Темы полилогов в «Яндекс.Фотках»
связаны с двумя моментами: это оценка модели фотографии и
качество снимка. Кроме этих двух основных тем имеются
смежные с ними. В ходе беседы могут возникнуть предметы
речи, которые никак не связанны с двумя основными, хотя это
бывает редко. Обычно процентов 60-70 от общего объема
полилога связано с обсуждением качества фотографий. Общее
количество реплик-коментариев колеблется от одной-двух до
нескольких тысяч в зависимости от популярности темы и
качества
фотографии.
Например,
главные
темы
обнаруживаются в таких коментариях: Evseevatanya913 Да уж
коровка!!!! 31 марта; olinaviolina Восхитительное фото!
55555555555555555555555555!!!!!!!!!!!!! 14апреля; mynameisnt
Превосходный кадр,ещё чуть-чуть бы и фотику конец настал
бы !!! 23 апреля; astrotune Удивительное явление! Живописное
фото! )) 28 марта и т.п.
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Темы,
возникающие
по
ходу
обсуждения
фотографий,
часто
носят
характер непринужденного
общения знакомых людей: suzdalevakat07 Спасибо, Сереж, рада
тебе! 30
марта. Часто
возникает тема «работа
модераторов», при этом эта работа чаще осуждается,
иногда возникает оживленная дискуссия: erikaegorova
хорошая фото если бы не эта дурацкая белая рамка
от
модераторов...и
в
полном
ращмере
не
посмотреть....короче загубили яндекс фотки 30 апреля в 09:18;
schanelko
Типичный колючий ежик!) Только вот теперь
неудобно лентой читать комментарии... 30 апреля в 03:15;
KissAlёna schanelko, в этом и модераторский умысел... пиши:
"Вау, какая фотка!" - и досвидос(((
30 апреля в
03:31;
protonspace2010 ЯФ, верните опцию фото-редактора! 30
апреля в 05:04.
Виртуальный полилог является типичным образцом
письменной устной речи, в нем отражены такие особенности
звучащей речи, как нечеткое, искаженное произношение (wowwomen
грудка и животик у них пуФФистые )
мягонькие) 30 апреля в 06:38), а также сопутствующие
речи звуки (ахаха; saschimy Олечка, поздравляю! Чмоки! 30
апреля в 07:18).
Интонация также представлена в наших примерах:
прописными буквами выделяются слова, несущие фразовое
ударение:
29 января 2012, 13:04 Елена Александровна
Сказка - ваша! ПРАВДА - наша !Берегись злопыхатель , Бог
тебя достанет; 15 марта 2013, 23:49 izar27 Умиляет! До чего
ж ОЧЕЛОВЕЧеваются наши БРАТЬЯ меньшие!
К лексическим особенностям мы отнесли слова со
сниженной стилистической окраской, а также жаргонизмы.
Эти примеры очень многочисленные, именно они создают
ощущение непринужденного общения: 10 февраля 2013, 19:55
yorsh9 Шикарно !!!!!!!!!!!!!; cool.yflz1234 Вот шкода!
Серьезный!!!; 23 ноября 2009, 15:42 aldar-kase Автор научился
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пользоваться фильтром Liquify!!! Но вот только закавыра
такая... Самые грубые лексемы удаляются модераторами, но
выражение отрицательных эмоций все же обнаруживается в
полилоге:
4
мая
2013,
03:38
schanelko
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ:
ФОТКА
ДЕРЬМО
НА
ПАЛОЧКЕ!!! НЕ ПОНИМАЮ КАК ТАКАЯ ФИГНЯ МОГЛА
ВЫИГРАТЬ В КОНКУРСЕ?
Эмоции
активно
выражаются
графическими
и
лексическими средствами. Это, во-первых, использование
прописных букв: semitswetick.s УРРРААА!!!!!!!! ЁЖИК
ПОБЕДИЛ!!!! ОЛЕЧКА, ПОЗДРАВЛЯЮ С ФОТО ДНЯ!!!!! 30
апреля в 07:34. Во-вторых, это использование
скобок,
выражающих
как
позитивное,
так
и
негативное
настроение: TroOlga11 Ирина Милова, !!!!!))))))) 30 апреля в
02:28; TroOlga11 elena.shulickova, К сожалению, это у нас у
всех и видимо, надолго ((( 30 апреля в 02:28.
Синтаксические
особенности
виртуаль-ного
полилога также обнаруживают в не
сходства с
устной формой речи. Большинство коментариев короткие по
объему, это одно слово или знак. Средний объем коментариев
до 10 слов. Увеличенный объем включает около 50 слов и
знаков. Максимальный объем не ограничен, но, как
правило, это не набранный текст, а скачанный. Устойчивость
среднего объема коментариев в фотохостинге приводит к тому,
что большие по объему высказывания вызывают протест
пользователей: 6 мая 2013, 11:49 nichoneponiala афтар а
можна краткий пересказ того што справа написано?
тож охота узнать..... но букав больн многа.
К словообразовательным особенностям мы отнесли
окказиональное
формои слово-образование.
Часто
полученные
в
результате
новообразования
носят
сниженную стилис-тическую окраску: 20 марта 2010, 00:15
skalo-zub Пока! Квикли, пойду плющить мордку. Необычное
словообразование
может
привести
к
производству
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потенциальных слов: 17 февраля 2013, 14:26 lina612010
Жирафля и жирафленок... а Жирафель где-то на
работе"? )); 3 0 августа 2008, 13:03 Екатерина Михайлова
Улыбнуло!; 11 марта 2012, 22:08 marka 29 Папараццила ???
).
Виртуальный полилог так же, как и устная беседа,
содержит отступления от нормы речи. Характер этих ошибок и
анализ причин их появления также должны стать объектом
анализа. Письменная разговорная речь изобилует ошибками
всех типов, например: Sozert1 Йож на ЯФе, што - кошка в
иголках! Кстати, аффтарша - ещё та банщицца.30 апреля в
02:14.
Наиболее частотная синтаксическая ошибка связана с
отсутствием знаков препинания, отсутствие
м показателей
начали и конца предложения: 17 марта 2013, 03:19
toreshkina устал я за целый день бегать то дайте поспать 5 за
фото (отсутствуют знаки препинания, которые должны
были разделять предложения, нет большой буквы в начале
коментария, отсутствует точка в конце). Орфографические
ошибки самые разнообразные:
10 февраля
2013, 17:33
KoyoteGupsy Привет.....ни чего себе!!!:-))));20 марта 2010,
00:14 Lana ....боится автор,
что
все
замрут
и
превратяться
с статуи???? Ошибки могут быть
преднамеренными,
с
целью
языковой
игры,
и
непреднамеренными,
в
том
числе
механическими
опечатками, возни-кающими при наборе коментариев, когда
нажимается не нужная клавиша, а близко расположенная
(аппетинтый,
климаь и т.п.): 11 марта 2012,
21:53Autumn_flower А етинтый!))); 15 марта 2012, 00:38
t.rudyck2011 Благодарю сердечно, Олечка! Да, климаь у вас не
помидорный...; 1 мая 2013, 23:01 C&M Спасибо Вам!!!Сестра
связала чехольчик для бановчки, племянница - занавесочку, муж
купил вербу, а я только сфотографировала....; 20 марта 2010,
00:14 Lana Доброго всем времени суток с СТРАНЕ!!!!!
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На отклонениях от нормы часто строится языковая игра,
типичная для виртуального полилога. Например: 7 мая 2013,
22:38 МАРУСЯ**ЗЯБЛИК Маришкин... ПОЗДРАВЛЯЮ С
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!:)) ); 8 мая 2013, 08:12 MRoma Сто
чмокоФФ, Марусик ))))))); 8 мая 2013, 08:54 Игорь Санычъ
адин мне ...))); 8 мая 2013, 08:55 MRoma ЗАпросто )))))))))))); 8
мая 2013, 08:55 Игорь Санычъ тада два ...))))))); 8 мая
2013, 08:56 MRoma
вДВАйне ЗАпросто ))))))))); 8 мая
2013, 08:58 Игорь Санычъ (радуеца ) )))).
Письменная
разговорная
речь
изобилует
прецедентными текстами, цитатами из стихов, прозаических
произведений, фильмов или песен. Интересно отметить, что в
качестве коментариев довольно часто используют стихи, свои и
чужие. Например: 30 апреля, 06:48
wow-women
Царю
приятно... Фас и профиль на монетах... Кричали барышни ура
и в воздух чепчики бросали )) (неточная цитата из комедии
«Горе от ума» А.С. Грибоедова); 15 марта 2013, 13:09
alexalya19 И пусть весь мир подождет...))) Умилительно )))
(популярный слоган рекламы «Даниссимо»; название песни
Джонни Деппа (Johnny Depp) «И пусть весь мир подождет!»,
исполнитель Barry White; строчка из песни российской группы
«БандЭрос»: «Только не вспоминай о том, что уйдет! Только
не вспоминай, и время не в счет… и пусть Мир подождет....»);
15 марта 2013, 15:15 Valentina.Radygnay На заре ты ее не
буди, На заре она сладко так
спит...Потрясающе!
(стихотворение А. Фета); 15 марта 2013, 21:05
Вячеслав Копотий Спят устА-лы-е .... ;) )) (заставка к детской
телепередаче «Спокойной ночи, малыши!»).
Отсутствие
территориальной
ограни-ченности
у
комуникантов позволяет участвовать в полилоге зарубежным
пользователям, что приводит к многоязычию в полилоге.
Зарубежные авторы коментариев могут оставлять записи на
родном языке: 21 марта 2013 wachniewski-kŚlicznie,
wspaniale:) [Прекрасный,
замеча-тельный,
пер.
с
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польского]; 2 мая 2013, 01:28 hadzhibaev93 котогум ме. В
полилоге часто принимают участие коментаторы из Украины,
они оставляют записи на украинском языке: 9 мая 2013, 18:55
Stepan 53 Від всієї душі поздоровляємо зі святом Перемоги!
Бажаємо мирного неба, ясного сонця та всього самого
найкращого! Нехай завжди вас оточує мир, здоров'я та
щастя! – 9 мая 2013, 22:54 olgazherebina Спасибо Стёпа
за пожелания, но если ты пришел к нам,то давай шпарь по
русски,не забыл ещё думаю!
К письменным особенностям виртуаль-ного полилога
мы отнесли активное использование возможностей графики,
в том числе употребление для выражнения оценок и эмоций
смайликов: TroOlga11 sozert1, )))))))))))))))) 30 апреля в 02:17.
Интенсивность
чувств
передается
многократным
повторением знаков препинания: Ирина Милова Я знала!!!
Очень за тебя рада, Олюнечка!!! 30 апреля в 02:20.
Как видим, в виртуальном полилоге, как и в
традиционной
беседе,
авторы коментариев
могут
проявить себя как креативная языковая
личность с
помощью прецедентных
текстов,
использования
выражений
не
русского,
а
другого языка,
окказионального формо- и слово-образования.
По мнению лингвистов, Интернет превратился в
своеобразную лабораторию испытаний над естественным
языком. Письменный канал общения и анонимность
коммуникантов создают условия для большей свободы
самовыражения, нежели приличном общении,
снимая
определенные
психо-логические
барьеры.
Полилог
в
виртуальном
пространстве характеризуется
неограниченным количеством участников,
упрощенным
этикетом, смешением черт письменной и устной речи.
В интернет-общение с каждым годом вливается все
большее
число
людей,
и особенности интернеткоммуникации ждут своего дальнейшего исследования.
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ҚАЗАҚША СӨЙЛЕУДЕГІ "ЖАҚСЫ" СӨЗІНІҢ ҚЫЗМЕТІ
Садирова Күлзат Қаниқызы,
филология ғылымдарының докторы, доцент
Сөздің сөйлеудегі (дискурстық) қызметі олардың
сипатымен,
қарым -қатынас
айналысында
қолданыстағы
арқалаған мәнімен, сөйленген не тыңдалған сөздегі өзге сөз
қолданыс бірліктерімен тұтастыққа түсу ерекшеліктерімен
анықталады. Сөз әрекетінде сөздердің қолданылу, таңдалу
заңдылықтары болады және ол сол сөздердің семантикасының
ықпалымен орындалады. Сондай сөздердің бірі - жақсы сөзі.
Жақсы сөзінің лексикалық мағынасы - сапа атауы, жалпы
грамматикалық мағынасы - сапалық сын есім. Бұл сөз қарым қатынастың барлық жанрларында кеңінен қолданылады, әрі
қолданыс барысында омонимдік сипатқа ие болады. Бұған дәлел
сапасында төмендегідей диалогтерді келтіруге болады:
1. - Көйлегім қандай, жараса ма?
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- Жақсы.
Бұл қолданыста жақсы сөзі бағалауыштық мәнде сын
есім сапасында жұмсалып тұр. Әрі осы сөз жағдаятында бұл
бірліктің өзінің синонимдік қатары түзіледі: әдемі, жарасымды,
жарасады, құйып қойғандай т.с.с.
2. - Көйлегіңді әдемі тіктір.
- Жақсы.
Бұл қолданыста жақсы сөзі міндеттеме, жауапкершілік,
тапсырма, ескерту мәнінде тұр. Осы жағдаяттағы синонимі
етістік: тіктіремін.
3. - Кешікпей кел.
- Жақсы.
Бұл диалогта аталған бірлік екінші жақтың келісу мәнін
білдіргенін, өзіне міндеттеме алғанын танытады. Осы
жағдаяттағы синонимі етістік: кешікпеймін.
4. - Неге бір айтқанды қайта -қайта айтқыза бересің?
- Жақсы, жақсы енді.
Алдыңғы қолданыстардан басты ерекшелігі - сөз
жағдаятында қатысушылардың бірінің ренішіне жауап
сапасында (енді айтқызбаймын) жұмсалып тұр. Және жақсы
сөзінің қайталануы мен енді сөзімен тіркесу арқылы айтушының
ашуын қайтару мақсатын көздеп тұр, өзінің кінәсін сезіну,
мойындау мәнін білдіреді. Осы жағдаятта бұл қолданыстық мән
болды, болды; жарайды, болды; дегенмен синонимдес бола
алады.
5. - Енді сенің айтқаныңды істемеймін. Әлі көрерсің.
- Жақсы.
Бұл қолданыста жақсы сөзі ерегісу мәнінде тұр. Оның
негізгі мәні істемей көр // өзің біл, қолыңнан не келетінін
көрермін дегенді білдіреді.
6. - Кеше біздің айт қанымызға көнгенде, мұндай
ққа жолықпас еді.
иынды
қ
- Жақсы болған . Сауап бопты.
Бұл қолданыста жақсы болған табалау мәнінде тұр.
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Мұнан байқағанымыз - жақсы сөзі қызметінің көп
қырлылығы, түрлі сөз табының қызметін атқара алатындығы
және сол қызметте ріне сай әртүрлі синонимдік қатар
түзейтіндігі. Сондықтан жақсы сөзі дискурстық қызмет
атқаратын сөз тобына жатады. Ол сөздің тұтастықтағы
байланысын қамтамасыз етеді, сөйлеушінің не тыңдаушының
өзара қатынасын және сөйлеген сөзіне сөйлеушінің қатынасын,
көзқарасын аңғартады. Ғылыми зерттеулерде аталып жүргендей,
дискурстық қызмет атқаратын сөздер сөйлеу жанрының
құрылымдық сыңары болып саналады, сөйлеушінің сөйлеу
жанрын түзудегі сөз қадамымен байланысты болады,
қызметті
жүзеге
асырады,
жағдаят тықиллокутивті
мазмұнға
ие
болады.
Сондықтан
дискурстық
прагматикалық
здер
түсінігіне
адамдардың
әлеуметтік
әрекеттесуінің
типтік
ө
с
жағдаяттарын сөзбен білдіретін сөз жанрлары енеді. Жақсы сөзі
қазақ тілінде ауызекі тілде кеңінен қолданылады, әрі
қазақтардың тілдік с анасында қалыптасқан, орныққан. Қазақ
тілінің түсіндірме сөздігінде ЖАҚСЫ сөзінің мынадай
мағыналары келтірілген:
1. Жаман емес, оңды, тәуір.
2. Ақылды, тәрбиелі, саналы, адамгершілік қасиеті мол
(адам).
3. Ауылдың белді, беделді азаматы.
4. Иә, қош, м ақұл деген сөздің орнына жүреді [1,252]..
Бұл мағыналарды мына қолданыстар құрамынан да
өруге
болады:
к
Жақсы (1-мағынасында) сөз - жарым ырыс,
сыменен
Жақ
(2-мағынасы) өткізген жарты сағат, жаманның өтіп
мырындай,
Бітер істің басына жақсы (3-мағы насы)
кеткен ғұ
келер қасына, Жақсылар (3-мағынасы) жақсымын (2-мағынасы)
деп айта алмайды, Жамандар жақсымын (2-мағынасы) деп
айғайлайды.
Жақсы сөзі мынадай тіркестер құрамында орныққан:
жақсы болды - дұрыс болды, оң болды, жақсы болсын, жаман
болсын - әйтеуір, қ алай болмасын, жақсы көрді - ұнатты,
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жаратты, жақсы қарамады - жақсы көрмеді, ұнатпады,
жақтырмады, жаратпады.
Жақсы сөзі мынадай күрделі сөздер, нақты айтқанда қос
сөздер құрамында орныққан: жақсы -жайсаң - ығай мен сығай,
жайсаң мен қасқалар, таңдаулы а дамдар; жақсы-жаман әрқилы, әртүрлі. Жақсы-жаманның біразын көрдік - қызық қиыншылықтың, әртүрлі нәрсенің бәрін бастан кешірдік [1,252].
Жоғарыдағы мысалдар негізінде жақсы сөзінің сөз
жанрларын ұйымдастыру құралы сапасындағы қызметін
талдауға болады. Б ұл сөздің стереотипті (дағдыға айналған, сол
күйінде қайталанатын) жағдаяттарда жиі қолданылуы оның
сол
жағдаяттарға
сай
тұрақтануына
мағынасының
келетіні
белгілі.
Идиомалануды
ғылыми
ә
(идиомалануына)
ннің
ұлғаюы"
(приращение
смысла)
деп те
ә
зерттеулерде "м
түсіндіретіні белгілі. Жоғарыдағы мысалдардан байқалғандай,
жақсы сөзінің зат есім, сын есім, етістік, үстеу сөз таптарының
қызметін атқаруы тек сөз қолданысы жағдаятында болып тұр.
Бұл ойдың дамуындағы шындық құбылыстарының арасындағы
жаңа байланыс типте рі мен қатынастарын білдіру қажеттілігінен
туындап тұр. Жақсы сөзінің әр жағдаяттағы қолданысы нақты
сол жағдаятқа сай ой білдіру қажеттілігіне дәл келеді. Әр сөз
айқын семантикаға және қолданыста қызметтік икемділікке ие.
Сөз жанрларында жақсы сөзінің қол данысын бірнеше типке
бөлуге болады. Жақсы сөзінің мәндік құрылымындағы негізгі
сема "жағымды баға", бірақ бұл жоғарыдағы мысалдардан
көрінгендей, әртүрлі қызметтік нұсқада көрінеді.
Жақсы сөзі дискурста жағдаяттық -прагматикалық
нға
мазмұ ие, әрі мы надай сөз жанрларында жиі кездеседі:
Күнделікті кездесудегі қал -жағдай сұрасу барысында:
Қаліңіз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Жұмыс қалай? т.с.с. Бұл
жағдайда жауап сапасында айтылған жақсы сөзінің айтылу
интонациясына орай оның "өте жақсы, "жаман емес",
"бірқалыпты" екенін аңғарамыз.
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Кей кезде сұрақ қоюшы өзі жақсы сөзін қолданады.
Мысалы, Қалайсың? Жағдайың жақсы сияқты ғой?
Жақсы сөзі мақтау, құптау, қолпаштау айту жанрында
қолданылады. Бұл жанрлардың коммуникативтік мақсаты бір
болғанымен, олардың бір -бірінен айырмасы бар екендігі
айтылып жүр. Мақтауда жағымды баға негізгі мақсатқа сай
келсе, қолпаштауда жағымды баға айтушының ниеттес, көңілі
ақ екенін білдіру мақсатын көздейді. Мақтау есту үшін белгілі
бір еңбек сіңіру қажет болса, қолпаштауда б ұл шарт талап
етілмейді. Қолпаштауда жағымды бағалау білдіруде жақсы сөзі,
негізінен, адамның сыртқы келбетіне, киген киіміне т.с.с.
байланысты айтылады.
Мақтау айту жанрында жақсы сөзі қолданылады, оның
ымды
бағаны білдіру семасы әртүрлі тақырыпқа қат ысты
ғ
жа
болады. Мысалы, адамның кәсіби білігі мен білімін бағалау,
адамның келбетін бағалау, адамның дене бітімін бағалау, іс әрекетіне баға беру, мінез -құлқын бағалау т.с.с.
Қазақ санасында жақсы мен жаман мағыналары өзара
шендестіріле қолданылады, бұған мысал ретінде Балқы Базар
жырау шығармаларындағы "жақсы" мен "жаман" сөзінің
қолданысын келтіріп көрейік:
Жігіттің басын кемітер
Жаман туса баласы,
Әйелі шайпау, өр болса.
Жабырқап көңілің ашылмас
Бір шығасы тер болса.
Жақсыменен бас қосып,
Сұх баттасаң тарқайды
Көкіректе шер болса [2,26].
Жырау шығармасындағы "жаман", "жақсы" сөздері
адамның мінез -құлқын бейнелейді, мінездің адам өміріндегі
маңызы айтылады. Мәтінде жаман сөзі туса етістігімен тіркесіп
үстеулік қызмет атқарса, жақсыменен сөзі зат есім қызметінде
жұмсалып тұр.
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Ер жігітке қол байлау
Айдар малдан кем болса.
Жақсыға жаман теңелер,
Айдарына мал болса [2,27].
Бұл өлең жолдарындағы жақсы мен жаман сөзінің
мәнінде адамның мінез -құлқы емес, оның материалдық
жағдайы, тұрмысының т әуірлігі білдірілген. Және бұл
қолданыстар жырау шығармасының тұтастығын қамтамасыз
етіп тұр. Бұл сөздердің қайталануы жырау шығармасының өне
бойында кездесіп отырады. Мысалы,
Не жақсылар өткен жоқ,
Заманында шалқыған.
Не жамандар өткен жоқ,
Өкпедей суда қалқыған [2,28 ].
Бұл жолдардан аңғаратынымыз жақсылар сөзінің мәніне
тек мінез-құлықтың тәуірлігі емес, ол адамның тұрмысының
оңдылығы, өз заманында көпке айтқанын істетіп, беделді
болғанын, ал керісінше, жамандардың салмақсыздығы, өзіндік
орны болмағанын тұтас бейнелейді.
Іс-әрекетке баға беру мәніндегі жақсы сөзінің қолданысы
Т.Айбергенов шығармасында кездеседі:
Жақсы екен сонау бала шағыңнан,
Жақсы үлкенге ізет ету, тік тұру .
Сол арқылы жарқын болашағыңнан
Көңіл толар үлкен үміт күттіру [3,203].
Ақынның қолданысында жақсы сөзі екен көмекші
етістігімен, ізет ету, тік тұру етістіктерімен тіркесіп келіп
предикаттық сапаны білдіру үшін жұмсалып тұр.
Жақсы сөзі сәттілік, жақсылық тілеу мақсатын көздейтін
сөз жанрында да пайдаланылады. Бұл к езде жақсы сөзіне түрлі
көмекші етістіктер тіркеседі. Мысалы:
Сен ғылымға болсаң ынтық,
Бұл сөзімді әбден ұқ:
Білгеніңнің жақсысын қыл,
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Білмегенді біле бер (Шәкәрімнің өлеңінен) .
қоштасу
барысында
жиі
айтылатын
немесе
қолданыстардағы тілек мәнінде: Көріскенше күн жақсы ,
Ал жақсы осы тойғандарыңызбен барасыздар т.с.с.
Жақсы сөзінің дискурстық қызмет атқаратын топқа
мақсатында
ізденістер
жүргізу
жататынын
дәлелдеу
ісі
деп
есептейміз.
болашақтың
Әдебиеттер
1 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Жалп ы редакциясын
басқарған Т.Жанұзақов. Алматы, Дайк -Пресс, 2008. - 968 б.
2 Базар жырау шығармалары. - Алматы: Жазушы, 1986.200 б.
3 Айбергенов Т. Бір тойым бар. - Алматы: Атамұра,
2003. - 208 б.

ДИСКУРСТАҒЫ ТІЛДІҢ ФОНОЛОГИЯЛЫҚ
ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ
Сәдуақас Нұрбол Әбділлаұлы
филология ғылымдарының кандидаты,
доцент
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе
өңірлік мемлекеттік университеті
ңда
д искурс мәселелері тіл білімінен басқа
Қазіргі та
салаларда да зерттеу нысанына алына бастады. Дискурс туралы
түсінік, дискур с термині туралы анықтамалар мен басты
ұғымдарына берілген сипаттамалар оның қызметінің де күрделі
екендігін танытады. Қазақ тіл білімінде дискурс мәселелері
де арнайы зерттеу нысанына алына бастады [1.71]. Қазіргі тіл
білімінде «тіл – сөз – мәті н- дискурс» арақатысына ерекше мән
беріліп отыр. Дискурс тіл, сөз, мәтіннен ерекшеленетін, өзіне
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бар жеке бағыт ретінде
тән құрылымы мен белгілері
қарастырылады. Дискурс-көпқырлы ұғым. Коммуникативтік
сөйлеу әрекетінде тіл – сөз – мәтін
жағдайда, тіл мен
арасындағы қарым -қатынастың астарына назар аудара отырып,
олардың дискурспен өзара тығыз байланыста болатынын
байқаймыз. Сондай - ақ
жазбаша және ауызша дискурс
оларға
сипаттама беру де - дискурс
ерекшеліктерін айқындап,
ң
ңызды
тұстарының
бірі. Адамдар арасындағы
теориясыны ма
дайды
тіл
мен
мәтін айтылым арқылы
коммуникативтік жағ
қамтамасыз етеді. Сөйлемнің және сөйлем құрамындағы жеке
сөздердің айтылымы ғана емес, сөздің дыбыстық құрылымы да
айтылған ойға қызмет етіп,
коммуникативтік жағдайды
қтан
дискурсқа
түскен кезіндегі тіл
етеді.
Сонды
қамтамасыз
тіннің
қызметін
белгілі
бір
деңгейде
фонологиялық
ә
мен м
заңдылықтармен де байланыста қарастырылуы қажет деп
білеміз. Дискурстағы
фонологиялық заңдылықтардың бір
ретінде
тіл дыбыстарының айтылым -естілімкөрінісі
қабылданым әрекетіндегі мәселелеріне ғылыми тұрғыда назар
аударған жөн деп білеміз.
Фонологиялық заңдылықтар тілдің айтылым талаптарын
қажет етеді. Қазақ тілінің де өзіне тән
қатаң сақтауды
дыбыстық з аңдылықтары болатынын, осы заңдылықтарды тілді
қолдану барысында ескеріп, басқа тілдің жетегінде кетпей, ана
тіліміздің ғасырлар бойы қалыптасқан табиғатын сақтап сөйлеу
әр азаматтың парызы деп білеміз. Тілді тіл етіп тұратын оның
өзіне тән заңдылығының са қталуы, өз сөзінің мол болуы деп
білеміз. Демек, қазақ тілі айтылымының дыбыстық ерекшелігін
сақтап сөйлеуге назар аударған жөн деп білеміз. Ал сөйлеу
барысында ескерілетін басты дыбыстық заңдылықтар қандай
деген кезде, біз жауап ретінде төменде кейбір мәс елелерді атап
көрсеткіміз келеді. Қазақ тілі үшін басқа түркі тілдеріндегі
сияқты сингармонизм басты заңдылық болып табылады.
Тіліміздегі барлық сөздер үндестік заңы аясында айтылып,
барлық дыбыс заңдылықтары да сингармонизмге арқа сүйейді.
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Қазақ тіліндегі фонологиялық қызметті сингармонизм
мен екпіннің қайсысы атқарады деген мәселені білу керек. Бұл
категорияның екеуі де бір тілде бірдей қызмет атқаруы қисынға
келмейді. Тілімізді алғашқы зерттеушілер орыс ғалымдары
болғандықтан екпінге көп көңіл аударылы п келді. Себебі орыс
тіліндегі басты заң, яғни фонологиялық қызмет екпін арқылы
жүзеге асырылады. Сондықтан алғашқы зерттеушілер салған
жолмен қазақ тілінде екпін басты қызмет атқарады деген түсінік
қалыптасып, кейінгі еңбектер де осы бағытта қарастырып к елді.
Ал соңғы кезде жарияланған зерттеу деректері бұл көзқарас
қазақ тілі табиғатына сай емес екендігін дәлелдеді. Қазақ тілінің
фонологиялық ерекшелігі сингармонизм заңдылығымен тікелей
байланысты. Сөз құрамындағы, сөз бен сөз, қосымша
аралығындағы дыбыс тар өзара үндесіп, үйлесіп айтылады. Ал
жазу ыңғайына қарай сөйлеуге болмайды, тіліміздің
фонологиялық ерекшелігіне сай орфоэпиялық норманы сақтау
қажет. Орыс тілінде негізгі фонологиялық қызметті екпін
атқаратын болса, қазақ тілінде бұл қызметті сингармон изм
атқаратындығы дәледенді. Мысалы, орыс тілінде угол-уголь,
мел-мель т.б. сөздер мағынасы бір -бірінен сөз екпініне қарай
ажыратылатын болса, қазақ т ілінде мұндай ерекшелік (сөз
екпіні) жоқ. Сондықтан «алма» сөзі етістік не зат есім
мағынасында жұмсалғаны н жеке тұрғанда байқай алмаймыз.
Оны басқа сөзбен тіркесуі кезінде ғана анықтауға болады.
Мысалы, кітапты алма, қызыл алма; Демек, қазақ тілінде
сөйлем ішіндегі сөздер сингармонизмге арқа сүйеп, бунақ
арқылы (ритмическое членение) ажыратылады. Мысалы, Ат
/қора маңында/ жүр. Ат қора /маңында/ жүр . Осы тіркес екпіні
шекарасын дұрыс таба білу сөз мағынасын дәл беруге
көмектеседі. Ә.Жүнісбеков осы мәселеге қатысты былай дейді:
«В заключение можно сказать, что в казахском языке
существует ритмическое ударение» [2.71]. Қазақ тілінің
фонологиясы бойынша жеке дыбысты сөзден бөлек алып
қарауға болмайды, дыбыс буын құрамында ғана танылады.
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Сондықтан қазақ әліпбиіндегі дауыссыз дыбысты жеке атамай,
алдынан не артынан «ы» дыбысын қосып бір буын етіп айтамыз.
«Мысалы, балалар деген сөздің бас дыбысы (б -ны) бөлек айтпақ
болсақ, бы деп, ыб деп қана айта аламыз. Осы балалар деген
сөздің соңғы дыбысы (р -ды) бөлек айтамыз десек те, не «ыр»
деп, немесе «ры» деп қана айту мүмкін: « бы, ры» деп айтқанда
«б» мен «р»-дың соңынан « ыб, ыр» деп айтқанда, алдынан
дауысты «ы» дыбысын қосып отырмыз. Өйткені дауыссыз
дыбыс пен сонор дыбыс алдынан, не артынан бір дауысты
дыбыс қоспай, өздігінен бөлек айтылмайды», - деп Қ.Жұбанов
текке айтпаса керек [3.181]. Сондықтан қазақ әліпбиіндегі
дауыссыз дыбыстарды айтқанда орысша атамай ( бе, ве, ге, эс,
эн), қазақ тілінің фонологиялық ерекшелігіне сай ( бы, вы, гі, ыс,
ын, ыр, ыл) атаған жөн.
Ассимиляция – дауыссыз дыбыстардың өзара үйлесуі.
Қай тілде болмасын, оның орфоэпиялық және орфографиялық
нормалары болады. Яғни, айтылым және жазылым талаптарын
әрқашан ескеріп отыруымыз қажет. Өкінішке орай, кейінгі
жастар арасында күнделікті өмірде жазу да, айту да өз
талаптарына сай қолданылмай, барлық сөзді жазылуы бойынша
айту, сол сияқты кейбір сөздерді айты луы бойынша жазу
үрдіске айналып бара жатыр. Кейбір сөздер қате қолданылып
жүргені байқалады. Бұл жағдай шеттен келген сөздер арқылы
одан әрі асқынып, қазақ тілінің дыбыстық заңдылығын орынсыз
бұзып жүр. Сондықтан сөйлеу барысында сөз құрамындағы
дыбыстардың өзара үндесіп, үйлесіп, бір -біріне бейімделе
айтылуына ерекше назар аударған жөн. Әсіресе, дауыссыз
дыбыстардың бір -біріне ілгерінді – кейінді ықпал етіп,
ассимиляция талаптарына сай айтылымын сақтап сөйлей білген
дұрыс. Ал көпшілік жағдайда бұл талапта рдың толық
орындалмайтынын байқаймыз. Мысалы, аман келді деген сөзді
амаңгелді деп айту орнына 1) аман келді деп өзгеріссіз айтып,
2) аман гелді деп тек ілгерінді ықпал арқылы ғана айту
кездеседі. Ал бұл сөз тоғыспалы ықпал арқылы, яғни «нк» қатаң
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дыбыстары «ңг» дыбыстарымен алмасып ұяңдап айтылады
(амаңгелді). Ілгерінді ықпалмен аталатын сөздерді (аш -са
(ашша)), ұш -са (ұшша), қағаз қалам (қағазғалам) және кейінді
ықпалмен айтылатын сөздерді (жаз -са (жасса)), жанбады
(жамбады), бас-шы (башшы), тоғыспалы ықпалмен айтылатын
сөздерді (Жанқабыл -Жаңғабыл, Жанпейіс -Жамбейіс) біліп,
сингармонизм заңдылығына сай айту керек. Сингармонизм
заңдылығы қазақ тілінің орфоэпиялық нормасын танытады.
Осы заңдылыққа бағынбай, яғни дыбыс алмасуы болмай,
дыбыстар сол өзгеріссіз күйінде, жазылуынша айтылатын кейбір
жағдайлар болады. Мұндай жағдай көп емес, өте сирек
кездеседі. Мысалы: а) еліктеуіш сөздер: жарқ етті, күңк етті,
дүңкіл, жарқыл ; ә) сын есім тудыратын «ы» жұрнағы
жалғанғанда : қазақ -қазақы ; б) фамилия – ов қосымша сымен
айтылғанда: Тілепов, Жақыпов, Тілеков; Өкінішке орай, қазіргі
кезде жазу ыңғайына қарай айтуға бейім тұратын, қазақ тілін
жетік игермеген, сондықтан айтылым талаптарын ескермей
сөйлеушілер көп кездеседі. Мұның бір себебі тілді жетік
білмеуі болса, екінші себебі сауатты жазуға көп көңіл аударып,
айтылым мәдениетіне назар аудармаудан деп білеміз. Ал тілдің
жаны, тіл мәдениеті айтылым заңдылықтарын меңгерумен
тікелей байланысты екендігін ескерген жөн.
Тіліміздегі әр дыбысты оның сингармоварианттарын
жете біліп, сөйлеу барысында сингармофонеманың әр түрлі
позициясындағы
өзгерістерін дұрыс қолдана білу қажет.
сіресе,
дауыссыз
сингармофонема
саны мен сапасы туралы
Ә
н.
Тілде
дыбыстар саны көп,
зерттеу деректерін ескерген жө
барлығы
бірдей
мағынаға
ә
олардың
сер ете алмайды. Осы көп
дыбыстар белгілі бір фонеманың құрамына жинақталады. Егер
сөз мағынасына әсер ете алатын дыбыс болса, оны фонема деп,
ал әсер ете алмайтындарды жай дыбыстар деп қана танимыз.
Мысалы, «а» дыбысын кейбір сөздердің құрамында жіңішке
айту кездеседі: шай – шәй, жай – жәй. Бұл жағдайда «ә» сөз
мағынасын өзгерте алмай тұр. Сондықтан ол - осы сөзде фонема
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емес, а фонемасының құрамындағы көп дыбыстың бірі, дәлірек
айтқанда, реңкі (оттенок) болып тұр. Ал қала, дала, сала, бала
деген сөздерде алғашқы дыбыс өзгергенде, сөз мағынасы да
өзгеріп тұр, сондықтан «қ, д, с, б» фонема екендігін танимыз.
Яғни фонемаларды бір -біріне қарсы қойып, сөз мағынасын
ажырататындығын анықтаймыз. Осы мәселені фонология
заңдылықтарының бірі ретінде тіл біліміне енгі зген, фонема
оппозициясы жөніндегі теория Н.С.Трубецкой есімімен тығыз
байланысты [4]. Осы орайда, қазақ әліпбиіндегі х дыбысының
тіліміздегі фонологиялық қызметі жөнінде айта кеткен жөн.
Мысалы, қош – хош, қабар – хабар т.б. сөздерде «х» фонема
қызметін атқара алмай тұр. Себебі сөз мағынасына әсері жоқ.
Сондықтан бұл дыбыс орыс тілінен енген сөздерде ғана
фонемалық мәнге ие болады. Мысалы, химия, цех. Орыс тілінде
кейбір дауыссыз дыбыстардың жуан -жіңішкелігі екі фонема
болып, фонологиялық қызмет атқарады. Мысалы, мел – мель,
угол – уголь; осы сөздер құрамындағы «л» жуан және жіңішке
айтылатын екі фонема деп танимыз. Себебі сөз мағынасына әсер
ете алады. Сонымен, фонеманың негізгі қызметі сөз мағынасына
қатысты деп білеміз. Дәлірек айтқанда, фонема сөз мағын асын
ажырату, сөз мағынасын өзгерту қызметтерін атқарады екен.
Қазақ тілінде барлық дауысты фонемаларды қарама -қарсы
қойып, олардың мағына айқындау қызметін атқаратындығына
көз жеткізуге болады. (Мысалы: жол – жұл, жақ – жық, жөн –
жүн ). Ал дауыссыз фонемалар өздерінің әр түрлі айырым
белгілері арқылы мағына айқындауға қатысады. (Мысалы: тал –
дал, шақ – жақ, мал – бал). Дауыссыз дыбыстардың жуан жіңішке, еріндік -езулік болып бөлінуінің фонематикалық
маңызы жоқ, олардың бұлай айтылуы негізгі фонеманың
реңктері деп танылады. Демек, фонема туралы айтқанда негізгі
фонема, яғни инвариант фонема мен оның реңктері арасындағы
айырмашылықтарды білген жөн. Мысалы, «т» фонемасы сөз
құрамында жуан (ты), жіңішке ( ті), жуан еріндік (тұ), жіңішке
еріндік (тү ) түрінде төрт түрлі дыбысталады. Сонда тіліміздегі
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әр дауыссыз сөз құрамында көрші дыбыстардың, дәлірек
дауысты
дыбыстардың
(буынның)
жуан айтқанда,
жіңішкелігіне, еріндік -езулік ерекшелігіне қарай әртүрлі
тембрмен айтылады екен. Бірақ бұл ерекшелігі сөз мағынасын
өзгертуге емес, сөздің құрамындағы барлық дыбыстардың бір
әуенмен айтылуына қызмет етеді. Осы төрт түрлі дыбысталуын
бір дыбыстың, яғни фонеманың реңктері деп білеміз. Демек, «т»
фонемасының төрт түрлі ( ты, ті, тұ, тү ) реңі болады, яғни
жуан езу, жіңішке езу, жуан ерін, жіңішке ерін дыбыстарын бір
фонеманың құрамына топтасатын реңктері деп есептейміз.
Кезінде Қ.Жұбанов: « Ор деген сөздегі «о» мен «р» – жуан, ал
«өр» деген сөздегі сол «ө» мен «р» дыбыстары жіңішке айтылуы
арқылы, басқа айырмашылығы болмаса да, ек і сөзді бір -бірінен
айырып тұр», - деп, жуан, жіңішке буындарды қарама -қарсы
тіліміздің
фонологиясы
сингармонизмге
иек
қойып,
артатындығын тап басып көрсеткен еді [3.188]
Соңғы кезеңде қазақ (түркі) тілін зерттеу жұмысы жаңа
бағытта жүргізіле бастады. Бұл ө зге тілдің заңдылықтарына
(екпін) байланысты айтылған ұстанымдардан бас тартып, қазақ
(түркі) тіл інің табиғатына (сингармонизм) қатысты заңдылықтар
тұрғысынан қарастыратын сингармофонологиялық зерттеу
бағыты болды. Осы жаңа бағыт ғалым Ә.Жүнісбек зерттеуле рі
дүниеге
келді.
Мұны ғалым
Ж.Әбуов
нәтижесінде
босанып,
түркі
тілдері
«европацентризм» ықпалынан
фонетикасын зерттеудің жаңа бағыттары мен әдістері деп
бағалады [5.134]. Қазіргі таңда тілімізді сингармонизм
заңдылықтарымен байланыста зерттеп жүрген ғалым дар ретінде
Ә.Жүнісбек, М.Жүсіпұлы, Ж.Әбуов, С.Мырзабеков, Ж.Назбиев,
Ұ.Шүленбаева, т.б. атап айтуға болады. Бұл ғалымдар
толығып,
зерттеулері
сингармофонема
теориясының
Тіліміз дыбыс жүйесін
қалыптасуына негіз болды.
бағытта
зерт теуші
ғалымдар
сингармофонологиялық
пен
М.Жүсіпұлы
қазақ
тіліндегі
Ә.Жүнісбек
сингармофонеманың ерекшеліктерін жан -жақты қарастырды.
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Ә.Жүнісбек қазақ тілінде 17 дауыссыз сингармофонема бар деп
[2.22-32].
Ғалым
осы
дауыссыз
көрсетеді
сингармофонемалардың (п, б, т, д, с, ш, з, ж , г-ғ, к -қ, л, м, н, ң, р,
й, у) сингармониялық варианттарын зерттеді. Ә.Жүнісбек қазақ
фонетикасында фонологиялық статусы жөнінде әртүрлі пікір
айтылып жүрген «к, қ» фонемасы жайында нақты көзқарасын
білдіреді. «В силу этого исследователи считали их родными
фонемами, что они равноправные сингармонические оттенки
одной глухой смычной среднеязычно-увулярной фонемы»,дейді [2.25]. Дауыссыз «г–ғ» дыбыстары жөнінде осындай пікір
айтады.Ә.Жүнісбек қазақ тілінде 17 дауыссыз сингармотип 66
сингармодыбыстан құрала тындығын анықтады [2.31]. Яғни, бір
дауыссыз сингармотип төрт тең сингармодауыссыздан
жасалады деген қорытынды жасайды. Ескеретін жай, дауыссыз
у сингармофонемасы екі түрлі, яғни жуан еріндік, жіңішке
еріндік үндесім арқылы ғана дыбыстала алады: езулік үнд есімде
айтылмайды. М.Жүсіпұлы бұл 66 сингармовариация тек әлді
позицияда, ал әлсіз позицияда тағы да 39 сингармовариант бар
екенін, барлығы 17 дауыссыз 105 сингармодыбыстан
тұратындығын дәлелдеді [5.116]. Ғалым осы он жеті дауыссыз
сингармофонеманың тоғыз ының (т, ж, ш, м, р, ң, й, л, у)
құрамында сингармовариант жоқ, ал одан басқа сегіз
сингармофонема (п, б, д, з, с, г-ғ, к -қ, н) құрамында
сингармовариант та, сингармовариация да бар екенін анықтады
[5.115]. Мысалы, [з] - [ш]қобызшы (қобұшшұ), ізші (ішшү), [н] [м]
қан ба (қамба), он ба (омба), сен бе (сембе), [с] - [ш]
басшы (башшы),
түсші (түшшү) ; [5.115-116].
Дыбыстар тіркесі бір тілдің дыбыстар тіркесімі екінші
тілдің дыбыстар тіркесімімен сай келе бермейді. Бұл әр тілдің
табиғи ерекшелігін танытатын заңдылықтардың бірі. Сондықтан
бір тілден екінші тілге ауысқан сөздерді өзгеріссіз айтуда
қиындық болып жатады. Себебі екі тілдің дыбыстар тіркесімі
сәйкес келмейтіндіктен, әркім өз тілінің ыңғайына бұрып айтуға
бейім тұрады. Мысалы, ертеректе тілімізге ен ген кровать-

42

керует, бревно-бөрене, русь-орыс, класс-кылас т.б. түрінде
айтылады. Мұның себебі қазақ тілінде сөз басында екі дауыссыз
дыбыс қатар келмеуінде жатыр. Сондықтан қазақтардың
айтуында екі дауыссыз арасына дауысты дыбыс қосылып,
немесе сөздің алдына дауысты дыбыс қосылып қолданылады.
Ал қазіргі таңда оқыған, сауатты, орыс тілін жетік білетін
жастар жоғарыдағы сөздерді орыс тілі заңдылығына сай айтады.
Бұл тілге қиянат, яғни әр тілдің өз заңдылығын сақтап сөйлеу
керек. Осы кемшіліктердің болуының бі р себебі, орыс тілінен
енген сөздерді, терминдерді өзгертпей қабылдаудан болып
отыр. Дыбыстар тіркесімі әр тілдің өзіндік фонологиялық
ерекшеліктерін танытады. Әдетте, сөз дыбыстардан құралады
деген қалыптасқан түсінік бар. Ал осы дыбыстар бір -бірімен
тіркесе салып, сөз құрай бермейді. Дыбыстардың өзара
тіркесуінде де белгілі бір заңдылық болады. Бұл заңдылық әр
тілдің өзіндік ерекшелігінен туындайды. Қазақ тілінде дауысты
дыбыстарға қатысты төмендегідей заңдылықтар бар:
а) бір буын ішінде екі дауысты қатар тұра алмайды (Ал
орыс тілінде екі дауысты қатар келе береді: зоология, зоопарк,
оазис т.б.);
ә) бір сөз деңгейінде тек жуан дауыстылар, немесе тек
жіңішке дауыстылар ғана келеді. Ал сөз құрамында жуан жіңішке дауыстылардың екеуі де келуі қазақ тіліне тән қасиет
емес. Мысалы, кітап, мұғалім деген сөздер құрамында жуан жіңішке дауыстылардың аралас келуі олардың басқа тілден
(араб) енген сөз екендігін көрсетеді;
в) сөз аралығында қатар келген дауыстылардың көбіне
ысы
айтылмайды (элизияға ұшырайды). Мыса лы, сары
алдыңғ
арқа (сарарқа), қанды ағаш (қандаған), нағашы аға (нағашаға) ;
Қатар келген дауыстылардың соңғысы айтылмайтын (аферезис)
кезі де болады. Мысалы: не істейін (нестейін), не ішесің
(нешесің) ;
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г) сөз құрамындағы дауыстылардың бірыңғай жуан не
жіңішке, еріндік не езулік болып үндесіп келуі тіліміздің
фонологиялық ерекшелігін танытады.
Дауыссыз
дыбыстар
тіркесімінде
төмендегідей
ерекшелік бар:
а) қатаң дауыссыздардан соң қатаң дыбыс келеді:
Мысалы: бас-тық, атт-тар, оқ-тау;
ә) ұяң дауыссыздан соң ұяң дыбы с келеді. Мысалы: қыз аз
дар, қ -ға, бағ -дар;
б) үнді дауыссыздан соң үнді дыбыс және қатаң, ұяң
дыбыстар да келе береді. Мысалы: өрмек, төрт, қарға, найза .
Айту кезінде қатаң дыбыс пен ұяң дыбыстар қатар келмейді, ол
жазуда қатар тұра беруі мүмкін. Мысалы, бес жігіт (бешшігіт),
жаз кезі (жазгезі). Дауысты дыбыстар арасында келген кейбір
қатаң дауыссыздар ұяңдап айтылуы тиіс. Мысалы, шекара
(шегара), көк алма (көгалма); жаңа қазақ (жаңағазақ) ;
Сөз құрамында болатын дыбыстық өзгерістерді
фонетика саласында осылай атайды. Дыбыстық құбылыстарды
ғалым А.Айғабылұлы 1) ұлғаю амалы (протеза, эпентеза,
эпитеза.), 2) ықшамдалу амалы (прокопа, протеза, элизия) деп
екі топқа бөліп, үнем принципі ретінде қарастырады[6.13]
Дыбыстық құбылыстар тілдің айтылым заңдылықтары талабына
сай туындап отырады. Басқа тілден енген сөз, немесе дыбыстар
тіркесімі тіліміз табиғатына сай келмейтін сөз болған жағдайда
дыбыстық құбылыстар пайда болып, оны тіліміздің
айтылымына сай ретке келтіреді. Мысалы, протеза (стол-үстөл,
радио-ырадио, рас-ырас, лақ-ылақ), эпентеза (кровать -кереует,
трамвай-тырамбай, метр-метір), эпитеза (киоск-киоскі, танктанкі, пропуск-пропускі, фонд-фонды), апокопа (минута-минут,
газета-газет); элизия
(Сары ағаш -Сарағаш, Қанды ағаш Қандағаш, торы ат -торат, жақсы ад ам-жақсадам); аферезис (не
ішсең –нешесің, не істейін-нестейін); редукция (дәрігер –
дәр(і)гер, жұдырық -жұд(ы)рық, құдірет -құд(ы)рет, Сары
жайлау-Сар(ы)жайлау, сары май – (сар(ы)май) т.б. Осы
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мысалдарға қарағанда, дыбыстық құбылыстардың айтылым
талаптарына байланысты екенін байқаймыз. Сондықтан басқа
тілден енген сөздерді, терминдерді қазақ тіліне аударып, не
балама сөз тауып алу қиын болған жағдайда өзге тіл сөздерін
өзгеріссіз ала салмай, осы дыбыстық құбылыстарға бейімдеп,
ана тіліміздің айтылымына қара й «өз қазанымызда қайнатып»
қабылдау керек деп есептейміз. Қазақ тілін зерттеуде және
күнделікті сөйлеу барысында өзге тіл заңдылықтары жетегінде
кетпей, өз тіліміздің заңдылықтарын үнемі ескеріп отыру
қажеттігі жөнінде ғалымдар мен тіл жанашырлары жиі -жиі
айтып келеді. Соңғы кезде тілімізге орыс тілі сөздерінің
өзгеріссіз күйінде көп енуі, олардың екпіні, тіл дыбыстары мен
тіркесіміндегі өзгешеліктер қазақ тілінің табиғи әуеніне де әсер
ете бастады. Бұрынғы зерттеушілер «қазақтар сөйлегенде ән
салып тұрғ андай» әуенді естілетінін айтқан еді, оның бір себебі
қазақ тілінде сөз басында екі -үш дауыссыз қатар
келмейтіндіктен бұрынғы аталарымыз тілінде кровать -кереует,
бревно-бөрене, стол -үстөл болып айтылса, қазіргі сөйлеушілер
осындай сөздерді өзгеріссіз қолд анатын болды. Тіпті қазақ
тіліндегі бір, бет, кітап сияқты т.б. сөздердің құрамындағы
дауыстыны тілді «шала» білетіндер көмескі айтуға бейім
тұратынын, ал Ысмаилов - Смаилов, Сыланов-Сланов, ЫрыстыРсты деп қате жазылуы бойынша сөйлеушілер көбейіп бара
жатқанын айтсақ, бұл үрдіс тіліміздің табиғи үндесім әуеніне де
кері әсер етіп отырғанын ескерген жөн.
Тіліміздің айтылым
ңдылықтарын
сақтап,
тіліміз
табиғатына
сай
сөйлеп, дұрыс
за
болашағы
үшін
ескерілетін
маңызды
жазу - тілдің
селелердің
бірі.
мә
Қорыт а айтқанда, қазақ тілінің айтылымы туралы
тіліміздің
табиғатына
сай
сингармонизм
мәселелер
заңдылықтары аясында қарастырылуы керек. Кезінде
А.Байтұрсынов «Сөзі жоғалған халықтың өзі де жоғалады» деп
текке айтпаса керек. Өзге тіл сөздерін де тіліміздің
бағындырып қабылдаған дұрыс екендігін
заң дылығына
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ұлтжанды ғылыми қауым бірауыздан мақұлдап отыр.
тілінің
дискурсында,
күнделікті
Сондықтан қазақ
оның фонологиялық заңдылықтары қатаң
қолданысында,
сақталуына ерекше назар аударылуы керек деп білеміз.
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5. Жүсіпұлы М. Ахмет Байтұрсынов және қазіргі қазақ
тілі фонологиясы.–Алматы, 1998. – 216 б.
А.
Қазіргі
қазақ
тілі.
6.
Айға былұлы
Морфонология.-Алматы: Қазақ университеті, 1999. -92 б.
СӨЗ МАҒЫНАЛАРЫНЫҢ ДИСКУРСТЫҚ
СИПАТЫ
Қарағұлова Б.С., филология ғылымдарының кандидаты,
доцент
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе
өңірлік мемлекеттік университеті
Дискурс теориясының зерттелу тарихы сонау 1964
жылдардан басталса да (Ван Дейк, А.Тойн, Я.Торфинг т.с.с)
дискурс теориясы соңғы жылдары ғана
қазақ тіл білінде
зерттеле бастаған жаңа бағыттардың бірі болып табылады.
Қазақ тіл білімінде аталған мәселемен Н.Уәли, Ж.Кенш ібаева,
Д.Әлкебаева, Г.Садирова сияқты ғалымдар айналысып, дискурс
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пікірлер айтып,
теориясына қатысты қазақ ұғымына сай
еңбектер жазып жүр.
Жалпы дискурс ұғымын әр ғалым өз бағытында әртүрлі
түсіндіреді. Мысалы, Ю.С.Степанов дискурс дегеніміз «тіл
ішіндегі тіл» деп түсіндіреді: «Дискурс – это «язык в языке», но
представленный в виде особой социальной данности. Дискурс
существует, главным образом, в текстах, но в таких, за
которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые
правила употребления и синтаксиса, особая семантика – в
конечном счете особый мир...» [1, 35-73]. Ал қазақстандық
ғалымдар пікірлеріне тоқталсақ, Ж.Кеншінбаева «дискурс –
мәтін,
яғни
сөйлеу
тілінің нақтылы
қолданыстағы
арым
ғы
қызметі» - /2,17-19/
қ
орнатуда
коммуникативтік
-қатынас
тама
берсе,
Н.Уәли
«фреймі
«автор»,
«сөз актісі» қ
деп аны
«адресат» және сөз жағдаяты (сөздің қандай ситуацияда
айтылғаны) деген құрылымдардан тұратын коммуникативтік
«уақиға» /3,28/ деп түсіндірсе, ал Г.Садированың пікірі
бойынша,
«Дискурс дегеніміз – шынай өмір үзігіндегі
көріністің сөйлеу әрекеті арқылы санаға көшуі мен тілдік
бірлікте таңбалануы» /4,9/. Қарап отырсақ, үш ғалымның
дискурс бойынша пікірі әртүрлі болғанымен, олардың
пікіріндегі ортақтық –сөйлеу әркеті, оған тән адресат мен
автордың болу ы. Ал осы аталғандар (сөйлеу әрекеті де,
автордың сөзі де, өмірдегі көріністің тіл арқылы берілуі де) сөз
арқылы жүзеге асатындығы белгілі. Біздің мақсатымыз да сөздің
дискурстық қолданысы болып табылады.
Сөз дегеніміз – тілдегі заттар мен құбылыстарды,
олардың қасиеттерін, шындық өмірдегі қатынастарды атап
білдіретін тілдік бірлік. Сөздің төмендегідей қасиеттері бар: 1.
Сөз құрылымының тұйықтығы. Дербес сөз болу үшін оның
құрамына өзгеріс енгізе алмаймыз. Бұл сөздің құрылымдық
тұрғысынан алғандағы ерекше легі болып табылады. Алайда
сөздің мағынасы қолданысқа түскен кезде өзгереді, осыдан
барып тура жәна ауыспалы мағына туындайды. Мысалы, базар
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– десек - адам қажеттілігін өтейтін (заттар, киім -кешектер,
көкөніс т.б.) сауда орталығы. Ал «өтіп барады мені ң базарлы
күндерім» - деген сөйлемдегі базар сөзі ауыспалы мағынада
қолданылып, дискурстық сиаптқа ие болып тұр. Дискурс
теориясында осыған байланысты «мәтін кітапханасы» және
«мағына кітапханасы» деген ұғым бар. Оны Г.Садирова былай
түсіндіреді: «... Осы нақты дискурстағы мағыналар «мәтін
мазмұнның
«мағыналар
кітапханасынан»
ауысқан
зуіне
әкеледі.
«Мағыналар
кітапханасы»
тіл
кітапханасын» тү
дамуы мен мен өзгеруіне сай толықтырылып отырады. Соған
сай «мәтін кітапханасы» байиды /4, 27/. Бұл жерде тура ма ғына
«мәтін кітапханасы» ал ауыспалы мағына «мағына
кітапханасы».
Сонымен бірге сөздердің дискурстық қолданысқа түсуі
сөз мағыналарының дамуынан байқалады. Лексикология
саласында сөз мағынасының тар ылуы мен кеңеюі сияқты
құбылыстардың бар екені белгілі. Жалпы сөз – тарихи категория
болғандықтан ол үнемі өзгеріске түсіп отырады, яғни қоғамдағы
болып жатқан жаңалықтарға бейім келеді, соған байланысты сөз
Бұл құбылыс,
мағыналарында өзгерістер болып тұрады.
жоғарыда айтқ анымыздай, сөз мағынасының тар ылуы мен
кеңеюі құбылыстарында анық байқалады.
Сөз мағынасының кеңеюі дегеніміз - сөз мағыналарының
уақыт өте келе қосымша мағынаға ие болуы. Мысалы, байланыс
сөзіне тоқталатын болсақ, алғашқы кезде
аталған сөз тек
қарым
атынас
жасау»
деген
мағына
«араласу», «
-қ
да қолданыста
ыт
өте
келе,
техниканың
дамуына
байланысты
болды. Уақ
ғамдық
талаптарға
сай
зінің
қолданыс
аясы кеңи
қо
байланыс сө
түсті. Мысалы, телефон, ұялы телефонмен байланыс жасау,
факспен байланыс жасау, электронды хатпен байланыс жасау,
интернет желісі арқылы байланыс т.с.с. көптеген байланыс
жасау түрлері пайда болды. Сонда қоғамдағы шындық болмыс
тілде таңбалып, коммуникативтік қарым -қатынас қызметін
атқарды, яғни байланыс сөзі дискурстық қолданысқа түсті. Сол
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сияқты құн сөзіне тоқталсақ, аталаған с өздің алғашқы мағынасы
– адамның жасаған қылмысына қарай төленетін айып -пұл. Бірақ
өте келе бұл сөздің қолданысы кеңе йіп, бірнеше мағынаға ие
болды, тілімізде экономикалық термин ретінде «қосымша құн»
тіркесі пайда болды. Сонымен бірге тілдік қолданыста жүрген
демеу сөзіне келетін болсақ, бұл сөз әдеби тілде көмек беру,
қолдау мағынасында бұрыннан белсенді сөз ретінде
қолданылады, бірақ соңғы кезде жаңа мәнге ие болған, яғни
кейінгі кезеңде демеушілік жасаушы, демеуші (спонсор) мәнін
білдіреді. Көріп отырғанымыздай, сөздің дискурстық сипатқа
ие
болуы
сөз
мағынасының
тараюымен
бірге
жалпықолданыстағы сөздердің терминге айналуынан да
байқалады екен. Сөзге қосылған жаңа мағыналар өзінен -өзі
пайда болмайды. Әрбір жаңа мағына әр сөздің білдіретін
мағынасының айрықша қасиетінен, түр -түсінен келіп шығады.
Олардың сырт тұлғасындағы, қызметіндегі ұқсастықтар адам
санасында түзіліп, соның нәтижесінде жаңа тіркестер мен
қолданыстар пайда болады. Бұл дискурстың нәтижесі. Қарап
отырсақ, сөз жеке қолданыста белгілі
заттар мен
құбылыстардың атауын ғана білдіретін тілдік бірлік, ал
дискурстық қолданыста оның мағынала ры өзгеріске түсіп,
жанданады. Сөздің дискурстық сипат алуы сөздің қор мен
құрамның дамуына себін тигізеді.
Қорыта айтқанда, тіл-сөз -дискурс ұғымы бір-бірімен
байланысты ұғымдар. Тіл дискурс барысында сөзге айналады,
ал сөз адам санасында түзіліп, мәтін ретінде тілге қайта әкеледі.
Қазақ тілі білімінде дискурс теориясы әлі түбегейлі
зерттеле қоймаған тың мәселелердің бірі. Сондықтан аталған
мәселені зе рттеу болашақтың ісі деп ойлаймыз.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт
и Принцип причинности // Язык и наука конца ХХ века. – М.:
РАН, 1996.
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2. Кеншінбаева Ж.М. Қазақ мәтінінің семантика мүшеленуі
(эксперим енттік-фонетикалық
интонациялық
ғылым.
канд.
автореф.
зерттеу): филол.
- Алматы, 2005
3. Уәли Н. Қазақ сөз мәдениетінің теориялық негіздері.
филол.ғылым. докт. автореф. – Алматы, 2007
4. Садирова К.Қ. Дискурс талдау теориясы. – Ақтөбе,
2012
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ДИСКУРС: МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ ДИАЛОГ ЖӘНЕ
ӘЛЕУМЕТТІК -КОММУНИКАТИВТІК АРАҚАТЫНАС
ДИСКУРС: МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ И
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

«ДИАЛОГ» ЯЗЫКОВ НА СТРАНИЦАХ СМИ
ГРОДНЕНЩИНЫ¹
Рычкова Людмила Васильевна
Республика Беларусь, Гродно, ГрГУ им. Янки Купалы,
rychkova@grsu.by
Станкевич Алеся Юрьевна
Республика Беларусь, Гродно, ГрГУ им. Янки Купалы,
a.stan.lab@gmail.com
Проблема переключения кодов является одной из
важнейших в исследовании реальных дискурсивных практик на
постсоветском пространстве. В каждом конкретном случае
переключение кодов, которое следует отличать от всех
возможных случаев интерференции, вызываемой неполным
смешанным билингвизмом, может рассматриваться как особый
речевой акт в последовательности речевых актов в рамках
сложного
макроакта
такой
функционально-структурной
единицы дискурса, как коммуникативный, или интерактивный
ход (communicative move; interactive move) [Макаров: 183].
Вслед за М.Л. Макаровым мы рассматриваем коммуникативный
ход как «действие одного из участников, минимальный
значимый
элемент,
развивающий
взаимодействие,
продвигающий
общение
к
достижению
общей
коммуникативной цели» [Макаров: 183]. Следовательно,
сознательное переключение кодов адресантом подчинено
достижению важной для него коммуникативной цели.
_______________
1 Подготовлено в рамках проекта, реализуемого при поддержке
Белорусского республиканского фонда фундаментальных
исследований (договор № Г13Р-050 от 16.04.2013 г.).
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Достижению цели в любом случае предшествует адекватная
интерпретация адресатом полученного сообщения, в противном
случае могут возникнуть коммуникативные парадоксы и/или
адресанта постигнет коммуникативная неудача. Поэтому
переключение кодов возможно, если, во-первых, оба кода
(первичный
и
код
переключения)
известны
обоим
коммуникантам, а, во-вторых, код переключения обеспечивает
максимальное достижение взаимопонимания вследствие,
например, более точного кодирования сообщаемого, снятия
возможной двусмысленности и т.п.
А.А. Кибрик понимает дискурс «как единство двух
сущностей – языковой коммуникации и получающегося в ее
результате объекта, то есть текста» [Кибрик: 4].
Действительно, обе «фигуры» (в терминологии Ю.Е.
Прохорова [Прохоров: 33]) – текст и дискурс – занимают свое
место в коммуникации, играют в ней свою роль и соотносятся с
реальной действительностью, отражая, в том числе, специфику
лингвокультурной общности посредством социокультурных
особенностей текста и дискурсивных практик.
Особое место среди типов дискурса занимает язык СМИ.
Во-первых, в нем снимается «принципиальное последствие,
вытекающее из различия устного и письменного модусов»
[Кибрик: 7], поскольку каждое издание масс-медиа стремится
всеми способами обеспечить «вовлеченность адресата в
ситуацию» [Кибрик: 7], которая соотносится с фрагментом
реальной действительности, нашедшем отражение в конкретной
публикации/передаче. Во-вторых, в языке СМИ представлены
различные субмодусы, выделяемые «на основе типа носителя
информации» [Кибрик: 9]; в последнее время большое
распространение получили различные виды электронных СМИ.
В-третьих, язык СМИ способен отражать (и даже формировать)
различные
типы
«коммуникативных
пространств»
(«планетарное;
социумное;
национально-культурное;
корпоративное; личностное» [Прохоров: 134]) посредством
выбора, например, «стереотипов текста и прецедентов
дискурса» [Прохоров: 180]. Важной особенностью языка СМИ,
в том числе обычных, «бумажных», газет можно считать
повышение
степени
их
интерактивности.
Последняя
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проявляется, в частности, в использовани «вопросительных
конструкций в качестве заголовков» [Рычкова: 127]. Все
вышесказанное подтверждает мнение о том, что язык СМИ
можно рассматривать как особый «медийный дискурс»
[Активные:
2009],
особенностью
которого
является
полимодальность и способность отражать иные типы дискурса.
Отражая, прежде всего, национально-культурное
пространство, СМИ Гродненщины интересны и с точки зрения
реального
отражения
в
них
естественного
для
многонационального белорусского народа полилингвизма, в
наибольшей степени официально представленного именно на
Гродненщине, где, к примеру, успешно функционируют не
только школы с русским языком обучения (Беларусь, в отличие
от большинства независимых государств на постсоветском
пространстве, – преимущественно русскоязычная страна) и
белорусским языком обучения, но и школы с обучением на
языках национальных общностей – польском и литовском. К
тому же, Гродненская область граничит с Польшей и Литвой и
до 1939 года была территорией Польши.
Анализ русскоязычных публикаций СМИ позволил
выявить в них использование «вкраплений» из белорусского и,
реже, польского языков. Оба этих языка, в отличие от
литовского, понятны практически всем жителям Гродненщины.
Польскоязычные «вкрапления» немногочисленны и
однородны.
Как
правило,
это
названия
различных
польскоязычных СМИ, встречающиеся в материалах по истории
Гродно, например: «Dziennik Grodzienski» (‘Гродненская
газета’), «Dziennik Kresowy» 2 (‘Газета окраины’), «Echo
Grodzienskie» (‘Гродненское эхо’), «Gazeta polska ziemi
Grodzienskiej» (‘Польская газета Гродненской земли’), «Glos
Grodzienski» 3 (‘Гродненский голос’), «Glos Nadniemenski»
(‘Наднеманский голос’), «Glos prawdy ziemi Grodzienskiej»
(‘Голос правды Гродненской земли’), «Nadniemenski Kurjer
Polski» (‘Наднеманский польский курьер’), «Nowe zycie» (‘Новая
жизнь’), «Nowy dziennik Kresowy» (‘Новый дневник окраины’),
«Przegliad Kresowy» (‘Обзор окраины’). Названия газет понятны
жителю Гродненщины без перевода.
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Любопытны немногочисленные примеры графической
адаптации польского вкрапления, выраженные в записи этого
вкрапления на кириллице:
Пример-1. Нездарма і назву калектыў мае польскую:
«стокроткі» – «маргаритки» («Берестовицкая газета»).
Польское stokrotka записано на кириллице (ср. белорусские
стакротка и маргарытка). Этот же пример является
иллюстрацией отраженной в корпусе практики пояснений на
русском языке, вводимых в белорусскоязычных текстах 4.
Пример-2. Не зря же, подхватывая мотив, зал подпевал: «Ціха
ноц, свента ноц…» («Свислочская газета»). Кириллицей
записана строка перевода на польский рождественской песни
«Stille Nacht», «Cicha noc święta noc…». Хотя ś передано как с,
что не отражает специфического произношения, это вряд ли
свидетельствует о характерном «неразличении» особого звука
неродного языка (польская речь не экзотична в Гродненском
регионе); скорее всего, такая запись следует традиции,
закрепленной в русскоязычной художественной литературе5 (и,
что немаловажно, не противоречит правилам практической
транскрипции [Транскриптор: 1995]).
______________________________
2 Kresowy – прилагательное от kres (здесь – ‘окраина, край’). В польском языке за ранее
входившими в состав Польши территориями Беларуси, Украины и Литвы закреплено
название Kresy Wschodnie. Исторический гродненский ономастикон периода вхождения
Гродно в состав Польши включает такие имена, как Кресовая (старое название
сегодняшней улицы 17 Сентября), «Кресовия» (название футбольной командычемпиона), Кресовая фабрика велосипедов и мотоциклов. Вне названий слова кресс,
кресовый (в том числе термин кресовые организации), кресовянин более частотны в
доменной зоне ua, чем в байнете.
3 Орфографию источника сохраняем (Glos вместо Głos, Grodzienski вместо Grodzieński,
Nadniemenski вместо Nadniemeński, Przeglad вместо Przegląd, zycie вместо życie).
4 См. аналогичные, свидетельствующие о несбалансированном характере белорусскорусского билингвизма, примеры такого пояснения: У гэтым мураваным доме і на яго
падворку размяшчалася бераставіцкая рэзня (бойня); Вядома, што новы бераставіцкі
касцёл названы ў гонар Перамянення Пана (па-руску «Преображения Господнего»);
Сярод падарункаў асаблівую цікавасць выклікае мангольскі нацыянальны музычны
інструмент морын хуур (инструмент с лошадиной головой) (все примеры –
«Берестовицкая газета»).
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Пример-3. Тем, кто живет, работает или учится около
Маслобазы, с советских времен хорошо знакомо еще одно
название этого района — Собачья горка. Некоторые даже по
привычке называют ее на польский манер — «Пся гурка».
Наконец, на старых картах эта же возвышенность рядом с
пересечением Озёрского шоссе и улицы Пролетарской иногда
отмечена как Myśliwska górka, то есть «Охотничья горка». А
если вспомнить, что у ее подножия когда-то начиналась так
называемая колония Острувэк («kolońja Ostrówek»), –
согласитесь, место это покажется куда интереснее.
(«Вечерний Гродно»).
В процитированном выше небольшом фрагменте текста
реализовано несколько способов ввода полонизма: перевод на
русский и запись кириллицей, перевод на русский и запись
латиницей, запись на польском и запись кириллицей без
перевода.
Для польских вкраплений не характерен достаточно
распространенный для случаев «белорусское в русском тексте»
способ включения в текст, при котором вкрапление реализует
связь управления, заданную опорным словом-«невкраплением»:
В 2005 г. его приобрела семья Белых и начала реконструкцию,
придав дому черты традиционного шляхетского dworka,
крытого гонтой («Ивьевский край»). Польское dworek
(‘небольшая усадьба’), судя по всему, призвано передать
высокую степень аутентичности реконструируемой постройки.
Пусть и немногочисленные, польские вкрапления являют собой
интересные языковые факты, изучение которых позволить
детализировать
«лингвокультурологический
портрет»
Гродненщины.
Гораздо чаще журналисты применяют переключение
кодов, используя белорусский язык. Здесь можно выделить
следующие типичные случаи.
А. Названия новых туристических объектов функционируют
в русском и белорусском вариантах, что объясняется
конкурирующими целями: с одной стороны, привлечь туриста
национальной спецификой, с другой – эксплицировать тип
объекта на понятном туристу языке; интересно, что указание на
тип объекта тоже может даваться на смеси русского и
белорусского. Приведем примеры таких вариантов:
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 Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» (бел. маёнтак –
‘имение, усадьба’, от польск. majątek) – агротуристический
комплекс
«Гарадзенскі
маёнтак
«Каробчыцы»
–
агротуристический
комплекс
«Гродненская
усадьба
«Коробчицы»;
 «Каралінскі фальварак Тызенгаўза» (бел. фальварак –
‘небольшая усадьба’, от польск. folwark) – агроусадьба
«Каралінскі
фальварак
Тызенгаўза»
–
агроусадьба
«Королинский
фальварок
Тизенгауза»
–
агроусадьба
«Королинский фольварк Тизенгауза»;
 «Фальварак «У Рыся»6 – агроусадьба «Фальварак «У
Рыся» – (фольварк «У Рыся»; в корпусе такое название
отсутствует, но оно представлено в Интернете);
 «Марцінова Гусь» – агроусадьба «Марцінова Гусь» –
(агроусадьба «Мартинова Гусь»; в корпусе такое название
отсутствует, но оно представлено в Интернете);
 «Лявонаў хутар» – агроусадьба «Лявонаў хутар» –
(русскоязычный вариант не найден);
 аграсядзіба «Верас» (бел. верас – ‘вереск’) –
агроусадьба «Верес» – (графически адаптированный вариант;
русский вариант названия, «Вереск», не используется);
 «Ганненскі кірмаш»7– «Анненский кирмаш» (здесь
имеем дело с графической адаптацией слова кірмаш) –
«Анненская ярмарка».
_____________________
5 Ср.: Ах ты, свента матка Мария! (А.Ф. Вельтман. Приключения, почерпнутые из
моря житейского. Саломея. 1848); <…> «свентый Полуэктус письмо цесарское противу
костела сдрапал» (Н.С. Лесков. Божедомы. 1868); Бог и свентый Казимерж помогают
свентей справе (В.В. Крестовский. Панургово стадо. 1869); Первого апреля было
«свенто» – польская Пасха. (Давид Самойлов. Общий дневник. 1977–1989); примеры из
НКРЯ [Национальный: 2003]).
6 В названии дана отсылка к уменьшительному имени хозяина усадьбы: Рышард – Рысь.
7 «Ганненскі кірмаш» – ярмарка в Зельве, одна из крупнейших европейских ярмарок
XVIII века. Возрождена в 2010 году.
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Белорусскоязычное название может реализовать связь
управления, заданную «невкраплением», что подтверждает
его «освоенность» русскоязычным контекстом, например: В
пятницу и субботу в «Гарадзенскім маёнтку «Каробчыцы»
прошел областной этап Республиканского конкурса
«Властелин села» («Перспектива»); Финалистки конкурса
«Хозяйка усадьбы – хозяйка страны» встретились в
«Каралінскім
фальварку
Тызенгауза»
(«Островецкая
правда»).
Б. Вкрапления, выраженные белорусскими словами и
графически адаптированными вариантами белорусских слов,
осознанно используются автором для стилизации, передачи
национального и исторического колорита. Строго говоря,
подобный прием рассчитан не столько на внимательного
читателя, сколько на читателя, знающего значение словвкраплений, поскольку значение этих вкраплений иногда
недостаточно определено даже в контексте всей статьи.
Например, в небольшом репортаже из газеты
«Праца», где рассказывается об «Анненской ярмарке»,
встречаем слова толока (бел. талака – ‘совместная работа,
взаимопомощь’; Они смогли вовлечь много заинтересованных
организаций и людей, и получилась настоящая толока!),
кашуля (бел. кашуля – ‘рубаха’; В прошлый раз с меня сняли
мерку и очень оперативно сшили <…> традиционную
кашулю); подворок (бел. падворак – ‘двор около дома’;
Оформление подворков и гостеприимность их хозяев,
множество торговых точек и ремесленников <…> – все это
украшало Анненский кирмаш).
Любопытно, что в статье других корреспондентов,
побывавших на этой же ярмарке, находим более осторожное,
описательное обозначение национальной рубахи: На ярмарке
можно было заказать и получить в течение часа
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национальную белорусскую сорочку по своему размер
(«Вечерний Гродно»); Приятно было отметить, что
традиция пошива и продажи национальных рубашек и
платьев закрепилась как часть брэнда Анненского кирмаша и
в этом году («Праца»).
В очерке деревенской жизни из газеты «Перспектива»
встречаем слова толока (Отец, помню, показал пару раз, как
следует инструмент крестьянский водить, чтобы ступню
себе не оттяпать на ровном месте в теньке, а сам с
толокой подался на солнцепек откос обкашивать. Не
успевала тогда коса в одиночку стричь травостой пока
роса); хмызняк (бел. хмызняк – ‘кустарник’; Никому те
хутора не нужны, кроме хмызняка, залетных ветров да
заблудшего в эту глушь художника, наскоро срисовавшего
солнечные лучи заката в диком травостое и продавшего сей
«шедевр» где-нибудь на мощеной площади «Славянского
базара в Витебске»).
В очерке из газеты «Перспектива» находим: Она
проработала в немецком маёнтке три месяца (так называет
немецкое имение женщина, детство которой прошло в
польском Гродно). Это же слово, маёнтак, используется для
обозначения имения в материалах по истории Гродненщины:
Вплоть до Второй мировой войны поселения вокруг Гродно
составляли очень интересный конгломерат деревень,
шляхетских застенков, хуторов и владений-маёнтков, где
жили крупные землевладельцы; В конце XVII в.
многочисленное семейство Чаплицей владело небольшими
маёнтками в Лядской парафии Лидского повета (ныне
Щучинский район) («Вечерний Гродно»).
Продолжим список таких, связанных с национальной
спецификой, пар «белорусское слово – адаптированный
вариант»: выцiнанка – вытинанка (‘техника вырезания
орнаментального или сюжетного узора из бумаги; результат
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применения такой техники’), «каплiца – каплица» (‘часовня’),
рушнiк – рушник, рушнiк – ручник (‘домотканое полотенце с
узором’).
Такие же пары есть у имен собственных: «Вяснянка» –
«Веснянка» (от бел. вяснянка – ‘обрядовая песня призывания
весны’);
«Дажынкі»
–
«Дожинки»
(название
республиканской ярмарки-фестиваля, данное по названию
традиционного обряда»; «Журавінка» – «Журавинка» (от бел.
журавінка – ‘клюквинка’); «Купалінка» – «Купалинка» (по
имени дочери бога огня Купалы); «Мілавіца» – («Милавица»;
адаптированный вариант не встретился в корпусе) (от бел.
Мілавіца – ‘звезда Венера’); «Сузор’е» – («Сузорье»;
адаптированный вариант не встретился в корпусе)) (от бел.
сузор’е – ‘созвездие’), «Сядзіба Дзеда Зімніка і Бабы
Завірухі» – «Усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи»
(название развлекательного проекта Налибокской пущи; во
втором случае использована адаптированная запись имен
выдуманных персонажей).
Многие из названий становятся своеобразным клише,
знаком «белорусскости»: «Купалінка» – название фабрики,
лагеря, ансамбля; «Мілавіца» – ансамбль, пошивочный цех,
«Сузор’е» – хор ветеранов, семейный ансамбль, лагерь.
Специфика полиэтнического региона проявляется и
в паремиях (как паремиях-вкраплениях, так и паремиях,
язык которых совпадает с языком основного текста).
Фразеологизм за польскім часам (бел.), означающий
период вхождения сегодняшних белорусских территорий в
состав Польши, в корпусе присутствует и в белорусском, и
в адаптированном вариантах: Яе каб у бальніцу пакласці,
але за польскім часам за кожны дзень у шпіталі трэба
было плаціць па два злотыя – адкуль у нас такія грошы?!
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(«Островецкая правда»); Ночные бабочки снова появились
в городе уже «за польским часом» («Вечерний Гродно»).
Пословицы и поговорки крайне редко выступают как
вкрапления: Особенности этого дня зафиксированы в
пословице: «На Радаўніцу да абеда пашуць, у абед плачуць,
а пасля абеду скачуць» («Берестовицкая газета»; ‘На
Радуницу до обеда пашут, в обед плачут, а после обеда
скачут (пляшут)’). Сярод моладзі існуе прыказка: «Когда
нам вырубают интернет – несчастней нас, пожалуй, в
мире нет…» («Островецкая правда»).
Паремии могут быть как достаточно прозрачными для
небилингва, так и быть трудными для понимания. Примеры
«прозрачных» паремий: Ёсць такая прымаўка: «Хай дарога
ручніком сцелецца...» («Перспектива»; рус. Скатертью
дорога), Нездарма ж прыказка сцвярджае – «што пасееш,
тое і пажнеш»…(«Ивьевский край»; рус. Что посеешь, то и
пожнешь). Ср. более сложные для понимания паремии
(эквиваленты приведены по [Малы 2013]): Вопытны
механізатар заўсёды прытрымліваецца добра вядомай
прымаўкі: як узарэш, такі і ўраджай збярэш («Праца»; рус.
Что посеешь, то и пожнешь), Недарма склалася прыказка ў
народзе: «Квасок – не з трасок, а з цыбулькі» («Свислочская
газета»; рус. И мы не лыком шиты).
Подводя
итог,
можно
констатировать,
что
сознательное переключение кодов на страницах СМИ, в
случае если оба кода известны читателям, – весьма
эффективный прием, своеобразный коммуникативный ход,
позволяющий обеспечить успешность коммуникации и
отражающий особенности медийного дискурса независимого
постсоветского государства.
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КӘСІБИ ДИСКУРС
Исакова С.С.
Ф.ғ.д., профессор
Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ
Дискурс термині француз тілінде «discоurs» – сөйлеу, ал
ағылшын тілінде – талқылау, лебіз, сөйлеу деген мағынада
жұмсалған болса, ал кейіннен «айтушыға, сөйлеушіге
меншіктелген сөз» деген жаңа мағынада қолданылып жүргендігі
белгілі. Дискурс термині американдық лингвист З.Харристің
1952 жылы жарияланған «Дискурс -анализ» атты мақаласында
тұңғыш рет көрініс тапқан болатын. Сондай-ақ, «дискурс»
ұғымы Ю.Хабермастың «Коммуникативтік компетенция
теориясына дайындық» атты еңбегінде осы терминнің мән мағынасы айқындала түседі. Хабермас «дискурске» мына
төмендегідей белгілер тиесілі деп қарастырады — қарымқатынасқа, сұхбатқа имманентті (іштей тиесілі), сол кезеңнің
қоғамдық өмірінде қалыптасқан нормалар, ережелер және
негізгі құндылықтар жинағынан тұратын идеологиялық тіл.
Ондағы идеология деп отырғанымыз жалпы белгілер жүйесі
деген мағынада қолданылып отыр. Жалпы дискурс ұғымы ХХ
ғасырдың 19 70 жылдарынан бастап жиі қолданысқа ене
бастаған. Әсіресе дискурс лингвистикалық, әдеби -теориялық
және философиялық зерттеулерде түрлі феномендерді
сипаттаушы көпмағыналы ұғым ретінде танылған болатын.
Дискурс – белгілі бір мақсатқа бағытталған тілдік ак т.
Оның негізгі мақсаты тыңдаушысының эмоциясына, ерік жігеріне, интеллектісіне, белгілі бір шешім қабылдауына әсер
ету болып табылады. Дискурс жайында Н.Д.Арутюнованың
зерттеуінде: «Дискурс – тілден тыс – прагматикалық,
әлеуметтік-мәдени, психологиялық фа кторларды біріктіретін
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байласымды мәтін, оқиғалық аспектідегі мәтін, белгілі мақсатқа
бағытталған әлеуметтік әрекет ретінде қаралатын сөйлеу (сөз).
Адамдардың когнитивтік санасында өзара қарым -қатынас
механизміне қатысатын компонент. Яғни дискурс, бұл –
«өмірмен біте қайнасқан сөз» - деп берілетін болса [1], ал
Т.Милевская: «дискурс – бұл сөйлеушінің танымымен, дүние
туралы ұғымымен және оны қабылдауымен байланыстылығын
көрсететін және реципиенттің ғаламның тілдік бейнесін
жаңғыртуымен байланысты жүзеге асырылатын ойлау
әрекеттерінің жиынтығын көрсететіндігін» жан -жақты дәлелдей
түскен [2]. Осы жағынан алып қарағанда дискурстың ұғымы өте
кең. Өйткені бұл ауызша да жазбаша да көрініс табатын,
адресант пен адресаттың арасындағы қарым -қатынасты ғана
көрсетпей, оның бүткіл болмысын айшықтайтын, оның сезіміне
әсер етіп қана қоймай, ой -өрісінің қандай екенінен де хабардар
ететін ерекше құбылыс. Осы жайында Т.ван Дейк «...дискурс
оқшауланған мәтіндік не диалогтық құрылым е мес. Бәрінен
бұрын ол коммуникацияға қатысушылар туралы да, ақпараттың
қабылдану процесі туралы да ұғым беретін әлеуметтік контексті
қамтитын күрделі коммуникативтік құбылыс» – деген тұжырым
жасайды [3]. Сондай-ақ дискурстың басты бір мақсаты
тыңдаушының интеллектісіне, эмоциясына, ерік -жігеріне,
белгілі бір шешім қабылдауына әсер ету болып табылады.
Қазіргі таңда дискурсты қолданыс аясына байланысты
бірнеше
түрге
бөліп
жүргендігі
белгілі.
Дискурс
үрлеріне:
ылыми
дискурс,
әскери
дискурс,
іскери
дискурс,
т
ғ
дискурс,
балалық
дискурс,
масс шешендік дискурс, поэтикалық
дискурс,
медиа дискурсы, жарнама дискурсы, экономикалық
педагогикалық дискурс, электрондық дискурс т.б. жатады.
Жалпы дискурс ұғымы прагмалингвистика, психолингвистика,
лингвистика,
антропология,
әдебиеттану,
әлеуметтік
дениеттану,
философия
ғылымдарының
тоғысында
ә
лингвом
тұрғандықтан, оған категория ретінде анықтама беру қиындық
тудырады.
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Кәсіби дискурсты зерттеу когнитивтік терминтанымның
басты бағыттарының бірі болып табылады. Кәсіби дискурс деп
біз белгілі бір сөйлеу нормалары қалыптасқан, ойлау, көңіл -күй,
мінез-құлық ерекшеліктері бар кәсіп иелерінің өзара қарым қатынас үдерісін түсінеміз.
Кәсіби дискурс түрлері кәсіби іс -әрекет саласына
байланысты анықталады. Мәселен, медициналық дискурс,
педагогикалық дискурс, саяси дискурс т.б.
Дискурс — тілдік коммуникация түрі. Кең шеңберде,
дискурс дегеніміз уақыттың мәдени тілдік контексті. Оған
рухани-идеологиялық мұра, көзқарас, дүниетаным кіреді. Та р
мағынада, дискурс деп қандай да болмасын мағыналы, құнды іс әрекеттің (актінің) нақты тілдік шындығын айтады.
Кәсіби дискурс қарым -қатынасқа түсушілердің ең
болмағанда біреуінің арнайы дайындығына негізделеді және
қарым-қатынас сол арнаулы сала шеңберімен шектеледі. Кәсіби
сөйлеудің төмендегідей төрт өлшемін бөліп көрсетуге болады:
1) ғылым саласын кәсіби деңгейде меңгеру; 2) қарым -қатынас
құралы; 3) жұмыс сапасын кәсіби бағалау; 4) қарым -қатынастың
кәсіби маркерленген стратегиясы; 5) өзін -өзі тан ытуы.
Ғылым саласын кәсіби деңгейде меңгеру арнайы білім
мен тәжірибенің болуын қажет етеді. Күнделікті қарапайым
білімнен гөрі кәсіби білім толық болады. Мысалы, оқытушы
үшін дәріс тезисін дайындау және оны студенттерге жеткізудің
маңызды
айырым
белг ілері
оқытушылық
қызметпен
қарапайым
адамға
қарағанда
айналыспайтын студентке немесе
п
болады.
Немесе
дәрігер
үшін
науқасты
қарау
немесе
сол
кө
астың
ауруын
сипаттаудың
маңызды
айырым
белгілері
науқ
арнайы медициналық білімі жоқ адамға қарағанда басым
болатыны белгілі.
арнаулы сала
Кәсіби сөйлеу тұрғысынан алғанда
ын
үш
түрлі
қарама
ғ
айшы
бірлік
типімен
бейнелеуге
шынды
-қ
болады: 1) маман емес адамның қолданатын бірліктері (мысалы,
науқас адам менің басым немесе тамағым ауырып тұр деп айтуы
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мүмкін), 2) мама ндар пайдаланатын бейтарап кәсіби сөйлеу
(мысалы, диагнозды ресімдеу), 3) мамандар бір-бірімен қарымқатынас жасағанда қолданатын эмоционалды -маркирленген
(кейде жаргондар) кәсіби сөйлеу.
Кәсіби қарым -қатынас құралдарына тар мағынада
алғанда белгілі бір і с-әрекет, қызметті орындауға арнайы
жасалған құралдарды айтса, кең мағынада алғанда маманның
өзінің кәсібіне, қызметіне қатысты белгілі бір ақпараттарды ой
елегінен өткізу және қайта өңдеуін білдіреді. Мысалы, дәрігер
үшін науқастың ауруын анықтауы, заңге р үшін қылмыстың
құрамын анықтайтын белгілерді табу, педагог үшін жеке
тұлғаның белгілі бір сапалық деңгейінің қалыптасуын анықтау
т.б.
Кәсіби сөйлеуге жұмыс сапасын кәсіби бағалауда кіреді.
«Жақсы», «нашар» сияқты жалпы бағалау мен белгілі бір
қызмет, кәсіп саласында қалыптасқан кәсіби бағалауды бір біріне қарама -қарсы қоюға болады. Жасалынған жұмысқа
жалпы бағаны кәсіби маман еместер немесе клиенттер береді.
Кәсіби мамандар істелінген жұмысқа кәсіби біліктілік
тұрғысынан бағалайды. Жалпы бағалау да, кә сіби бағалау оң
және теріс түрінде беріледі. Кәсіби бағалаудың теріс түрі көп
жағдайда кәсіби біліктіліктің жоқтығын алға тартады.
Қарым -қатынастың кәсіби маркирленген стратегиясына
алға қойған мақсатқа жету жолындағы орындалатын іс әрекеттер, оларды орындау барысындағы қиындықтар, мерзімі
т.б. жатады. Мысалы, оқытушының ата -анамен сөйлесуі:
баласының оқу жетістіктері мен қиындықтары, оларды шешу
жолдары т.б.
Маманның өзін -өзі танытуы басқа мамандар немесе
клиенттер алдында өзін көрсетуі. Кәсіби қар ым-қатынаста өзінөзі таныту маманның өз кәсібіне байланысты мәселені шешуі,
осындай мәселенің бұрын оң шешім тапқандығы туралы
қосымша айтуы, оның қызметін пайдаланған адамдар туралы
айту барысында орын алады. Кәсіби маманның біліктілігі, өз
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ісінің шебері екендігі арнайы жарнама жасауды қажет етпеуі
керек, ол кәсіби іс -әрекетті орындау барысында көрініс табуы
тиіс. Маманның кәсіби біліктілік деңгейін сол қызметте
пайдаланушылар анықтай алады. Мысалы, оқытушының кәсіби
маман екенін оның алдында білім алып отырған студенттерден
артық ешкім білмейді. Сол сияқты кез келген кәсіби маманның
өзін-өзі танытуы, өзін -өзі жарнамалауы оның қызметін
тұтынушылар тарапынан көрініс тауып отырады.
Кәсіби дискурсты белгілі бір сөйлеу нормалары
қалыптасқан, ойлау, көңіл-күй, мінез-құлық ерекшеліктері бар
мамандардың белгілі бір теориялық немесе практикалық
міндеттерді орындау мақсатында жасалған өзара қарым -қатынас
үдерісі деп түсінеміз.
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ДИСКУРС ТЕОРИЯСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУ
ТАРИХЫ МЕН ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ
Макешова Ж.М., ф.ғ. к., АӨМУ д оценті
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті
Бүгінгі таңда қазақ тіл білімінің ерекше көңіл
бөлініп, тыңғылықты зерттеулерде қажет етіп жүрген
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бірі және
бірегейі -қазақ тіл білімі
мәселелерінің
теориясының қалыптасу тарихы, әрт үрлі лингвистикалық
салалар бойынша даму ерекшелігі, әлемдік деңгейде алар
орны мен қосар үлесі осы тұрғыдан келгенде сан алуан
тілдік тұжырымдамалардың орнығу «соқпақтарына» зер
салу, олардың мазмұндық сипатын жан -жақты зерделеу аса маңызды.
Тіл ғылымында ХХ ғасырдың ІІ жартысынан
бастап гуманитарлық ғылымдар саласында парадигматика
мәселесі орнықты, қарым -қатынас процесіндегі тілдің
функциясы мен грамматиканың белсенді қызметі сөйлеу
әрекетіндегі күрделі проблемаға ғалымдар назар аудара
бастады.
Шетел ғылымында сөз және оның мағынасымен
тілді меңгеру контекске, әлеуметтік ситуацияға қатысты
екені жария бола бастады.
ХХ ғасырдың соңғы ширегіне қарай адамның
танымдық іс-әркеті мен қызметін жан -жақты зерттеу
көптеген ғылымның өзекті мәселе сіне айналып өзіндік
зерттеу нысанына ілікті, сөйтіп бір -бірімен шектес
ғылымдар саласы зерттеліне бастады. Сондай ғылымның
бірі-когнитивті ғылым саласы. Орыс ғалымы З.Д.Попова:
«Когнитивная
лингвистика-активно
развивающееся
лингвистической науки. Вместе с тем это направление
сравительно новое молодое, и в тем много дискуссионных
моментов как в теоритических вопросах, так и в
исследовательской практике, в методах иследования»,дейді /1. 4./.
Когнитивті лингвистика адамның ой -сана, ақыл ойы, әлеуметтік
тәжірибелік қызметімен байланысты
қарастыру мәселелесін көтерді.
1976 жылдан бастап американдық лингвист У.Чейф
ақпарат ағыныны зерттеу мәселесімен айналыса бастады.
Чейфтің басшылығымен когнитивтік, мәдени және тілдік
аспектілерге зерттеулер жүргізілді және қорытындысы
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бойынша жазылған мақаласы әлемге әйгілі болды. 1980
жылы ұжымдық монография «Алмұрт туралы әңгімелер»
атты тақырыппен жүргізілді. Автор алмұрт теріп жүрген
жастағы
бала туралы
шағын ғана фильмді түрлі
адамдарға, әр түрлі тілде с өйлейтін адамдарға көрсетіп,
мазмұныны баяндатып, оны таспаға жазып отырды.
Жүргізілген критерийлердің нәтижесіне анализ жасай
отырып, ақпараттық аспектілердің берілуі, дискурстың
құрылымның когнитивтік
құрылуы, грамматикалық
мотивациясы жайлы қор ытындылар жасады /2.24./.
Чейф ақпараттар ағынын белсенділігіне байланысты
ш
түрге
бөледі:
ү
1.
Белсенді ақпарат;
2.
Жартылай белсенді ақпарат;
3.
Бөгде белсенді ақпарат
Сонымен қатар Чейф дискурсты екіге бөліп
қарастырады. Олар: ауызша дискурс және жазаб аша
дискурс.
Ақпарат ағынының құбылысы туралы американдық
когнитивті
лингвист
Р.Томлиннің де еңбектерінде
ң
айтылады. Ол дискурсты психо -аналитикалық жағына
көп назар салады.
Томлин түрлі эпизодтардан тұратын мултьфильм
құрастырады. Ә р эпизодта бір-біріне қарама -қарсы екі
балық жүзіп шығады, содан соң оның біреуі екіншісін жеп
қояды. Бұл көріністі баяндау тәсіліндегі бастауыш пен
предикаттың қолданысы ерекшелігін қорытынды арқылы
Томлин когнитивті функционалды грамматикасын тануға
жол ашады.
Дискурстық анализ бағытында көп жұмыс жасаған
өтуіміз қажет.
мынадай шетелдік ғалымдарды атап
Ақпарат ағымы төңірегінде еңбектенген ғалым У.Чейф
грамматиканың диалог түріндегі дискустағы қызметін
С.Томсон, Б.Фокс, С.Форд, дискурс пен теориялық
когнитивтік байланысын зерттеушілер Т.Гивон, Р.Томлин,
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модельдік
құрылымын
Р.Лонгейкр, дискурстың
қарастырған Л.Поланон, әлеуметтік лингвистика У.Лабов,
психолингвистика М.Гернсбанер, т.б ғалымдардың
еңбегін айтпай кету мүмкін емес.
Когнитивті
лингвистиканың макроқұрылымдық
мәселесімен Е.В.Паудчева, Т.Гиво н, А.Н.Баранов, т.б.
байланысты.
Қазіргі таңда дискурстық анализ жүргізіп жатқан
оқу орындары да аз емес. Олар: Санта-Барбарадағы
Калифорния
университеті (мұнда У.Чейф, С.Томсон,
М.Митун, т.б. жұмыс істей ді), Лос-Анджелестегі
Э.Шеглофф),
Калифорния
университеті
(мұнда
ы
Амст
нда
Т.Ван Дейк
Европадағ
ердам университеті (мұ
мыс
істейді),
т.б.
жұ
Әлеуметтік лингвистика саласының ғалымдары
дискурстың негізгі 2 түрін атайды. Олар: 1. жеке; 2.
институциялды.
Жеке дискурс- тұрмыстық және тұрмыстық
саладағы күнделікті өмірдегі дискурс.
адресат
Тұрмыстық дискурстың ерекшелігі
сінеді.
ү
адресантты тез т
Ал тұрмыстық саладағы дискурс әлемді өзіндік
байлығымен көрсетуге күш салады. Қазіргі қоғамда
институциялдық диск урсты мынадай салаларға бөлуге
болады: саяси, дипломатиялық, әкімшілік, заңдық, әскери,
педагогикалық, діни, мистикалық, медициналық, іскерлік,
жарнамалық, спорттық, ғылым, ақпараттық.
Дискурстың бұл түрінің бір -бірімен өзіндік
айырмашылықтары бар.
Р.С.Алкаев:
«Институциональный
дискурс
выделяется
на основании двух системообразующих
признаков: цели
и участники общения. Цель
политического дискурса-завоевание и удержание власти,
педагогического дискурса- социализация нового члена
общества,
медицинского
дискурса-окозание
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квалификацированной
помощи
больному
и
т.д.
Основными участниками институционального дискурса
являются представители институ (агенты)
и люди,
обращающиеся к ним (клиенты). Например, это учитель и
ученик, врач и пациент, политик и избиратель, священник
и прихожанин. Участники институционального дискурса
весьма отличаются по своим качествам и предписаниям
поведения: отношения между солдатом и офицером имеют
множество принципиальных отличий, например, от
отношений между потребителем и отправителем рекламы.
Есть разная степень открытости дискурса, например,
клиенты в рамках научного, делового и дипломатического
дискурса не отличаются от агентов, в то время как клиенты
политического,
юридического,
медицинского,
религиозного дискурс обнаруживают резко отличие от
агентов соответствующего дискурса»,- дейді /8.74./.
Институциялды дискурсты
моделдеу кезінде
олардың төрт түрлі белгілерін көрсетуге болады:
1.
Дискурстың конститутивтік белгісі;
2.
Иституциялды белгісі;
3.
Иституциялды дискурстық ти пінің белгілері;
4.
Бейтарап белгілер
Институциялды дискурстың нақтылы типтерін
анықтау үшін мынадай нақты компоненттер анықталуы
тиіс:
1. қатысушылар;
2. хронотоп;
3. мақсаты;
4.стратегиясы;
5.тақырыбы;
6. жанрлық түрлері;
7. мәтіндегі ақпараттық сипаты;
8. дискурстық формула
Қазақ тілі білімінде дискурс мәселесін зерттеуші
ғалым К.Қ. Садирова өзінің «Қазақ тіліндегі көп
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пропозициялы дискурстың құрылымдық негіздері» атты
еңбегінде қазақ мәтіндерінің көп пропозициялы дискурс
барысындағы ерекшеліктері мен құрылымдық негіздерін
сипаттап, ауызша, жазбаша, ғылыми, аргументтік т.б.
түрлеріне нақты деректер келтіріп, саралаған (9.).
Қорыта айтқанда дискурс және мәтін мәселесі жиі
де толық зерттеле қоймаған когнитивті лингвистиканың
прагмалингвистикалық мәселе лері болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Попова З.Д. Когнитивное лингвистика.- М.: АСТ:
Восток-Запад, 2007.- 314 с.
2. Чейф у. Дискурс, сознание и время.
Қазақ
тілінің
Д.А.
3. Әлкебаева
прагмастилистикасы.-Алматы: Зият-Пресс, 2007.- 244 б.
4. Гауриева Г.М. К вопросу о тексте и дискурсе.
Материалы конференции. Алматы. 2001.-500 с.
5. Выготский Л.С. Дискурс и текст.
6. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер.
Алматы, 1999.
7. Степанов С. Язык внешности: жесты, мимика,
черты лица, почерк и одежда. М.: 2001.
8. Аликаев Р.С. Язык науки а парадигме
современнной лингвистики. Нальчик, 1999.
9. Садирова К.Қ.Қазақ тіліндегі көп пропозициялы
дискурстың құрылымдық негіздері. -Ақтөбе: Қ.Жұбанов ат.
АқМУ РБО,2008. -428 бет.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИСКУРС: ОҚУ Д ИСКУРСЫ,
ЛИНГВОДИДАКТИКА ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДЕГІ ҚАЗІРГІ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: УЧЕБНЫЙ
ДИСКУРС, ЛИНГВОДИДАКТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

ӨЗГЕ ҰЛТ ӨКІЛІНІҢ БОЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ
ДИСКУРСИВТІК МӘДЕНИЕТІН
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТИІМДІ Ж ОЛДАРЫ
Курманова Б.Ж.. педагогика ғылымдарының докторы, доцент
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті
Қазақстан Республикасы

baktigul_2001@mail.ru
Қазақ тілі бүгінде Қазақстанның мемлекетті к тілі, ол
табиғи, қалыпты жағдайында қадамдап, өзінің әлеуметтік
функциясын атқаруда. Тілдік және ұлттық саясаттағы
бірқалыптылық, қазақ тілінің өсіп өркендеуіне, мемлекет
тарапынан жасалып отырған барлық мүмкіншілік тілдің
әлеуметтік аясын кеңейтуге негі з болып отыр. Ұлттың
ұлттығын көрсететін бірден бір құрал оның төл тілі болып
табылады. Сондықтан да Елбасымыз өзінің Жолдауында
«Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне айналып, шын
мәніндегі мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілгенде, біз
елімізді Қазақ мемлек еті деп атайтын боламыз», - деп
көрсетті [1, интернет ресурсы]. Осы жарқын сөздер
еліміздің келелі келешегіне деген үмітімізді молайта
Қазақстан
Республикасы
Президенті
түсуде.
Н.Ә.Назарбаевтың
«Қазақстан -2050»
стратегиясы:
қалыптасқан мемлекеттің жаңа сая си бағыты» атты
Қазақстан халқына жолдауында: «Қазақ тілі – біздің
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рухани бірлігіміз. Біздің міндетіміз – оны барлық салада
белсенді пайдалана отырып, дамыту. Біз ұрпақтарымызға
бабаларымыздың сандаған буынының тәжірибесінен өтіп,
біздің үйлесімді үлесіміз бен толыға түсетін қазіргі тілді
мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл өзін қадірлейтін адам дербес
шешуге тиіс міндет... Қазақстанның болашағы – қазақ
тілінде», - деп көрсетілген [1, интернет ресурсы]. Осындай
келелі келешегіміздің биік мақсаты әрбір қазақстанды ққа
міндеттер жүктеп отырғанын көреміз.
салмақты
ғамның
болашағын
құрушы жастарды тәрбиелеп,
Қо
оқытуда қазақ тілінің маңызы мен мәнін игерту, қазақша
сөйлеудің мәнісін білдіру сияқты мақсаттар әрбір жоғары
оқу орнында қызмет атқаратын оқытушының маңызды
міндеттерінің бірі болуы керек.
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде толыққанды
қызмет атқаруы және оның әлем тілдері қатарына
қосылуына ішкі әлеуеті жеткілікті. Өйткені қазақ тілінің
бүгінгі күні жан -жақты қамтыған сөздік қоры
қалыптасқан, ішкі құрылымы м ен сыртқы құрылысы
қазіргі лингвистикалық бағыттар арнасында да терең
зерттелген түркі тілдерінің алдыңғы қатарындағы тіл
болып табылады. Белгілі ғалым -лингвист Б.Х.Хасанұлы
қазақ тіліне мынадай анықтама береді: «Қазақ тілі –
әлемдегі өмір сүретін өзге тіл дерден өзінің ішкі
құрылымымен ерекшеленетін, қазақ халқының сандық
жағына тәуелді емес, тарихи тұрғыдан қазақ ұлтының тілі
болып табылатын, қазақ халқының санасында бекітілген,
сол халықтың этникалық қажеттілігін толыққанды өтеу
үшін өмірінің барлық сала сында қолданылатын, сол
ұлттың барлық мүшелеріне тұрғылықты жеріне,
жынысына, жас ерекшелігіне, сеніміне, кәсіби қызметінің
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түріне, әлеуметтік және мүліктік жағдайына тәуелді
болмайтын түпкі ортақтығы бар қарым -қатынас құралы.
Қазақ тілі – қазақ халқының ұлттық тілі және Қазақстан
Республикасының мемлекеттік тілі» [2, 137].
Қазақ тілінің білім тілі, оқу тілі, әлеуметтік қолданыс
тілі болуына және оның қазіргі тілді оқыту мен оны
үйретуге қойылатын талаптарға сай оқытылуына арналған
көптеген ғылыми -әдістемелік зерттеулер мен ізденістер
баршылық. Алайда сол оқыту үдерісін ұйымдастырушы
тұлға мұғалімге және оқытушыға қойылатын қоғамдық,
әлеуметтік, біліктілік талаптар тек қана білім беру
стандарттарында
көрсетілген.
Ал
мұғалімнің,
оқытушының әлеуметтік, қоғамд ық рөлі мен оқушы
немесе білім алушы, тілді үйренуші тарапынан қойылатын
талаптар мен міндеттер туралы зерттеулер мен ғылыми
мәліметтер әлі де болса кемшін.
Қазақстанның білім беру жүйесінің барлық
буынында міндетті болып табылатын қазақ тілін жоғары
оқу орындарында оқытуда жалпы білім беретін мектеп
түлегін қазақ тілін қайтадан оқыту деген мақсат тұрмауы
тиіс. Жоғары оқу орны міндеті ол кешегі мектеп
оқушысының кәсіби бағдарланған қазақ тіліндегі
коммуникативтік құзыреттілігін дамытуына және іске
бағдарланған
сөйлеу
асыра
білуіне,
кәсіби
кең
диапазонын
меңгеруіне,
кәсіби
конструктілерінің
бағдарланған дискурсты қабылдау мен түзу шеберлігін
игеруіне мүмкіндік жасау болуы керек.
Бүгінгі күнгі қазақ тілінің өзге ұлт өкілдеріне
студентте рдің мамандықтары
оқыту тәжірибесінен
ыған
мәтіндерін
түсіне білетіндігін, жаттап
бойынша оқ
алынған тақырыптарды айтуын ғана көруг е болады. Ал
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олар үшін кездесетін қиындықтар қазақ тілінде мәтін түзу
мен
ауызша
және
жазбаша
айтылымдарды
ған
жағдаяттарда
түзу
және
дайындалма
оларды айту
мәселелері өз шешімін таппай келеді. Студенттердің
қазақша сөйлеуін белсендірудің маңызды тетіктері
қиындықтарды жеңумен байланысты :
1)
сәйкес коммуникативтік міндеттерді шешуге
арналған барабар лексиканы таңдай білмеу қиындығын;
бағдарла нған
коммуникативтік
2)
кәсіби
міндеттерге сай дискурс типі мен жанрын таңдау және
сәйкес
өзінің
айтылымдарын
ресімдеу
соған
қиындықтарын.
Ал дискурс ұғымының қазақ тілін екінші тіл
ретінде оқытуда енгізілуі оны түрлі коммуникативтік
стратегияларды практикада іске асыруына мүмкіндік
береді [3, интернет ресурсы].
Бүгінде
өзге
ұлт
өкілдерін
дискурсивті
құзыреттілікке оқыту қазақ тілін оқытуда мүлдем
ескерілмейді. Тіпті қазақ тілінен сабақ беруші
оқытушылардың кейбіреулері дискурстың анықтамасын,
қасиеті мен сипатын білмейді. Бұл дегеніміз мұғалім
немесе оқытушының өзі оқытып және үйретіп жатқан тілді
шынайы өмірде қолдана білуге бағыт -бағдар бере білмеуі
немесе ол туралы ақпарының да болмауы деп түсінуге
болады. Ал білім беру парадигмасының, соның ішінде
педагогикалық және лингвистик алық білім беру
парадигмасының
өзгеруі
студенттерді
шынайы
мәдениетаралық коммуникацияға дайындау шартын алға
тартады және де кез келген тілді оқытуда оның нақты
қауымдастық
пен
мәдени
фонына,
мәдени
коммуникативтік дәстүрлеріне үйрету мен оқыту білім
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алушылардың бойында жоғары деңгейдегі дискурсивтік
құзыреттілік [4, интернет ресурсы] пен мәдениетті
қалыптастыру жағдайында ғана мүмкін болады. Шетел
әдістемесінде
коммуникативтік тілдерін
оқыту
дениет
қарастырылады
және
де оған мына
дискурсивтік мә
анықтама беріледі: «дискурсты қабылдау, түсіну, оны
талдау және түзу ерекшеліктерін ескере отырып, шетел
тіліндегі коммуникацияны түсіну мен оны іске асыруға
дайындығы, сонымен қатар дискурстың түрлі типтерін өзге
тілдегі мәдени ортада қолдана о тырып, коммуникация
актілерін өндіру» [4, интернет ресурсы].
Қазақ тілін өзге тілді аудиторияларда оқытуда
дискурсивтік мәдениетті қалыптастырудың маңызды
шарттары ретінде мыналарды атауға болады:
- қазақ тіліндегі дискурсты қабылдау, яғни кез
келген қазақ тіліндегі айтылымдарды, пікірді, мәтінді
түсінуде не құруда сөйлеушінің тілдік білімі, тілді қолдану
білімі, тілдік емес білім, жалпы аялық білімі ерекше ықпал
ететіндігін ескеру [5, 138-139] және барлық оқу
материалдарын осы талаптарды негізге ала отырып құру.
- қазақ тілін үйретуші міндетті түрде берілетін
оқу материалының қазақ тіліндегі коммуникация
үдерісінің көпфункционалдылығының түрлі әлеуметтік мәдени шарттармен жүретінін ескеріп, соның негізінде
қарым-қатынас қызметі іске асатындығын және де қарым қатынасқа қатысушылардың тұлғалық коммуникативтік
«мен-концепциясы» ашылатындығын ескере отырып
құрылғаны дұрыс.
Қорыта келе, қазақ тілін өзге тілді аудиторияларда
ыту
барысында және оқу материалдарын құру және
оқ
беруде міндетті түрде қазақ тілінің дискурс ивтік және
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коммуникативтік мәдениетін, яғни сөйлеудің ұлттық
ерекшеліктеріне мән берілуі тиіс деп ойлаймыз.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИСКУРСТАҒЫ МҰҒАЛІМНІҢ
ЖАҢА СИПАТЫ
(Жаңашыл мұғалім - бала жанының бағбаны )
Аминова Гүлдариға Аманғалиқызы
Ақтөбе облысы Шалқар қаласы №2 мектеп-гимназияның
бейнелеу өнері және сызу пәнінің мұғалімі
Ұлы жазушы М.Әуезов «Қай істің болсын өнуіне үш түрлі
шарт бар. Ең алдымен ниет керек, о дан соң күш керек, одан соң
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тәртіп керек», -деген екен. Бүгінгі таңда мемлекетімізге ұшқыр
ойлы, іскер педагогикалық ақпаратты, телекомуникациялық
технологияларды жетік меңгерген, оны оқу үрдісінде тиімді
енгізе алатын мұғалімдер аса қажет. Ұстаз келешек ұр пақтың
жоғары сапалы білім алуына жауапты, сондықтан әрбір мұғалім
кәсіби мәдениеті жоғары білікті маман болуы керек. Міне,
осындай білікті маман болу үшін тынымсыз еңбек еткен, алдына
мақсат қойған жаңашыл ұстаз ғана жете алады. Ұстаз -ұлағатты
есім. Кемел болашақтың кілті - кемел ғылымда. Бұл жолдың
бастаушысы ұстаз екені даусыз. «Бір жылға жоспар құрсаң егін
ек, жүз жылға жоспар құрсаң ағаш ек,мәңгілік мұратты көздесең
ұрпақ тәрбиеле» деген аталы сөз бар. Бұл жауапкершілігі зор,
салмағы ауыр міндет. Өйткен і бүгінгі жас буын -ертеңгі ел
болашағы. Сондықтан әрбір ұстаз сол жауапкершілікті сезініп,
алдына міндет қою керек. Қоғамымыздың қазіргі даму кезеңі
мектептегі білім беру жүйесінің алдына оқыту үрдісін
технологияландыру мәселесін қойып отыр. Білім -теңіз, о ның
тереңіне құпиясын ашатындар ғана бойлай алмақ. Ондай
адамдарды дайындайтын білім мен тәрбие беретін, бала
жанының бағбаны -жаңашыл мұғалім. Ал мұғалім, білімді
оқушы санасына сабақ арқылы жеткізеді. Ол -мұғалімнің бір біріне ұқсамайтын жан -жақты өткізген сабақтары. «Білім беру табиғат пен қоғам жайында ғылымда жинақталған білім жүйесін
жеке адамның меңгеруі және оны өмірде тиімді етіп қолдана
білуі. Осы тұрғыда әр пән мұғалімінің оқыту әдістерін, жаңа
технологияларды таңдап пайдалану және авторлық үлгілер ді
қолдану мүмкіндіктері бар. Менің алдыма қойған мақсатым пәнімнен білім беріп қана қоймай, әр баланы шығармашылық
тұлғаға жеткізу.
«Білімді мыңды жығар, білекті бірді жығар» деп қазағым
бекер айтпаған. Заман талабына сай білім беру -бүгінгі күнні ң
мәселесі.
өзекті
Ықылым заманнан бері адам баласы барлық өмір
құбылыстарын, өздерін қоршаған ортаны тануға талпынған.
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Бүкіл әлемде өмір сүру күрделенді, елімізде демократиялық
құрылым пайда бола бастады. Болашақта жастар өз жолында
кездескен қиыншылықта рды жеңуге, өз мәселелерін шешуге,
сапалы шешім қабылдауға дайын болу керек. Жаңа заманның
жаңа адамдарын тәрбиелеуде, ұстаз қауымынан жаңашыл
болуды өмірдің өзі талап етіп отыр.
Ертеңгі күннің бүгінгіден де гөрі нұрлырақ болуына ықпал
етіп, адамзат қоғамын алға бастыратын күш тек білімге ғана тән.
Қазіргі балаларға беріліп жатқан білім қандай? «Заман»
ешкімнің ырқына бағынбайтын, үзеңгілесең де шырмалып
тоқтамайтын, таудан аққан тасқын сумен іспеттес - өмір ағымы.
Мұнартқан шың басына н басталып жолай тау тасты төңкеріп,
кедергілерге мойынсынбай асығып арпалысады. Күркіреген
ағын су - заман болса, қарқынды ағысы – заманауи өзгерістер,
тау етегіндегі шұрайлы алқап – қоғам болмақ. Жаңа ағын жаңа
өзгерістерді, жаңа өзгерістер жаңа қауымды дүниеге әкеледі.
Ал, қазіргі біз өмір сүріп жатқан заман қандай, оның әкелген
жаңалығы қандай, адамға әсер етер құдіреті қандай?.. Заман
өзгерген сайын, қоғам да өзгереді, гүлденіп, жаңаша бір күйге
енеді. Оған ықпал етіп, өзгертетін не дейсіздер ғой? Ол – жаңа
бағдар, жаңа білім кеңістігі. Біздің еліміздің жаңа білім кеңістігі
нені насихаттайды, нені қалайды, нені мақсат тұтады екен?
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз Жолдауында: «Қазіргі таңда
Қазақстан білім кеңістігінде жаңа б ағдар жүріп жатыр, соның
бірі ақпараттық технология арқылы білім беру, бәсекеге
қабілетті жастарды тәрбиелеу», - деп нақты айтып өтті.
Сонымен, білім берудің қазіргі өмір талабына сай
насихаттайтыны – ақпараттық технология. Мақсаты: 50 елмен
бәсекелестікке жарайтын қабілетті, білімі терең, жан -жақты
дамыған болашағы зор ұрпақ дайындау. Нені қалайды: осындай
болашақты жетелер, білім нәрімен сусындатар жаңашыл
мұғалімдердің болуын қалайды. Президентіміз: «Еліміздің
ертеңі – бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал ж ас ұрпақтың
тағдыры ұстаздардың қолында», - деп біздің, ұстаздар
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қауымының негізгі мақсат -мүддесін анықтап, мемлекет
тарапынан бар қолдауын көрсетуде. Ал, біз, ұстаздар қауымы
осы жүктемені халық айтпақшы: «Нар тәуекел – ер ісі», - деп
бар күшімізді салып арқалап көтеруіміз қажет. Біздер болашақ
жеке тұлғаны қалыптастыратын таудан аққан ағын судың бір
тамшысымыз. «Тамшыдан тама, тама дария болады», - дейді,
сол тамшының берері көп болсын, ұшан -теңіз дарияға айналсын
деп тілейік. Сонымен, қазіргі заман ағымы н, білім кеңістігін,
жаңашыл көзқарасты мұғалімін сөз етіп айқындадық, енді осы
ұстаздың «қаруы» яғни «қазіргі заман сабағы» қандай? Сабақ –
оқу үрдісінің басты құрамдық бөлігі. Білімнің сапалы, жоғары
деңгейде болуы сабаққа байланысты, сондықтан сабаққа қ ояр
талап та жыл санап күшеюде. Жаңашыл ұстаздың қызметі –
кеңесші, бағыт -бағдар беруші, білімі мен біліктілігін
қадағалаушы. Негізгі мақсат – ой ояту, оқушының қорытындыға
өздігінен шығуына мүмкіндік беру. Қазіргі сабақ – нәтижеге
бағытталған оқу әрекеті. Сабақ болғаннан кейін әдіс бар, әдіс
бар жерде жүйелі түрде сабақ беру – технология туындайды.
Білім беруде заман сұранысына орай оқушы қызығушылығын
арттырып, белсенділігін дамытатын, жеке тұлғаның жан -жақты
дамуына ықпал ететін тиімді технологиялар саны жыл санап
артуда. Бұл ретте Ахмет Байтұрсынұлының: «Шеберліктің
белгісі – түрлі әдісті болу», - деген сөздері ойға оралады. Менің
ойымша, бір сабақта түрлі әдіс -тәсілдерді орнымен қолданса,
көп нәтижеге жетуге болады, ең бастысы соның тиімдісін
анықтап бі лу. Қазіргі заман сабақтарында модульдік оқыту,
проблемалық оқыту, деңгейлеп оқыту, тест жұмысы,
компьютермен оқыту, итерактивті тақтамен оқыту, зерттеу,
миға шабуыл т.б. интерактивті әдістер қолданысқа енуде.
Бұрын, дәстүрлі оқытуда ұжымдық оқыту басым бо лса, бүгін
жұптық, топтық, жеке топтық оқыту формалары оқу үрдісіне
енді.
Елбасымыз өз халқына жолдауында «Білім беру
реформасы – Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз
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етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі. Бізге
экономикалық және қоғамдық қажеттіліктеріне сай келетін осы
заманғы білім беру жүйесі қажет» деп атап көрсетті. Бала
жанының бағбаны, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін
мұғалім әдепті, ой - өрісі кең, жан - жақты білімді, ұстамды, өз
ойын шәкіртіне анық, дәл ж еткізетін болуы тиіс. К. Д.
Ушинский: «Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда
ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатқанымен оның
мұғалімдігі де жойылады», - деген. Ендеше мұғалім үнемі
ізденіп, білімін толықтырып отырса, оның өмірлік ұстанымы
тұрақты, күш - қуаты, көңілі әрдайым жоғары, сабақ беру
сапасы арта түседі. Кез келген оқыту белгілі мөлшерде адамды
дамытады. Оқушының адам ретінде қалыптасуы белсенділік
арқылы жүзеге асады. Бұл ретте өзім сабақта қолданып жүрген
ақпараттық технология ар қылы оқытуға тоқтала өткім келеді.
Ақпарат адамзаттың ең маңызды қоры ретінде ерекше маңызды,
қолданысқа түскен сайын арта береді. Ақпараттық
ресурстардың таусылмайтындығы әлем қызығушылығын
қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Сонымен білімді
ақпараттандыру , дидактикалық процестің мәні мұғалім мен
оқушы іс-әрекетін өзгертуде. Оқушы алуан түрлі өзге
ақпаратпен жұмыс істеп, оларды біріктіріп, оны автоматты
түрде меңгеріп, процестерді модельдейді, оқу іс -әрекетін өз
бетімен жасайды.
Бұрынғы бі лім берудің әдістемесі қазіргі қоғамның
талаптарына жауап бере алмайды, ал оқытудың жаңа
технологиясын қолдану мектептің жаңа бағытта дамуына жол
ашады. Оқытудағы жаңа ақпараттық технология аса қажетті
педагогикалық мәселенің шешімін табуға, ой еңбегін арт тыруға,
оқу үрдісін тиімді бағыттауға негізделген. Жаңа ақпаратттық
технологиялардың білім саласына енуі педагогтерге оқытудың
мазмұны, әдістері мен ұйымдастыру түрлерін сапалы түрде
өзгертуге мүмкіндік береді.
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ЖАТ мүмкіндіктерін пайдаланудың педагогикал ық
ескеріп,
оқыту үрдісіне
енгізу
сабақты
сәйкестігін
ұйымдастырудың, жаңа оқыту әдістерінің өзгеруіне әкеледі.
Тұжырымда ұстанымдары төмендегідей:
-Оқыту-бұл баланың компьютермен қарым -қатынасы;
-Компьютерді баланың жеке ерекшеліктеріне икемдеп
алуы;
-Оқы тудың диалог түрінде болуы;
-Басқарылуы: мұғалімнің кез келген уақытта оқу
үрдісіне өзгерісті енгізе алуы.
Оқушы мен компьютердің өзара байланысы барлық
уақытта болуы: субъект -объект, субъект-субъект, объектсубъект;
-Жеке және топпен жұмыстардың үйлесуі ;
-Оқушының компьютермен жұмыс кезіндегі психологиялық
ахуалын демеу.
Компьютерді мектепте білім беру үрдісінде пайдалана отырып,
пәндердің оқытылуын жаңаша құруға мүмкіндік береді.
Ақпараттық технологияларды білім беру ордаларына енгізе
отырып, тек қана информатика сабағында емес, сонымен қатар
бейнелеу сабағында пайдалануға мүмкіндігіміз мол.
Егер оқушылардың оқу процесінде ЖАТ -ды қолдансақ, онда
мектеп оқушыларының интеллектуалдық қабілеттері дамиды,
сонымен пәнге деген қызығушылықтары арта түспек.
Қызығушылықтарының артуы балалардың білім деңгейінің
жоғары деңгейіне көтерілуіне әкеледі. Осындай ұрпақты
тәрбиелей отырып, біздер өзіміздің мемлекетіміздің болашағын
жасаймыз.
үрдістің барлық кезеңдерінде компьтерді
Педагогикалық
қолданудың тиімділігін дәлелдейтін көптеген мысалдар
келтірілген. Мысалы: оқушыларға оқу ақпараттарын беру
кезінде, интерактивті байланыс жасау үрдісі кезіндегі оқу
материалдарын игерілген білімді қайталап, бекіту, соңғы
нәтижелеріне өзіндік бақылау, аралық және қорытынды жасау ,
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оқыту үрдісінде де, оның нәтижелерінде жетілдіру, жүйелеу
арқылы түзету енгізу т.б.
«Қыран түлегіне қайырылмас қанат сыйлайды, ұстаз
түлегіне алға бастырар талап сыйлайды» дейді халқымыз. Жаңа
технологияларды
қолдана
отырып,
жас
ұрпақтың
қабілетін
дамытып,сабаққа
деген
шығармашы лық
арттыру
құнарлы
жерге
сепкен
қызығушылықтарын
-мақсатым,
«Білім» егінімнен мол өнім алуға тырысып бағамын.
М.Жұмабаевтың: «Бала еш уақытта іссіз отыра алмайтын
болғандықтан, балаға ылғи пайдалы іс беріп отыру кер ек. Сол
уақытта бала өмір бойы пайдалы іске әдеттеніп кетеді» деген
сөзі - ХХІ ғасыр білім беру үрдісіндегі мұғалім алдына қойылған
талапқа байланысты қағида іспеттес. Оқушыға білімді меңгерту
танымдық, ізденімпаздық, шығармашылық әрекетке құрылғанда
ғана талай-талай нәтижелі істерге қол жеткізуге болады деген
ойдамын.
Қорыта келгенде, ойымды Елбасының мына бір сөзімен
аяқтағым келеді «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер -бүгінгі
мектеп оқушылары, ал мұғалімдер оларды қалай тәрбиелесе,
Қазақстан со л деңгейде болады. Сондықтан, ұстазға жүктелетін
міндет ауыр» деген болатын. Олай болса, білім беру сапасын
жоғарылату үшін әр мұғалім өзінің кәсіби құзіреттілігін арттыру
керек,- деген ұсыныс жасағым келеді.
Әдебиеттер
1 «Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім
беруді дамыту тұжырымдамасы» // Ғаламтор желісінен
2 ҚР «Білім туралы» Заңы
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ҰС ТАЗДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ДИСКУРСТАҒЫ РӨЛІ
(Ұстаз болу - өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау )
Дәуітова Г.
Шалқар қаласы
№3 қалалық орта мектебі
Бастауыш сынып мұғалімі
«Еліміздің ертеңі – бүгінгі жас ұрпақтың қолында,
ал жас ұрпақтың тағдыры - ұстаздардың қолында»
Н.Ә. Назарбаев.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан – 2050:
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауының еліміз
үшін маңызы айрықша.Өйткені, елдік құжатта қоғамға, адамға
сезіледі. Аталған
қамқорлығы
деген
мемлекеттің
стратегиялық жоспар – мәңгілік еліміздің үздіксіз дамуын
жолы. Бүгінгі
таңда
қамтамасыз ететін жаңғыру
мемлекетіміздегі білім беру жүйелері мен білім беру
мазмұны жаңару жолында. Оның басты себептері әлемдік
өркениетке ілесе отырып, елімізді бәсекеге қабілетті 30 елдің
қатарына қосу идеясы болып отыр. Осы мақсат қа жету үшін
оның әр азаматы өзіне «Қандай үлес қоса аламын?» деген сауал
қойып, үдесінен шыға алуы керек.
Білімдіден шыққан сөз,
Талаптыға болсын кез.
Нұрын, сырын көруге,
Көкірегінде болсын көз. (Абай)
Жақсылыққа ба стайтын жарық жұлдыз -оқу. «Надан
жұрттың күні – қараң, келешегі тұман», -деп М.Дулатов
айтқандай, егеменді еліміздің тірегі -білімді ұрпақ.
Білім беру ісіндегі жоспарлаудың маңыздылығын айта
Қ
келіп, азақстан Республикас ының президенті Н.Ә.Назарбаев
былай дейді: «Ұлттың бәсекеге қабілеттілігі оның білімінің
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көрсеткішімен белгіленеді». Білімдену жүйесінің табысты
болуы көбіне қолданылатын оқу әдістеріне тәуелді.
Оқу әдісі – білім игеру мақсаттарына қол жеткізуге
бағытталған оқытушы мен оқушының бірліктегі іс -әрекеті
қимыл-тәсілдері. Оқу мақсаты жолындағы ұстаздың оқыту
жұмысы мен шәкірттің оқып -үйрену әрекеттерінің өзара
байланыстылығы осы оқу әдісінен көзге анық көрінеді.
Оқушыға белгі лі бір дәрежеде білім берумен қатар оқуға,
үйренуге деген ықыласын арттыру әр ұстаздың басты міндеті.
Сабақ барысында шәкірттің білімге құштарлығын арттыру,
өздігінен ойлау қабілетін жандандыру, еңбек етуге баулу, жалпы
оқушы бойына жауапкершілік сезімін қ алыптастыру, ешқашан
күн тәртібінен түспейтін мұғалімдерге қойылатын басты талап.
Екінші деңгей бағдарламасы мұғалімнің алдына, оқушының
жан дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме
қойып отыр. Кембридж бағдарламасы бойынша өткізілг ен курс
тапсырмаларын орындау, мұғалімдердің шеберлігін арттыру –
жас ұрпақты өз бетімен жұмыс істеу, тиянақтылыққа,
ұстамдылыққа тәрбиелеу, жауапкершілігін артады. Осы жоба
Қазақстан мектептерінде толық жүзеге асатын болса басқа
елдермен бәсекеге түсе ала тын жас ұрпақты тәрбиелеп
шығуымыз сөзсіз. Мектептегі оқушыларға сапалы білім беру
мұғалімнің
ұстанымына
байланысты.Ұстаным
нәтижесі
дегеніміз не?( Психологтар «ұстаным» ұғымын адамның іс әрекетке бейімділігімен байланыстырады. Социологтар оны
жеке тұлғаның негізгі құндылығы есебінде атап көрсетеді).
қалыптасқан
көзқарастар мұғалімнің
Оқыту үдерісінде
ы
барлық
іс
сыныптағ
-әрекеттеріне әсер етеді. Мұғалімнің
көзқарасы,
қабылдаған шешімі мен іс ұстанымы-оның
әрекетінің негізі. Педагогика лық ұстаным – бұл педагогтың
өзінің тәжірибелік іс -әрекетінде және мінез – құлқында
алатын
негізгі,
бастапқы
басшылыққа
мазмұнына,
жағдайлары.Оқыту ұстанымдары –
оқытудың
ұйымдастырылуына және әдістемесіне қойылатын талаптар
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анықтайтын
негізгі
жағ дайлар.
жүйесін
Менің бастауыш сынып пәнін оқыту технологиясының
мазмұнын жаңарту ж ағдайындағы педагогикалық ұстанымым:
«Маған айтып берсең – ұмытып қалармын, көрсетсең – есімде
сақтармын, өзіме жасатсаң үйреніп алармын» (Конфуций.)
Білім берудегі мен таңдаған педагогикалық ұстанымның
негізгі мәні – оқушылардың ой –өрісін жан-жақты дамыту,
оларға қәзіргі заман талабына сай білім беру және
тәрбиелеу. Ал оқушыны жан -жақты дамыту дегеніміз, баланың
жан дүниесін, рухани өсуін, қабілеті мен дарынының
анықталып кең өрістеуі, парасатты ой мен адамгершілік
көзқарасының қалыптасуы болып табылады. Қазіргі таңда
нәтижеге бағыттап білім беруге байланысты оқытудың әдісі,
тәсілі және формалары тиімді және оқушының жас
мүмкіндіктерін ескере отырып жүргізілуі
ерекшелігінің
қажет. Бұл жағдайда оқыту үрдісінде жаңа педагогикалық
технологияларды тиімді пайдалану және құзыреттілікке
уақыт талабына айналып отыр.Мен таңдаған
бағыттау
педагогикалық ұстанымның басымдықтары мен мазмұны
оқытуда жеке тұлғаның қабіл еттерін дамытуға көңіл бөледі.
Ол оқыту кезінде тұлғаның ғылыми және қолданбалы
білімді қабылдау, түсіну қабілеттерін есепке алуды талап
етеді. Қазіргі кезде білім беру нәтижесі болып тек оның
мөлшері ғана емес, сонымен қата р алған білімді тәжірибе
жүзінде пайдалану, алған білімдерін кез келген жағдайда
өмірде пайдалану, жеке басының қабілеттерін дамыту
мақсатында қолдана білу мүмкіндігі де есептеледі . Ал мен
таңдаған педагогикалық ұстанымның негізгі құндылықтары ,
менің ойымша, педагогикалық білімнің сапасын арттырудағы
ең маңыздысы, ол дегеніміз оқушылардың теориялық алған
білімдерін практикада қолдана білуде оқу -әрекеттерін дұрыс
ұйымдастыру және алға қойған мақсаттарының шеші мін
табу үшін жаңа білім көздерін өздігінен игеру. Бастауыш
сынып пәндерін оқыту үрдісі, шығармашылық қабілеттерін
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тұратын
білім,
білік,
дағдыны
дамыту
жүйесінен
қалыптастыратын үрдіс. Ондағы міндет – оқыту үрдісін
ұйымдастыруды дамыта оқытумен қамтамасыз ету. Дамыта
оқытудың ең басты жүйесі – оқыту үрдісін оқушының
санасына
бағыттау.
Оқушылардың
пәнге
деген
дамыту
мақсатында
сабақтарымда
қызығушылықтарын
электронды оқулықтарды, интерактивті тақтаны, тірек сызба
тұрғыдан
ойлаудың стратегияларын
нұ сқаларды, сыни
ушыларды
өздіктерінен
шығармашылық
пайдалана отырып, оқ
ізденіске бағыттаймын. Еліміздегі өзгерістер мен білім беру
жүйесінде болып жатқан жаңалықтар «мектептің жүрегі»
боған мұғалімдер ал дына жауапты да маңызды міндеттер
қойып отыр. Ол біздер үшін яғни ХХІ ғасырдың болашағын
құратын азаматтар дайындайтын ұстаздар қауымы үшін үлкен
жүк. Ал ХХІ ғасырдың нағыз ұстазы қандай болмақ керек?
Әрине, ол өз кәсібінің майталманы, осы мақсат қа рухани күшжігерін, парасат-қуатын салу керектігі айтпаса да түсінікті. Бұл әркімнің қолынан келе бермейтін, ерекше талантты қажет
ететін, бай қиялды адамға тән қасиет. Сондай -ақ ұстаз күнбе күнгі өзінің көп қырлы еңбегінде мазмұны әр түрлі кездейсоқ
жайттардың туындап отыратынын алдын ала сезіп, болжап және
оның оң шешімін табуға дайын болуға тиіс.Сондықтан да
ұстазды әр баланың жан -дүниесін танып -білуші әрі оны жеке
тұлға етіп қалыптастырушы, ел болашағының мүсіншісі деуге
болады. «Ұстаз» сөзінің 2 түрлі сипаты бар. Бірі – белгілі
пәннен сабақ беретін оқытушы да, екіншісі – жоғары беделді
адамдарға ықпал етуші дана адам. Мектептегі ұстаз – баланың
екінші ата-анасы, болашаққа айқын жол сілтер ақылшысы.
Оның мейірімге толы жүрегі шәкірт бойындағы талай ағаттықты
кешіре біледі. Оның бойындағы білім мен ақыл, ойының қуаты
талай тентекті жуасытып, небір еркені сабасына түсіреді,
тәртіпке баулып, есейтіп, ержеткізеді. Сондықтан әрбір шәкірт
өзіне үлгі-өнеге болған сүйікті мұғалімін ұстазым деп атайды.
Осы тұста Абайдың: Ақырын жүріп, анық бас, Еңбегің кетпес
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далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, Үйретуден балаға, - деген
өлең жолдары еріксіз ойға оралады. Егер әр шәкірт өмірде бір
кірпіш болып қаланып, ұстаздан шәкірт озып жатса, төккен тер
мен адал еңбектің ақтал ғаны емес пе ?! Қазіргі білім беру
саласы қызметкерлерінің алдында тұрған басты проблема –
жаңа формацияның жаңа ұстазын қалыптастыру. Жаһандану
дәуірі – әлемдегі елдердің бәсекелестік жағдайында
халықаралық деңгейде өзара кірігу үрдістерінің жандану дәу ірі
де болғандықтан, білім – пайдалы инвестиция саласы ретінде
еліміздің экономикалық, әлеуметтік және саяси даму
тұрақтылығын қамтамасыз етеді..Елбасымыз: "Біз білім -ғылым
саласында бәсекеге қабілетті болмасақ, өз мақсатымызға жете
алмаймыз. Барлығы мекте птен, ал Қазақстан үшін ауыл
мектебінен басталады”, -деген болатын. XXI ғасыр ұлттық
бәсеке, ақпараттық сайыс, инновациялық технологиялар,
күрделі экономикалық реформалар сияқты көріністерімен
ерекшеленеді. Сол кезеңге сай интеллектуалды, дені сау, ой өрісі жоғары дамыған, халықаралық деңгейге сәйкес білімі бар
азаматты тәрбиелеу- әр мұғалімнің міндеті. Мұғалім – барлық
білім беру жүйесінің негізі, жаны және жүрегі. Мұғалімнің
негізгі басты мақсаты - рухани бай, іздемпаз, адамгершілігі мол
адамды қалыптаст ыру болып табылады. Қазіргі заманғы
мұғалімдер информатор, бақылаушы, тексеруші,жазалаушы
қызметін тастап, керісінше ізденуші, зерттеуші, технолог,
өнертапқыш,шығармашылықпен жұмыс істейтін жаңашыл болу
керек. Оқушыны субъект ретінде қарастырып,оның өзін -өзі
тануына жол ашу, жеке тұлға бойындағы қасиетті дамыту,
«Мен» менталитетін қалыптастыру, білім мен тəрбиені жеке
тұлғаға қарай бағыттау -бүгінгі таңдағы мұғалімінің кезек
күттірмейтін қасиетті міндеті. Мұғалімінің өзі жеке тұлғаға
көтерілмей, мұндай зор м ақсатқа жетуі мүмкін емес Елбасымыз
Н. Назарбаев: «Ұстаздықтың алдына қойған міндет өте
ауқымды: білім жүйесін іштей қайта құру жəне сол арқылы
бүкіл қоғамдағы ағарту жүйесінің барлық аймағын өзгерту. Ол
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үшін ішкі қайта құру қажет: құрылымдық, қызметтік, қ ұндылық.
Жаңа ұрпақ мұғалімдерінің, андрагогика мен акмеологияның,
психологиялық -педагогика мен гумандық педагогиканың
міндеті– білім жүйесінің ішінен қайта құрудың мүмкіндіктерін
іздестіру. – Адами рухани бастаулардың тазалығын тексеру.
Мұнда этика мен ад амгершілік дүниені біртұтас қабылдауға
бағытталған рух философиясының рухани ісі. Ұстаз өзінің
адамгершілік этикалық парызын орындауға тиіс. Білімді
түрлендіруде, білім беру үрдісін реформалауда зерттеуші
мұғалім жаңа формация мұғалімі ретінде орталық тұлғ а болып
табылады. Қазіргі заман мұғалімі – рухани дамыған əрі
əлеуметтік тұрғыдан есейген, педагогикалық құралдардың
барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман, өзін -өзі
əрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға. Ол
жоғары білімді шығармашыл тұлған ы қалыптастырып, дамыту
үшін жауапты» деген. Мұғалімнің кəсіби білігін шыңдаудың
үздіксіздігі оның шығармашылық қабілетінің дамуының кепілі
жəне өзіндік жеке педагогтік тəжірибесінің дамуының алғы
шарты болып табылады. Ұстаздың кəсіби шеберлігінің негізі,
біріншіден, мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның идеялық
нанымы. Екіншіден, пəнді жетік білуі, ойын оқушыларға
жеткізу үшін жан жақты, терең дайындықпен баруы, оқуышлар
бойына əдеп, əдет, дағды сияқты жақсы қасиеттерді сіңіруі,
моральдық нормаларды білуі. Үші ншіден, оқыту мен
тəрбиелеудің əдіс тəсілдерін міндетті түрде меңгеру. Білім
берудің ұлттық моделіне көшкен қазіргі мектепке ойшыл,
зерттеуші, практикалық қызметте педагогикалық үйлестіруді
шебер меңгерген психолог педагогтік диагностика қоя білетін
іскер мұғалім қажет. Күнделікті іс тəжірибеде мұғалімнің
кəсіптік білімін көтеруіне мектеп ішінде де жағдай жасау керек.
Ол үшін мектепте ғылыми əдістемелік кеңес пен бірлестіктердің
жəне зертханалардың жұмыс істеуі тиіс. Бүгінгі өмір талабына
сай ұстаздардың бі ліктілігі мен білімділігін шыңдап отыратын
жоғарыда атап өткен мəселелермен қатар, əр мектепте интернет
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жүйесі барлық сыныптарға қосылып жұмыс істеуі жөн шығар.
Сондықтан да белгілі бір əдісті немесе іс шараларды іске
асырмас бұрын мұғалімнің əдістемелік ж ұмысының мазмұнын
анықтаған жөн. Ол үшін мұғалімнің жалпы мəдениеттілік
даярлығы, əдістемелік, зерттеушілік, кəсіптік адамгершілік,
мəдениеті,
диагностикалық
жəне
басқару
тəрбиелік
жиынтығы
арқылы
кəсіптік
педагогикалық
мəдениетінің
деңгейін зерттеу қажет. Интеграция мен ғаламдастыру қатар
жүріп келе жатқан бүгінгі таңда мектептегі жеткіншектерге
білім берудің сапасы мен деңгейін жан -жақты көтеру жаңаша
ойлайтын, оқыту мен тəрбиенің жаңа технологиясын күнделікті
жұмысында қолдана білетін ұстаздардың ғана жұм ысы жемісті
болмақ. ХХІ ғасыр ұстазының тұлғасы мен іс əрекетін жүйелі
ұғыну үшін оған жаңа теориялық методологиялық негізде талап
қойылуға тиіс. Осы жолдағы алғашқы қадам, ауыл мұғалімдерін
арнайы əлеуметтік кəсіби топ деп қарай отырып, оларды зерттеу
бағытында психологиялық педагогикалық жəне əлеуметтік
ілімдердің біріктірілуі қажет. Міне, осындай жағдайларды
ескере келіп, оның кəсіптік мəдениетінің өрістеуіне жан -жақты
көмек, көңіл бөлу, жағдай жасалуын ескерген жөн. Жақсы
мұғалім — бұл қай кезде де ең а лдымен кәсіби деңгейі жоғары,
интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға. Ол
оқытудың жаңа технологияларын өмірге ендіруге дайын, оқу тәрбие ісіне шынайы жанашырлық танытатын қоғамнын ең озық
бөлігінін бірі деп ссептеледі. Және солай болуға тиіс, Білі м
берудің мақсатын айқындау үшін Жүсіпбек Аймауытовтың
мына сөздерін еске алған жөн: "Мектеп бітіріп шыққан соң бала
бүкіл әлемге, өзгенің және өзінің өміріне білім жүзімен ашынған
саналы ақыл көзімен қарай білсе, міне, білімдендірудің
кездейтін түпкі мақс аты — осы. Мектеп осы бағытта баланың
келешекте жетілуіне мықты негіз салуы керек". Сондықтан да
ұстаз алдындағы басты міндет ХХІ ғасырдың есігінен еркін
енетін, дүниежүзілік мəдениетті танитын, төл мəдіниетін
құрметтей білетін, рухани дүниесі бай,интеллек туалдық өрісі
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кең, білімі жоғары, құқықтық құжаттық мəдениеті, білімді, жан
жақты ақпараттандырылған заман талабына сай белсенді ұрпақ
тəрбиелеу Ұстаз атана білу, оны қадір тұту, қастерлеу, арындай
таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол - өз кәсібін, өз пән ін,
барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам.Осы іске деген
қызығушылық пен сүйіспеншілік қана оны небір қиын
әрекеттерге жетелейді, іске батыл кірісуге септігін тигізеді.
Нәтижесінде бір емес, бірнеше жас жүрекке мәңгі ұстаз болып
қалады. Біздер, мұғ алімдер, күнделікті өмірдің жай ғана адамы
емес, болашақты құрушыларды, адамзаттың сәулетті болашағын
жасаушыларды тәрбиелеп отырғанымызды ойласақ, мұғалім
мұратының қандай болатыны өзінен -өзі айқын. Осыған
байланысты ұстазға тән мынадай сипаттарды даралап көрсетуге
болады: - Дүниетанымдық көзқарасы, сенімі - Қызметке
бейімділігі - Кәсіптік білімі мен біліктілігі - Қамқорлық
көзқарас, сүйіспеншілік сезім - Ұйымдастырушылық қабілет Заманға сай жаңашылдық Осындай даралық қасиеттер ұстаздық
бақытқа жеткізеді . Бақыттың үлкені - өзіңді -өзің тану. Ұстаз
өзін-өзі қай уақытта таниды? Ол алдындағы шәкіртінің қияға
қанат қағып, елінің азаматы болған сәтінен таниды. Білім беруде
кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша
өз пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен
дарындылығына жағдай жасай алатын, тұлғалық -ізгілік
бағыттылығы жоғары, педагогикалық шеберлік пен өзінің іс қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың жаңа
технологияларын толық меңгерген, отандық, шетелдік
тәжірибелерді шығармаш ылықпен қолдана білетін кәсіби маман
педагогті атаймыз.Ендеше, бүгінгі білім мен білік бәсекелес
заманда ұландарымыздың биіктен көрінуіне күнделікті
ісіміздегі жаңашылдығымыз арқылы, жан -жақты берген
тәрбиеміз арқылы қол жеткіземіз. ХХІ ғасыр - білімділер
ғасыры. Ендеше бізге ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан жақты дамыған, парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте естен
шығармағанымыз жөн.
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Ұстаз жолы қиынырақ басқадан,
Сырлары көп сыртқа әлі шықпаған.
Шаршаса да осы жолдың бойында.
Қандай рахат,шын бақыт ын тапса адам.
Әдебиеттер
Республикасында
2015 жылға дейінгі білім
1 «Қазақстан
ұжырымдамасы»
Ғаламтор
желісінен
беруді дамыту т
//
Р
«Білім
туралы»
Заңы
2 Қ
.
3 Абай Құнанбаев шығармалары. – Алматы, 1998
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БІЛІМ БЕРУ
ДИСКУРСЫНЫҢ МӘСЕЛЕСІ РЕТІНДЕ
(Дені сау ортаны қалыптастыру - сабақтағы басты бағыт )
Досмуханова М.
Ақтөбе облысы Шалқар қаласы
№2 мектеп-гимназияның
биология пәнін ің мұғалімі
Бүгінгі таңда дүние жүзінде білімнің әлеуметтік ролі
артып, адамның болашағы оның алған білімінің сапасына, ойлау
деңгейіне байланысты болып отыр. «Адамның адамшылығы
ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы
ұстаздан болады» деп ұлы Абай айтқандай, «Білім беру
жүйесінің басты міндеті - оқытудың жаңа технологияларын
халықаралық
енгізу,
білім
беруді
ақпараттандыру,
коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және жалпы
адамзаттық құндылықтарды ғылы м мен практика жетістіктері
негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби
шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар
жасау».(Н.Ә.Назарбаев Жолдауынан) Жас ұрпаққа сапалы білім
мен саналы тәрбие беру - тектік қорымызды сақтаудың алғы
шарты. Осы орайда бүгінгі күнгі қазақ мектебінің ең негізгі
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мақсаты – денсаулығы зор, зерделі, білімі терең, адамгершілігі
мол, туған жері мен тарихының ұлылығын құрметтей білетін
жас ұрпақты тәрбиелеу екендігі сөзсіз. Қазақтың ел алдындағы
абырой-беделі, қадір қасиетінің жақсылығы дәулетімен ғана
емес, ұрпақтарының өнегелі өмірімен өлшенген. Бала - біздің
болашағымыз. Қазіргі таңда мемлекетіміздің алдында білімді де
іскер, ғылымға қабілеті бар, заман талабына сай «дені сау буын»
қалыптастыру мәселесі тұр. Дүниедегі бағалы байлық -Адам. Ол
– барлық әлеуметтік қозғалыстар мен қимыл -әрекеттің негізі, ол
–Жер шарындағы небір ғаламат табыстардың қайнар көзі, ақыл ой туындыларының құдіретті иесі. Адам дамуы - өте күрделі
процесс. Адамның бүкіл өмірі баланың даму көрсеткіші болып
табылады. Ол сан алуан дене, ақыл -ой жағынан сандық және
сапалық өзгерістерге ұшыраумен болады. Қазіргі жағдайда
адамның дамуын оның денсаулығынан тыс қарастыруға
болмайды. Денсаулық сақтаудың тек диагностикаға және
ауруларды емдеуге негізделуі индивидуумның денсаулығын
сақтауға мүмкіндік бермейді, ол адамның өз денсаулығына
селқос қарастыруды қалыптастырады. Ешқандай медицина
адамның өз денсаулығы туралы білімін толықтыра алмайды,
себебі ауырғаннан гөрі ауруды болдырмау жеңілірек.
Республикасы
оқушыларына
жүргізілген
Қазақстан
диспансеризациялау нәтижесі көрсеткендей 45% -ауру, оның 35
% -аурудың әр түріне байланысты үнемі дәрігердің бақылауын
қажет етеді.
Мектеп жұмыстарының негізгі бағыттарының бірі - адам
денсаулығы мәдениетін қалыптастырудың негізі болатын
«Денсаулық» бағдарламасын жүзеге асыратын дене тәрбиесі
мен спортты белсенді дамыту, білім беру процесіне денсаулық
сақтау технологияларын енгізу. Оқушыларды денсаулықты
сақтауға, бағалауға және салауатты өмір салтын қалыпта стыруға
үйрету болып табылады. Дені сау ортаны қалыптастыру - сапалы
білім берудің басты кепілі. Денсаулықты сақтайтын орта
қалыптастыруда мұғалім не істей алады дегенге келсек,
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алдымен педагогикалық процесс гигиеналық талапқа сай
ұйымдастырылуы қажет. Бұл дегеніміз - сабақ барысында оқу
мен жазуды алмастырып отыру, оқушылардың жас
ерекшеліктерін ескеру арқылы шаршамауға жағдай жасау, көзді
шаршатпау, белсенді дем алдыру. Оқушылардың белсенділігін
төмендетіп алмай, оқу барысында көрнекі құралдарды үйлесімді
қолданып, жағымды эмоцияны сақтау керек. Жағымды эмоция
тақырыпты жеңіл меңгеруге көмектеседі, шаршаудың алдын
алып, жоғары жүйке жүйесінің қызметін арттырады. Сонымен
бірге психологиялық климатын жақсартады,оқушылардың тез
ашулануының алдын алады., әсірес е жағымды эмоция мектеп
жүйесіне үйреніп жүрген бірінші сынып оқушылары үшін өте
маңызды. Оқушылардың барлығы өз жас ерекшеліктеріне қарай
гигиена талаптарын ескере отырып, сынып бөлмелерін, мектеп
ауласын, спорт алаңын тазалауға қатысуы керек. Мұндай
жұмыстарға қатысу оқушылардың бойында өз -өзіне қызмет ету
мен өз денсаулығын сақтауға, жүрген ортасының, отбасының
денсаулығына жауапкершілігін арттырады, дұрыс көзқарасын
қалыптастырады. Мұғалімдер мен оқушылардың бірлескен
еңбегі арқылы салауатты өмір салтын ың үлгісін құруға болады.
Ауасы ластанған, зиянды әдеттері мен тағамы көп, қимылы аз
қоғамда өмір сүріп отырған жастарға салауаттану сабақтарын
өткізе отырып, жан-жақты тұлғалық қасиеттері қалыптасқан,
физикалық және рухани дені сау, қоғамда, сыртқы ортаме н
қарым-қатынаста өзін -өзі анықтай алатын азамат дайындап
шығару негізгі міндет болмақ. Ұлы жазушы М.Әуезов «Қай
істің болсын өнуіне үш түрлі шарт бар. Ең алдымен ниет керек,
одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек», -деген екен. Ертеңгі
қоғам сау болсың десек, бүгінгі мектеп оқушыларын сау да
салауатты етіп өсіруіміз керек
Салауаттану санитарлық және гигеналық тәрбиеден тұрады,
себебі ол адамды өз денсаулығын сақтауға үйретеді, әрі ол
денсаулықты сақтаудың құралы.
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Салауаттануды тек шартты түрде медициналық және
оқытуда
педагогикалық деп бөледі. «Салауаттануды»
педагогикалық бағыттың маңызы зор. Оқушылар өз
денсаулығын сақтау және қорғау жолдарын білу керек.
Салауаттану ғылымының дамуы, сонымен бірге салауатты өмір
салтын қалыптастыру мемл екеттің бағдары болып, ұлттың
генофондын сақтап қалуға, адамгершілік, дене, психикалық
және ұрпақ денсаулығын сақтауға бағытталады.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру денсаулықты сақтау
және тіршілікке бейімделу арқылы қамтамасыз етіледі. Мұғалім
балаға қажетті түрткіні қалыптастыруға көмектеседі, ол
адамның жеке қажеттілігі және білімді меңгеру арқылы жүзеге
асады.
Денсаулық сақтау технологиясы негізінде оқытудың
мүмкіндігінің жоғары екендігін ескере отырып, ең алдымен
сынып оқушыларының «де нсаулық төлқұжатын» жасау керек.
Денсаулық төлқұжаты мазмұнының үлгісі
1. Тегі, аты
_________________________________________________
_____________
2. Әкесінің аты
_________________________________________________
_________
3. Туылған күні, айы, жылы
_______________________________________________
4. Мектебі
_________________________________________________
_____________
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5. Сыныбы
_________________________________________________
_____________
Өзінің антропометрлік мәліметтеріңді көрсет:
Дененің салмағы
_______________________________________________________
_____
Бойыңның ұзындығы
_______________________________________________________
_
Кеуде және бас шеңбері
_______________________________________________________
Өкпенің тіршілік сыйымдылығы (Ө ТС,
спирометрия)______________________________
Қолыңның күші
(динамометрия)__________________________________________
_______
Кейбір денсаулық көрсеткіштерін ата:
Көру
қабілеті________________________________________________
_________________
Қан қысымының
деңгейі_________________________________________________
______
Тамыр соғысының
жиілігі_________________________________________________
_____
Жүрек -тамыр жүйесінің шыныққандық
деңгейі____________________________________
Қан
тобы___________________________________________________
__________________
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Аллергиялық реакция тудыратын тағам
өнімдері___________________________________
Денсаулық мәдениетінің аспектілерін сақтау:
Спорттың қандай түрімен айналысасың және қашаннан
бері?________________________
Оның денсаул ыққа жағымды әсері
қандай?________________________________________
Қандай шынығу емшараларын орындайсың? Қашаннан
бері?_________________________
Шынығудың нәтижесі
қандай?________________________________________________
___
анша
рет
тыныс
жолдары
қ
Бір жылда
ауруымен, тұмаумен және
а
аурулармен
қ
бас
ауырдың?_______________________________________________
______________________
Қандай да бір аурумен диспансерлік санақта тұрасың
ба?_____________________________
«Салауаттану» пәнінен алған білімің денсаулықты сақт ау мен
нығайтуға көмектесе
ме?____________________________________________________
____
Сенің мінезің қандай -көпшілсің бе, өте тұйықсың
ба?________________________________
Адамдармен жиі ұрысасың
ба?___________________________________________________
Әрбір сыныпқа «салауаттану» пәнін енгізу керек. Тақырып
мазмұнын қарапайымнан күрделену бағытында шығармашылық
сипатындағы тапсырмалар бере отырып, олардың логикалық,
анализ-синтез жасау мүмкіндіктерін, ауызша және жазбаша
тілдерін дамыта отырып, өзіндік қорытын ды жасауға
үйретеміз.Әр сабақ оқушының танымдылық қабілетін дамытуға
мүмкіндік беретіндей етіп құрастырылған, олар оқу
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материалдарын талдайды, жазады, көреді, өздері орындайды,
қорытындылайды.
Бұл пәнді оқытуда пайдаланатын әдістердің бірі - көрнекілікті
дұрыс пайдалана білу. Әр сабақта оқушының білімін бекіту мен
танымдық шығармашылығын дамыту үшін проблемалық
ситуациялар дайын күйде емес, өздері берілген білім негізінде
проблемалық ситуациялар ойластырып, оны шешу жолдары,
оған алып келетін жағдайларды к өрсетіп, қорытынды шығаруға
үйренеді. Оқытудың әр түрлі формаларын пайдалану
оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырады. Бұл
сабақтарда оқушылар өз денсаулығын бағалай білуге, денсаулық
деңгейін анықтауды үйренеді.
Бұл пәннің негізгі мақсаты: жас ұрпаққа адам денсаулығының
қымбаттылығын, өмір сүру үшін қажеттілігін, бағалы байлық
екенін түсіндіру, гигиеналық мәдениетті қалыптастыру.
Міндеттері:
- Дені сау адамды қалыптастыру;
- Оқушыларды салауатты өмір салтына бағыттау;
- Оқушылардың физиологиялық және психол огиялық
денсаулығын нығайтуға жан -жақты жағдай жасау.
Күтілетін нәтиже:
- Дені сау оқушы;
сақтауға
саналы
көзқарастары
- Денсаулықты
қалыптасқан;
- Оқушылардың физикалық және интеллектуалдық дамуы
үйлесімділік тапқан;
- Денсаулық сақтаудың қарапайым және күрделі ә дістерін
меңгерген;
- Алғашқы медициналық жәрдем көрсетудің әдіс тәсілдерін жетік игерген;
- Спортты адам денсаулығының ажырамас бөлігі ретінде
қабылдап, шұғылданатын;
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Қоршаған ортасына салауатты өмір салтын насихаттау
жұмыстарын жүргізе алатын;
- Құрбы -құрдаста рының арасында зиянды әдеттердің
таралуының алдын алу жұмыстарында бастама таныта
алатын
Салауатты ұрпақ тәрбиелеп шығару
Салауаттану білімі өскелең ұрпақтың салауатты өмір
салтын қалыптастырудың дағдылары мен түрткіні тудыруға
көмектеседі, өз денс аулығына жауапкершілікпен қарауға, әр
баланың өз денсаулығын қорғауға және кикілжіңді болдырмауға
үйретеді.
Салуатты өмір салтын қалыптастыру үрдісі тек кішкене
топтарға таралатын қысқа науқан ғана емес, оны кең ауқымды
қоғамдық құбылыс ретінде қарастыру к ерек екенін әр мұғалім
ойында сақтауы тиіс. Салауаттану сабақтары денсаулықты тез
ұғым қалыптаспауы
керек.
арада
дамытады
деген
спірімдердің
денсаулық
туралы
білім
деңгейін
көтеруде,
Жасө
оқушылардың денсаулығын сақтап нығайтуда, жастардың
рухани мәдениетін көтеруде елеулі табыстарға қол жеткізу үшін
оқу жоспарына салауаттану сағаттарын енгізу керек.
-

Әдебиеттер
1 «Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім
беруді дамыту тұжырымдамасы» // Ғаламтор желісінен
2 ҚР «Білім туралы» Заңы
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БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАШЫЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Жульмагамбетова А.К.
«Ақтөбе медициналық колледжі»
Химия және биология пәні оқытушысы
Қазіргі заман талабына сай білім беру - бұл қоғам
шелерінің
адамгершілік, интеллектуалдық, мәдени дамуының
мү
жоғары деңгейлік ж әне кәсіби біліктілігін қамтамасыз етуге
бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз үрдісі екендігі
белгілі. Осы орайда оқушылардың танымдық қабілетін дамыту,
білім сапасын арттырумен қатар ақыл - ой шығармашылық
белсенділіктерін жетілдіру үшін жеке пән дерді оқытудың тиімді
әдістері мен тәсілдерін іздестіру, қазіргі білім беру саласының
алдындағы өзекті мәселелердің бірі болып отыр.
«Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім
беруді дамыту тұжырымдамасы» өз бетімен білім ала алатын
және алған білімін өмірдің түрлі жағдайларында қолдана білетін
жеке тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін оқытудың
жаңарған технологияларына көшу талабын қойып отыр.
Қазіргі кезде мультимедиялық құралдар жиі пайдаланылады.
Ақпараттық технологиялардың ішіндегі
мультимедиялық
тиімді
тұстарын
атап
олар:
құралдардың
айтсақ,
-оқушының пәнге деген қызығушылығын оятады;
-этнопедагогикалық тәрбие береді;
-танымдық қабілетін арттырады;
-оқытушының уақытын үнемдейді;
-оқулықтан тыс қосымша мәліметтер береді;
Мектепте сапалы оқу бағытын айқындайтын жолдардың бірі
– қазақ тілін модульдік технология арқылы оқыту екендігі
теориялық және тәжірибиелік жағынан дәлелденуде. Модульдік
технологиялардың ерекшелігі: тек білімді меңгерту емес,
оқушының танымдық қабілетін және т анымдық процестерді
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жадының алуан түрлерін есту, көру, қимыл ойлауды, ынтаны
қабылдау қабілетін дамытып, оны бекітіп, шығармашылық
деңгейін арттыру. Сабақтың қызықты, сапалы өтуі тікелей
мұғалімнің шеберлігіне байланысты болады. Осы орайда белгілі
ғалым Ахмет Байтұрсынұлы «Шеберліктің белгісі – түрлі әдісті
болу» - айтылған сөздері ойға оралады. Бір сабақтың әр
кезеңдерін, түрлі әдістерін орнымен пайдалану арқылы көп
нәтижеге жетуге болады. Оқушы санасына білімді жүйелі түрде
меңгеруіне және қабілет деңгейл ерін дамытуға ықпал етеді.
М.Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясының»
маңызы ерекше екені мәлім. Себебі аталмыш технология
әдістері оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге, қорытындылар
жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді, өзін -өзі, өзгені де
үйретеді.
бағалай
білуге
оқу
және
танымдық
әрекеттерінің
Оқушының
белсенділігін арттыру – ең негізгі әдістемелік мәселе. Модуль
арқылы оқыту осы мәселені шешуге мүмкіндік беретін тиімді
оқыту
жолы
болып
табылады.
Модуль
арқылы
технологиясының тиімді белгілерінің бірі – оқушының оқу
белсенділігі. Бұл технологияның бір ерекшелігі сабақтың негізгі
кезеңдерінің бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты
болады.
ұсынуға
Оқушының белсенділігін оның ойлау, есте сақтау, елестету,
қабылдау қабілеттерін, жадысы мен зейінін дамытып,
қызығушылығын
арттыру.
Сабақ
ң
өзгеріп
отыруы,
әсіресе
топтық
формалар
формаларыны
оқушылар арасында қарым -қатынастың нығаюына ықпалын
тигізеді. Оқушының тапсырманы өзінің орындау мүмкіндігіне
қарай таңдап алуға еріктілігі, оның өз күші н, шама-шарқын
бағалай білуге, өзін қауіпсіз сезінуіне, қиындыққа дайын болуға
оны
жеңуге
жетелейді.
және
ушыларға
білім
беруде
жаңашыл
технологияларын
қ
О
қолдану иннова-циялық бағытта жұмыс жасау заман ағымына
сай талап етілуде. Мұғалімнің шығармашыл ық ізденуі, оқытуда
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жаңа педагогикалық технологиялар мен инновациялық әдіс тәсілдерді меңгеруі кәсіби құзырлығының жоғары деңгейде
болуы қажет. Қазіргі кезде белгілі бір білім көлемімен
қамтамасыз ету жеткіліксіз. Оқушыны білім алуға, оқуға,
үйретуге көп мән берілуі тиіс. Оқушыларды білім алумен қатар
шешендік шеберлігі мен баяндау жүйелілігі қалыптасқан, өз
пікірін ашық білдіретін саналы ұрпақ тәрбиелеу керек.
Жаңа технология жүйесінде проблемалық және іскерлік ойын
арқылы оқытудың да маңызы зор. Оқушылар әр түрлі
проблемаларды талдайды, оның шешу жолдарын іздестіреді.
Мұндай сабақтар оқушылардың логикалық ойлау қабілетін
дамытады.
Дәстүрлі емес сабақтардың психологиялық, педагогикалық
ұйымдастыру және өткізу жолдарын жан - жақты зерттеу қажет.
Педагогика ғылымында баланы оқыту мен тәрбиелеудің
міндеті жан -жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру
болғандықтан, жаңа технология бойынша әдістемелік жүйенің
басты бөлігі оның, мақсаты болып табылады. Сондықтан
танымдылық іс -әрекеті белгілі бір кезеңде бел сендірілуі қажет.
Бұл әдістемелік жүйенің басқа бөліктерінде «мазмұн, әдіс,
оқыту түрі мен құралдарының» өзара байланысы қалпында
өзгертілуін талап етеді. Мұны орындау үшін төмендегі
асырылуы
керек:
жүзеге
ұстанымдар
1. Оқушылардың өзіндік іздену іс -әрекетінің әдістерін меңгеру.
Өйткені бұл әдістердің күнделікті пайдаланып жүрген
әдістерінен айырмашылығы бар. Яғни, бұл «оқушы -мұғалім»
ұстанымының өзара тығыз байланыстығы. Демек, мұнда бірінші
орында оқушы тұрады және оның өз бетінше білім алуындағы
белсенділігіне
басты
назар
аударылады.
2. Жаңаша оқытудың негізгі түрлеріне оқытудың дербес және
топтық түрлері жатады. Бұл жерде алға қойылатын мақсат –
оқушыға деген сенім, оның өз ісіне жауап беру мүмкіндігіне
сүйеніп, беделі мен қадір -қасиет сезімін дамыту. Ал оқытудың
фронтальды түрі, көбінесе бағыт беру, талқылау және түзету
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ғана
пайдаланылады.
енгізуде
Оқушыларға білім беруде жаңашыл технологияларын
қолдану жаңа бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап
етілуде. Бүгінде қоғамның жеке тұлғалы дамығ ан адамын
тәрбиелейтін ұстаз өзінің шығармашылық ізденуі, оқытуда жаңа
әдіс педагогикалық технологиялар мен инновациялық
меңгеруі,
кәсіби
құзырлығының
жоғары
деңгейде
тәсілдерді
болуы қажет. Оқушыны білім алуға, оқуға, үйретуге көп мән
берілуі тиіс. Оқушы ларды білім алуымен қатар шешендік
шеберлігі мен баяндау жүйелілігі қалыптасқан, өз пікірін ашық
білдіретін
саналы
ұрпақ
тәрбиелеу
керек.
Жаңа технология жүйесінде проблемалық және іскерлік
ойын арқылы оқытудың да маңызы зор. Оқушылар әр түрлі
проблемаларды талдайды, оның шешу жолдарын іздестіреді.
Мұндай сабақтар оқушылардың логикалық ойлау қабілетін
дамытады, пәнге қызығушылығын арттырады, өмірде кездесетін
қиындықтарды
жеңуге
тәрбиелейді.
түрлі
Оқушылардың білім, білік, дағдыларын жетілдіру үшін
оқытудың жаңа технологиясы негізінде дифференциалдық және
оқыту
үшін
дербес
деңгейлік
Тұрақты оқулықтар мен оқу құралдары керек деп есептеймін.
Сонымен қатар, жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі
ақпарат құралдарымен жұмыстана білуіне наза р аудару керек.
Оқушы қызметін белсендіру негізінде педагогикалық
технологиялардың бірі – деңгейлік саралау технологиясының
элементін қолдану. Деңгейлеп оқыту технологиясының
мақсаты: әрбір оқушы өзінің даму деңгейінде оқу материалын
қамтамасыз
меңгергенін
етеді.
1. Деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін пайдалана
отырып, бі-лім алуына жағдай жасауға мүмкіндік береді.
2. Деңгейлеп оқыту әр түрлі категориядағы балаларға, олармен
саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
3. Деңгейлеп - саралап оқыту құрыл ымында білімді игерудің үш
деңгейі қарастырылады, ең төменгі деңгейі (базалық),
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бағдарламалық, күрделенген деңгей, сондықтан әрбір оқушы
меңгеруі тиіс.
«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен
байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаң а білім беру өте
қажет», - деп Президентіміз атап айтқандай, сабақты ақпаратты қатынастық технологияларды қолдана отырып өткізу – жаңа
білім берудің басты шарты.
ҚР «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің
басты міндеті – ұлттық және азаматтық құндылықтар, ғылым
мен
практика
жетістіктері
негізінде
жеке
адамды
қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған, білім алу
қажетті
жағдайлар
жасау,
оқытудың
жаңа
үшін
параттандыру,
технологияларын енгізу, білім беруді ақ
халықаралық ғаламдық коммуникация лық желілерге шығу» деп,
білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көзделді. Бұл
міндеттерді шешу үшін мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы
барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге жол ашады.
Сондықтан сабақ барысын жаңаша ұйымдастыру қаже т.
Оқушының пәнге деген қызығушылығы мен ынтасын арттыру
керек
деп
есептеймін.
Әр сабаққа дайындық – мұғалімнің ізденісінің нәтижесі,
сабақты ыңғайына қарай түрлендіре түссе, әр сабақта жаңа әдіс қолданса,
сабақтың
мазмұны
ашылады.
тәсілдерді
Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді деп
есептеймін.
«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы кер ек. Оны өзіне сүйеніш,
қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек», - деп Ахмет
Байтұрсынов айтқан. Қазіргі заман талабына сай білім беру
сол
қоғам
мүдде сіне
мәселесі,
сай
болуы керек. Қазақтың болашағын тәрбиеле у мен білім беру
ісінде әлемдік стандартқа сәйкес білім беруді темірқаз ық қылып
ұстансақ қателеспеспіз деп ойлаймын.
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Әдебиеттер
1 «Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім
беруді дамыту тұжырымда масы» // Ғаламтор желісінен
2 ҚР «Білім туралы» Заңы
3 Жанпейісова М. Модульдік оқыту технологиясы . –
Алматы, 2000
СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ– ШЫҢДАЛҒАН ОЙ ЖЕМІСІ
Зайдуллаева Гүлмарам Аманғосқызы
қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі Ақтөбе облысы
Шалқар ауданы №2 мектеп – гимназия
Сабақ беру – үйреншікті жай ғана
шеберлік емес, ол – жаңадан жаңаны
табатын өнер.
Ж.Аймауытов.
Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында «Ұл ттық
бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімдік деңгейімен
айқындалады» деп тұжырымдаса, ҚР 2015 жылға дейінгі орта
білім беруді дамыту тұжырымдамасында «Орта білім берудің
мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын дүние жағдайында алынған
терең білімні ң кәсіби дағдылары негізінде еркін бағдарлай
білуге, өзін-өзі іске асыруға, өзін -өзі дамытуға және өз бетінше
адамгершілік
тұрғысынан жауапты
шешімдер
дұрыс,
абылдауға
қабілетті
жеке
тұлғаны
қалыптастыру»
деп атап
қ
рсетілген.
Ендеше,
Елбасының
«XXI
ғас
кө
ырда білімін дамыта
алмаған елдің тығырыққа тірелері анық» деген сөзі әрбір
адамды ойландыруы тиіс. Өйткені мұғалім еңбегінің нәтижесі
қандай болса, елдің, қоғамның ертеңі, болашағы сондай болмақ.
Иә, әр бала ата -анадан кейінгі ақылшысы, сенімді
тәрбиешісі, жүректері лүпіл қаққан ең жақын адамы ретінде
сезінетіні – әрине, ұстаз. Мұғалім әрбір оқушыны білім -ғылым
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нәрімен сусындатады, балаларды мейір-шапағатқа, одан соң
ақыл-парасатқа, ақырында еңбекке, адамгершілік сезімге,
патриотизмге үйретеді, ж үрек жылуы мен аялы алақаны арқылы
оқушы бойына небір тамаша қасиеттерді сіңіреді.
Мұғалім – мектептің айнасы. Мұғалім еңбегінің әлеуметтік
мәніне, елдің мәдени өміріндегі белсенді рөліне кезінде қазақ
зиялылары көп көңіл бөлген. Ахмет Байтұрсынұлы « Жақсы
мұғалім мектепке жан кіргізеді, басқа кемшілігі болса,
мұғалімнің кемшілігін жабады, білдірмейді» деген болатын.
Қай заманның болсын мұғалімі ұлы Абайдың «Ұстаздық еткен
жалықпас, үйретуден балаға...» дегеніндей тәлім -тәрбие ісінен
жалықпайтын, шыға рмашылығы мол, парасатты азаматы болуы
керек. Өйткені баланы өзіне тарта алатындай шын тәлімгерлігі
бар адам ғана ұстаз деген атаққа ие болады. Сондықтан қазіргі
заман мұғалімі өз пәнінен білімді болып қана қоймай, тарихи
танымы мол, педогогикалық-психологиялық сауатты болуы
тиіс.
саласында оқытудың жаңа әдіс Бүгінгі білім беру
тәсілдерін меңгермейінше сауатты, жан -жақты маман болу да
мүмкін емес. Өйткені қай кезде, қай қоғамда болсын жеке
тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. Өздігімен білім
алатын, жан-жақты ізденетін, талаптанатын, алдағы өмір жолын
өзі болжай алатын тұлға тәрбиелеу – ұстаздың қолында.Ал
қоғамдағы жаңа өзгерістер ұстаздардың кәсіби біліміндегі
жаңашылдықты талап етеді.
«Мұғалім әрдайым ізденісте болса, шәкірт жанына нұр қ ұя
алады» деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, ұстаз ізденісі – жанжақтылығы, құдыреттілігі арқылы айқындалады.
Оқушыларға білім беруде жаңашыл технологияларды қолдану
– инновациялық бағытта жұмыс жасау заман ағымына сай талап
етілуде.Ал, жаңа технологиял арды меңгеру мұғалімнің кәсіптік,
шеберлік, рухани, азаматтық, зияткерлік және басқа да адами
тұрғыда қалыптасуына зор әсерін тигізеді.Оны оқу -тәрбие
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үрдісінде тиімді пайдалану шәкірттің өзін -өзі дамытуына
көмектеседі.
Жаңа форматтағы мұғалімдердің жаң аша тәсілдегі білім беру
үрдісінен күтілетін нәтижелер оқушылардың қалай оқуы
керектігін үйреніп, соның нәтижесінде еркін, өзіндік дәлел уәждерін нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір
көзқарастары жүйелі дамыған оқушы ретінде қалыптасуын
қамтиды.
Инновациялық технологияларды қолдана отырып оқыту –
таным әрекетін ұйымдастырудың арнаулы формасы.Мақсаты –
оқу
үрдісінің
өнімділігін
арттыру.
Белгілі
ғалым
И.М.Паталиник: «Инновация – оқу бағдарламасын меңгертуде
мұғалімнің оқытудың жаңа әді стемелері мен технологияларын
тиімді игеруі», - деген, ал Н.Ф.Толызина: «Инновациялық
технологияларды қолданудағы негізгі міндет – сабақ үрдісінде
белгіленген мақсатқа жетуде ең тиімді әдістерді таңдай білу»
деген анықтама береді.
бірқатар
Инновация
мәселелерін
зерттеп
жүрген
ғалымдардың еңбектерін, жазған анықтамаларын қарастырып,
талдай келе, бұл ұғымның тың жаңалық емес, белгілі уақыт
арасында жаңашыл идеяны қайта қарау, жаңалау деген байламға
келдім.Бұрыннан белгілі, қолданылып жүрген идеялар жаңа
бағытта ұсынылса, оның өзі инновация деп аталған.Осыларды
негізге ала отырып, инновацияны «жаңашыл», «жаңа әдіс»,
«өзгеріс», «әдістеме», «жаңашылдық», ал инновациялық
үдерісті «жаңа әдістеме құралы» ретінде ұққан жөн.
Оқушыны теорияға жеткізу үшін, мұға лім өзінің жаттанды
зін
тоқтатып, оқушыны танымдық іс -әрекеті арқылы алға
сө
жылжытуы керек.Оқушының танымдық, іс -әрекетін өрбітетін –
мұғалім!
Мұғалім жаңа оқыту технологияларын ұтымды пайдаланып,
ушының
өзіндік
ой -пікірінің қалыптасуына ықпал етуі
қ
о
керек.Сонда ғана, ол – шебер ұстаз!
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Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалімнің белсенділігі,
шығармашылық ізденісі, алдындағы шәкірттің білімін бағалауы
оқу барысында шешуші рөл атқарады.Мұғалім – өзін-өзі
шығармашылықпен дамытуға үйретудің, қазіргі жаңаша білім
берудің тірегі.
Бәсекеге қабілетті мұғалім өзінің шеберлігін үнемі арттырып
отырады, педагогикалық жаңалықтар көшінен қалмай, үнемі
ізденісте болады.Жаңа технологияларды меңгеру, қолдану
арқылы өз ісімнің нәтижелі болуын үнемі басты назард а
ұстаймын.
В.М.Шпельдің тұжырымдамасы бойынша «Технология – бұл
өнер, шеберлік, ептілік, іскерлік, әдістердің жиынтығы,
жағдайдың өзгеруі».Осы анықтаманың шынайылығына көз
жеткізіп,
жаңа технологияның әдіс -тәсілдерін тәжірибемде
қалай жүзеге асырып жүргеніме тоқтала кетейін.
Қазақ тілі мен әдебиеті - ой жүйріктігін, тіл шешендігін
үйрететін пән. Халықтың тілі мен әдебиеті – ұрпақтар арасын
жалғар алтын көпір, ақыл -ойдың түйінін танытар асыл қазына.
Сол қазына байлықты болашаққа аманаттап, адам бойындағы
қабілеттерін дамытып, рухани күшінің нығаюында оқу мен жазу
арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының
маңызы зор. СТО бағдарламасы әлемнің 18 елінде тәжірибеге
енгізілген. Бұл бағдарламаның философиясы - жазу мен оқу
арқылы сыни ойлауды дамыту, бала бойындағы өзіндік
«Менін», шығармашылық қабілеті аша отырып, пәнге
қызығушылығын арттыру. Технологияның ерекшелігі –
оқушыға жан -жақты ықпал етуі. Тек білімді немесе оқу
бағдарламасын меңгертіп қоймай, жеке тұлғаның танымдық
және өзін -өзі өзектендіру, бекіту, шығармашылық қабілеттерін
қалыптастырып, сөздік қорын дамытуға, өз бетімен білім алуға,
ізденуге деген ықыласы мен іскерлігіне жан -жақты жетелейді.
Сын тұрғысынан ойлауда айналада болып жатқан оқиғалар мен
құбылыстарға, ақпараттарға талдау жасай білуге, болжам
жасауға көмектеседі. Осы тұрғыдан келгенде тіл және әдебиет
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оқушының
ізденімпаздыққа,
жинаған
сабақтарында
материалдарын сараптап, өзіндік пікірін қорғауға үйренгені
байқалады.
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан дамыту»
бағдарламасының қазіргі таңда білімді, білгенін өмірге
пайдалана алатын шәкірт тәрбиелеуде алатын орны ерекше.
Сын тұрғысынан ойлау стратегиясы бойынша жүргізілетін
ұмыста
оқушылардың өз бетінше
тұжырым жасау,
ж
ға
келу,
ұқсас
құбылыстар
арасын
қорытынды
ан тиімдісін
таңдай білу, проблеманы шеше білу, пікірталасты жүргізе білу
қабілеті қалыптасады.
Технологияның нәтижесі:
.Белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды;
Мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмастыруға;
Бір-біріне құрметпен қарауға;
Бір-бірінің пікірін тыңдау сыйлауға ынтымақты қарым қатынастың негізі қаланды;
Өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға;
Өз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға;
Өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға;
Достарыңның ойын тыңдап, мәселені шешу жолдарын іздей
отырып, қиындықты шешуге көмектеседі.
Бала жанын ұға білу, ықыласын ояту, бала тағдырына ойлана
әр баланы сабақтың негізгі кейіпкері ете білу, ой өрісін
арау,
қ
кеңейту, белсенділігін арттыру, шығармашылыққа баулу - сын
тұрғысынан ойлаудың басты мақсаты.
Сыни ойлау – шыңдалған ой жемісі. Ұлы неміс педагогы
А.Дистервергтің «Жаман мұғалім ақиқатты өзі айтып береді, ал
жақсы мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, оқуға
үйретеді» дегені мәлім. Демек, кімде -кім мұғалімнің үйреткенін
меңгере отырып, ойла п, өз бетінше қорытынды жасап үйренсе,
оқушының жеке көзқарасы, ойлауы, дүниетанымы кеңейеді.
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Әдебиеттер
Қазақстан
Республикасының
Президенті
1
Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы// Ғаламтордан
2 Абай Құнанбаев шығармалары. – Алматы, 1998

УЧИТЕЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
.Изтлеуова А.С., преподаватель физики
Актюбинский автомобильно-дорожный колледж
Для того чтобы усовершенствовать ум,
надо больше размышлять, чем заучивать.
Рене Декарт
Концепция модернизации казахстанского образования
определяет приоритетные цели и задачи, решения которых
требует высокого уровня качества образования. Сегодня
общество заинтересованно в выпускниках с развитым
познавательным потребностям, нацеленных на саморазвитие и
самореализацию,
умеющих
оперировать
полученными
знаниями, ориентироваться в современном информационном
пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать.
адекватно оценивать себя и свои достижения.
Глава государства поставил задачу построить конкурентно
способное
государство
через
формирование
высокообразованной нации в Стратегии «Казахстан-2050».
Главная задача системы образования – создания необходимых
условий для формирования, развития и профессионального
становления
личности
на
основе
национальных
и
общечеловеческих ценностей; реализация прав ребенка на
воспитания, образования и всестороннее развитие, сохранение
родного языка, культуры, национальных обычаев и традиций, на
информированность, укрепления здоровья.
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Я, учитель физики должна уметь работать с новыми
средствами обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших
прав ученика – право на качественное образование. Не секрет,
что в профессиональные лицеи, переименованные в
дальнейшем в колледжи, приходят и такие дети, которые трудно
подавались воспитанию, путевка в жизнь задача всего общества.
Такой школьный предмет как физика общество давно отнесло к
категории самых сложных. Передо мной стоит задача –
пробудить интерес, не отпугнуть ребят сложностью предмета.
Поэтому перед преподавателем встает проблема научить и
применять на практике при решении различных видов задач и
заданий, почувствовать личную ответственность и причастность
процессу обучения, готовить себя к дальнейшей практической
работе и продолжению образования. Затраты педагога,
разгрузить его и помочь сосредоточиться на индивидуальной и
наиболее творческой работе – отвечать на непростые вопросы
любознательных учеников и, наоборот, пытаться расшевелить
пассивных. И, конечно, учить ребят видеть красоту слова,
красоту окружающего мира, воспитывать гражданина,
востребованную личность .
Преподавание физики ведется по усовершенствованной
программе. Ее особенностью является
реализации
межпредметных связей с спец. дисциплинами. Например,
«Тепловые двигатели» я должна связать с автомобильным
устройством- аккумуляторы, карбюраторы, дизели и т.д.
С 1 сентября 2013 года наш колледж является одним из
экспериментатором E-learning. E-learning вносит наиболее
принципиальные перемены в процесс образования на всех его
уровнях – от детского сада до вуза. Сегодня внедрение e-learning
стало ведущим трендом в мире. Компьютерные технологии
становятся уже все большей частью обыденной жизни, прежде
всего, молодежи. При этом у учеников появляется возможность
читать учебники с компьютеров, планшетов и других устройств.
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Это дополняется современными видео учеба становится на
порядок интереснее..
Хорошо известно, что курс физики включает в себя разделы,
изучение и понимание которых требует развитого образного
мышления, умение анализировать, сравнивать. В первую
очередь речь идет о таких разделах, как молекулярная физики»,
некоторые главы «Электродинамика», «Ядерная физика»,
«Оптика». Строго говоря, в любом разделе курса физики можно
найти главы, трудные для понимания. К сожалению, многие
обучающиеся не владеют необходимыми навыками для
глубокого понимания явлений, процессов, описанных в данных
разделах, в таких ситуациях на помощь приходит современные
технические средства обучения.
Знание ИКТ значительно облегчает подготовку к уроку, делает
уроки нетрадиционными, запоминающими, интересными, более
динамичными.
Сегодня же, при минимальной
оснащенности кабинетов, довольно сложно удерживать
постоянный интерес учащихся. Зачастую оборудованием на
уроке являются тексты, учебник, тетрадь, репродукции, которых
нам явно не хватает, да и вид их оставляет желать лучшего.
Оказать значительную помощь в решении этой проблемы могут
ИКТ, которые дают возможность оживить урок, вызвать интерес
к предметам. И что очень важно: уроки с использованием
мультимедийных технологий- процесс осознанного усвоения
материала .
Я, на уроках чередую разнообразные методические приемы .
Например часть урока могу объяснять сама , другуюиспользуя электронный помощник .
В зависимости от типа урока по-разному можно использовать
ИКТ в своей работе. Известно, что в среднем с помощью
органов слуха усваивается лишь15% информации, с помощью
органов зрения 25%. А если воздействовать на органы
восприятия комбинированно, усвоенными окажутся около 65 %
информации. Еще К.Ушинский отметил , что знания будут тем
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прочнее и полнее , чем большим количеством органов чувств
они воспринимаются
На
уроках
использую
муьтимедийный
проектор,
проецирования ВСЕГО содержания записей на диске учителем.
Благодаря этому записи всем в классе хорошо видны, более
четкие, ясны и образцовы. поэтому лучше усваиваются,
запоминаются не более долгий срок. Благодаря использованию
ИКТ на уроке можно показывать фрагменты видеофильмов,
редкие фотографии, графики, формулы, анимацию изучаемых
процессов и явлений , работу технических устройств и
экспериментальных установок, послушать музыку и речь,
обратиться к интерактивным лекциям.это дает возможность как
ученику, так и преподавателю проявить творчество,
индивидуальность,
избежать
формального
подхода
к
проведению уроков.
Современный
выпускник
школы
сталкивается
с
определенными трудностями в различных сферах повседневной
жизни – неумение отстаивать свою точку зрения, не достаточное
развитие навыков аргументировано отвечать на вопросы, не
умение представить собственный проект . Некоторые из этих
способностей возможно развить в процессе обучения. В этот
процесс станет гораздо эффективнее, если он будет опираться на
таких китов современного образования как информационно –
коммуникационные технологии и цифровые образовательные
ресурсы. Процесс развития научного творчества является
важнейшим составляющим современной системой образования.
Одно из целей развития научного творчества является
выделение и поддержка одаренных учащихся, развитие
интеллектуальных способностей, поддержка научно –
исследовательских интересов.
Годы преподавания позволили мне увидеть противоречия в
массовой практике.
В заключении хотелось бы сказать что, современный
рынок
требует
выпуска
высококвалифицированных
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специалистов, человека свободно мыслящего, умеющего
работать в коллективе, способного постоянно учиться и
приспосабливаться
к
изменениям,
умеющего
быть
дееспособным.
И после окончания колледжа в дальнейшем могли бы,
обучаться, развиваться: становиться более самостоятельными,
ответственными,
жизнеустойчивыми,
востребованными
специалистами своего дела.
Учителей посвятивших свою жизнь школе, немало.
Несмотря на трудности, они остались верны своему призванию.
Они с гордостью могут сказать, что в каждом ученике- частица
их души. Они убеждены: от личности учителя зависит многое.
Наши дети- будущее государства, а престиж учителяинвестиции, которые окупятся сторицей.
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯМЕН ӘЛЕМДІК
СТАНДАРТҚА
Насамбаева А.Т.
Ақтөбе облысы Шалқар ауданы
Ә. Жангелдин атындағы орта
мектебінің информатика п әні мұғалімі
Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше
маңызды мәселелердің бірі – оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу
үрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалану. Қазіргі таңда
елімізде білім беру жүйесінде жаңашылдық қатарына
кеңістікті
енгізілді.Ақпараттандыру
ақпараттық
құру
жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, дағдының
көлемі күннен күнге артып, мазмұны өзгеріп отыр. Білім беру
саласында ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы
сапасын
арттыру,
білім
беру
үрдісін
білімнің
интенсификациялау мен модернизациялаудың тиімді тәсілдері
іздестірілуде.
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«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен
байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте
қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру
жолында ақпарат тық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру
мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Қазіргі біз ақпараттық
қоғамда өмір сүрудеміз.
Ақпараттық мәдениет деңгейі кез
дамуының
басты дәлелі болып отыр. Біздің
келген мемлекеттің
үшін
де
басты
міндеттер
еліміз
інің бірі - білім беру жүйесін
параттандыру.
ақ
Жасыратыны жоқ, қазіргі таңда ақпарат
көздері өте көп, оны «жастар тиімді пайдалана алып жүр ме?»,
«жастар ғаламторға таңылды» деген пікірлер жиі айтылып кетті.
Сондықтан информатик мұғалім ретінде мектептег і жас
буыннан бастап электронды үкімет деңгейіне жету жолын
жүзеге асырамын деген мақсат менің үнемі жадымда.
7-сыныпта компьютердің құрылысын өтер тұста сыни
оқушыларға
тұрғыдан ойлау стратегиясы бойынша
компьютерді адаммен салыстырып: бас-процессор, есте сақтау жады, қол -тышқан, құлақ -колонка, көз -бейнекамера, тілпернетақта, дене бітімі-жүйелік блок, аяқ -электр тогы т.б деп
түсіндіріліп, тақырыптық материалды тез қабылдауға мүмкіндік
жасалды. Және де «компьютер мықты ма/адам мықты ма?»
деген тақырып ая сында пікірталас туындап компьютерді ойлап
тапқан адам мықты екендігін көп оқушылар жете түсінді.
Сондықтан компьютерді және ғаламторды пайдалану үшін адам
көп уақытын сарп етпеуі қажет. Адам компьютерге емес,
компьютер адамға тәуелді қызмет етуі керек дег ен тұжырым
айтылды. Осы пікірлерден соң оқушылардың ғаламтор
желісінде орынсыз көп отыруы аз да болса азаяды деген көңілге
сенім ұялады.
Сусыз, құрғақ, таса көлеңке жерге дән ексең өнбейтіні
сияқты, жас ұрпағымызды тәрбиелемесек өспейді, өнбейді.
Информатика сабағында оқушылардың шығармашылық
қабілетін дамыту тұрғысынан тиімділігін арттыру бүгінгі орта
мектепте информатиканы оқыту теориясы мен әдістемесінің
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педагогикалық мәселелерінің бірі.Қазіргі таңда 7 -сыныпқа
дейінгі кез-келген оқушы компьютерде жұмы с жасаудың негізгі
функциясын біліп келеді. Сондықтан мен сабақта өтілетін
тақырыпты оқушы өз бетінше қаншалықты дәрежеде
білетіндігін арнайы тапсырмалар арқылы бақылап аламын.
«Мен еш уақытта оқушыларыма еш нәрсе үйретпеймін, тек қана
олардың оқуына жағда й жасаймын» деген А.Эйнштейннің
қағидасына сай, кері байланыс арқылы білмейтін тұстарын
толықтырып өтемін. Мысалы, 8 -сыныптағы «Ақпарат және
информатика» тарауы бойынша «INSERT» стратегиясы арқылы
оқушылардың білік дағдыларын бағдарлаймын. «Білгім келеді?»
бөлігін келесі сабақты жоспарлағанда ескеріп отырамын.
Ал жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың
лғасын
білім арқылы дамытуды қойып отыр. Көптеген елдер
ұ
т
сын тұрғысынан ойлауды, қиялды, мәдениетаралық және
әлемдік сананы, шығармашылық тәсілдер м ен азаматтық
борышты дамытуды қоса алғанда, бай білім мен көптеген
дағдырлардың қалыптасуына қолдау көрсетуге тырысуда. Әр
сабақта осыны мақсат тұтып, бүгінгі алған білімін өз қажетіне
жарата алатын деңгейге жеткізуді көздеймін. Оқулықтағы оқу
бағдарламасымен шектеліп қоймай, қосымша мәліметтер
қарастырылады. «Excel кестелік редакторы» тақырыбын өткен
кезде, бұл кестелік процессордың әлемдік деңгейде қолданысы
қарқынды. Excel-мен жұмыс жасауды игерген әрбір адам барлық
салада, әсіресе, кәсіпкерлік салада ке ңінен қолдана алады.
Диаграммалар, пайыздық көрсеткіштер, динамикалық өсімі,
диагностикалық салыстырулар дайын әрі айқын көрінеді.
Сондықтан информатиканың әр бір сабағына аса бір
ұқыптылықпен, құнды мәліметпен танысамын деп келген әр
оқушының талабын ұшта ймын. Заман көшінен қалмас үшін
бүгін игерген білімін ертең практика жүзінде жүзеге асыруға
асығу қажет. Ақпараттық қолданыс толассыз өзгеру үстінде. 6 сыныпта «Презентациялар» тарауы бойынша оқушы жай
презентациядан бастап 3D форматты презентация құруға д ейін
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үйренеді. Теледидардағы жарнамалық көріністерді өз бетінше
құрап, өз қиялын шындыққа айналдыра алады. Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
халқына Жолдауында «Осы заманғы білім беру мен кәсіптік
қайта даярлау, «парасатты экономиканың» негіздерін
жаңа
технологияларды,
қалыптастыру,
идеялар
мен
пайдалану,
инновациялық
экономиканы
дамыту
көзқарастарды
қажет. Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – тиісті
білім мен білік алған еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез
келген елінде қажетке жарайтын маман болатындай деңгейге
көтерілу болып табылады» делінген пікір күнбе -күн сабақта
ескеріліп отырады.
Білімді болу деген – жаңалық ашуға қабілетті болу.
а
ғ
«Бала өз бетімен зерттеуге мүмкіндік туғызған сайын одан әрі
жақсы оқи түседі» деп Г. Клайн зерделегендей, оқушылар өздері
электронды оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде бұрын
алған білімдерін кеңейтіп, өз бетімен шығармашылық
тапсырмалар орындайды. Электрондық оқу құралы – бұл оқу
курсының ең маңызды бөлімдерін, сонымен б ірге есептер
жинағы, анықтамалар, энциклопедиялар, карталар, атластар, оқу
эксперименттерін жүргізу нұсқаулары, практикумға, курстық
және дипломдық проектілерге нұсқау және т.б. білім беруді
басқаратын электрондық оқу құралы. Әрбір оқушы таңдалған
тақырып бойынша тапсырмалар мен тарау бойынша тест
жұмыстарын
орындап,
анимациялық
практика
ұмыс
жасауға
дағдыланады.
Сонымен
қатар
тапсырмаларымен ж
улық
арқылы
түрлі
суреттер,
видеокөріністер,
электронды оқ
дыбыс және музыка тыңдатып көрсетуге болады. Бұл, әрине
мұғалімнің тақтаға жазып түсіндіргенінен әлдеқайда тиімді әрі
әсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің көмегімен
оқушыларға ұғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың
құштарлығы оянады деп есептеймін. Осылайша оқыту
құралдарының бірі – электронды оқулы қ. Ол оқушыларды
даралай оқытуда жаңа информацияларды жеткізуге, сондай -ақ
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игерілген білім мен біліктерді тестік бақылауға арналған
бағдарламалық құрал. Мұны жетік меңгерген оқушылардың
қазіргі таңда өздері электронды оқулық шығарып, жоба
қорғауына болады. Нәтижесінде менің шәкіртім 10 -сынып
оқушысы Н.Рамазан облыстық «Үздік бағдарламашы -2014»
байқауында «Бағдарламалық өнім» секциясы бойынша Delphi
бағдарламалау тілінің көмегімен жасалған электронды оқулық
жобасы үздік деп танылып, І орынмен марапатталды, А ПК оқу
орнының грантын жеңіп алды.
Техникалық прогрес заманында XX ғасырдың аяғында
пайда болған интернет қазір жер шарының әр түкпірін
байланыстырып, сан алуан адамдарды, елдер мен құрлықтарды
біріктіріп отыр. Интернеттің негізі АҚШ -да жасалғанымен,
оның нақты қожайыны жоқ. Әрбір үкімет, компания,
университет ақпараттық қызмет ұсына отырып , бұл желінің тек
қана өз бөлігіне иелік жасайды. Сондықтан ол шын мәнінде
адамзаттың әлемдік қазынасы болып табылады. Мектептегі
өзім сабақ беретін 11 -сынып оқу шылары «Ақпараттық және
коммуникациялық технологиялар» тарауы бойынша сайт
құрудың жолдарын игеріп алды. Мектептің Jangeldin.kz сайтын
құруда информатик маманның үлесі болса, әр сынып өз
сыныбының сайтын құрып, маңыздылығын арттырып отыр.
Оқушым А.Мамилаев а облыстық сайт құру конкурсында ІІІ
орынмен марапатталып, грант жеңіп алып, ақпараттық
сауаттылықтың барша жанға қажеттілігін тағы бір қырынан
дәлелдеді. Демек, «Қазіргі заманда болашақ жұмысшы
мамандарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы
атап көрсеткендей жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық
технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділік артып
келеді.
Білім – болашақ бағдары. Құзірет – оқушының жеке
және қоғам талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы табысты
іс-әрекетіне қажетті білім дайындығына әлеуметтік тапсырыс.

118

Құзыреттілік – оқушының әрекет тәсілдерін жан -жақты
игеруінен көрінетін білім нәтижесі. Ақпараттық құзыреттілік –
бұл жеке тұлғаның әртүрлі ақпаратты қабылдау , табу, сақтау,
оны жүзеге асыру және ақпараттық – коммуникациялық
технологияның мүмкіндіктерін жан -жақты қолдану қабілеті.
Оқушылардың түпкілікті құзіреттіліктері – білім берудің жаңа
нәтижелері. Құзіреттілікті оқушының пән бойынша игерген
білім, білігінің жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол – оқу
нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны
тәжірибеде қолдана алу қабілеті болып табылатын жаңа сапа
екндігін жоғарыда дәлелдеп өттім.
Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудың басты
саты
мақ
– оқушыларды ақпаратты беру, түрлендіру және оны
олдану
білімдерімен қаруландыру, олардың компьютерлік
қ
технологияны өз қызметтеріне еркін, тиімді пайдалана алу
қабілеттерін қалыптастыру. Басқаша айтқанда, бұл кеңістікке ең
алғаш еніп, оны жүйелі және кәсі би бағытта енуін қамтамасыз
ететін мұғалім.
Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастырудан күтілетін
нәтиже жаңа заманға сай ақпараттық мәдениеті мен құзіреттілігі
қалыптасқан, теориялық білімдерін іс жүзінде қолдана алатын,
информатика пәнін басқа пәндермен байланыстыра алатын жеке
тұлға қалыптастыру. Ақпараттық
– коммуникациялық
технологияны оқу – тәрбие үрдісінде қолдану оқушының өз
мамандығына қызығушылығын арттырып, шығармашылық
шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырып,
мамандық сапасын арттырып, еңбек нарығындағы бәсекеге
қабілетті мамандар даярлауда үлесі мол.
Осының бәрі ақпараттық қоғамда толыққанды өмір
ріп,
жемісті
кәсіби қызмет атқару үшін ең маңызды шарт –
сү
компьютерлік
сауаттылығы екенін дәлелдеп отыр.
азаматтардың
Жедел дамып отырған ғыл ыми-техникалық прогресс қоғам
өмірінің барлық салаларын ақпараттандырудың ғаламдық
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процесінің негізіне айналды. Оның негiзiнде озық электрондық
техника көмегiмен кешендi түрде ақпарат өндiрiледi, өңделедi,
сақталады және пайдаланылады. Жаһанданудың жаңа то лқыны
ретінде ақпараттық қоғам үрдісі қарқынды түрде дамып, өндіріс
пен ғылымның жетілдірілуіне үлес қосуда. Тағы бiр айта кететiн
мәселе, ақпараттық қоғамның өзiндiк ерекшелiгi — адамдардың
50 пайызынан астамы ақпараттық қызмет саласына
Ақп араттандыру
бұқаралық
жұмылдырылған.
және
аламдастыру
кезеңінде
қазіргі
қоғам
коммуникацияларды ғ
ақпараты нақты тұтынушының ұсыныстары мен қызығуына сай
ақпарат ағынын қалыптастыруға, ақпаратқа көлем және
жылдамдық жағынан шектеусіз қол жеткізуді, сондай -ақ кез
келген қа шықтықтағы ақпарат көзіне, оның ішінде оқу
ақпаратына назар аударуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Бұл өскелең ұрпақты ақпараттық қоғаммен зиялы қарым қатынасқа оқытып, тәрбиелеуге және ақпараттық мәдениетін
қалыптастыруға жағдай жасайды.
Әдебиеттер
Қазақстан
Республикасының
Президенті
1
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120

ҚОҒАМДЫҚ ҒЫЛЫМДАРДАҒЫ ДИСКУРСТЫҢ
НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИСКУРСА
В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ
БАЗОВЫЕ КОНЦЕПТЫ СУДЕБНОГО
ДИСКУРСА: МОДАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
АНАЛИЗА

Мухтаруллина А.Р.
Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Башкирский государственный университет,
mukhomor_ltd@mail.ru
В рамках когнитивной лингвистики модальность
приобретает
новую
интерпретацию.
Согласно
утверждению когнитологов, она тесно связана со всеми
ментальными процессами, т.е. модальность –
это
ментальное образование со сложной слоистой структурой
(концептосфера). Мы можем предположить, что ядро
концептосферы модальности составляет макроконцепт
объективной и субъективной модальности. Объективная
модальность отражает связи возможные, действительные и
необходимые (обязательный признак). Субъективная
модальность – это отношение говорящего к сообщаемому;
это значения, выражение которых определяется желанием
и
интенцией автора (факультативный признак).
Приядерную зону концептосферы модальности составляют
концепты референтивной, субъективно-личностной и
субъективно-межличностной модальности. Субъективномежличностная модальность обусловлена интенциями
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автора текста в общении и отражает его психологические
установки описать мир (эпистемическая модальность),
изменить мир (деонтическая модальность), дать ему
оценку (аксиологическая модальность). Все эти виды
модальности встречаются в дискурсе в тесном сочетании
друг с другом.
Дискурс
представляет
собой
двухстороннее
языковое явление. С одной стороны, он - явление
когнитивное, т.е. имеющее дело с передачей знаний, а с
другой стороны, дискурс - явление коммуникативное,
поскольку в рамках дискурса происходит обмен
информацией
между
коммуникантами.
Дискурсы
реализуются в виде текстов. Тем не менее, исследования
последних лет в области языкознания показали, что
дискурсы способны реализовываться и в рамках других
дискурсов, тем самым разрушая традиционную типологию.
Всякий дискурс, в силу того, что существует и
функционирует в системе других дискурсов, отражает в
своем «телесном» составе другие и многие дискурсы, и
следы этих отражений мы обнаруживаем в текстах [Зенкин
2000: 65-66]. Такое пересечение разных дискурсов в
границах
единого
текста
получило
название
интердискурсивности. Чем более текст сложен по своему
существу и составу, тематике и интенциональности, тем
более широкий спектр других дискурсов он отражает.
Например, в рамках национального дискурса выделяют
следующие
его
виды:
политический,
научный,
разговорный,
аргументативный,
юридический,
художественный и т.п. Каждый дискурс может быть
представлен в виде многообразных ситуаций, которые
образуют типы внутри дискурса. К примеру, к
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юридическому дискурсу относятся судебный дискурс,
дискурс трудового права, дискурс криминального права и
т.д. Все эти типы внутри одного дискурса также активно
взаимодействуют, переплетаются.
Как
коммуникативный
феномен,
дискурс
представляет собой сложную систему речевых актов. Под
речевым актом понимается определенный фрагмент
информации как результат познавательной деятельности
человека, служащий каждый раз предметом общения.
Основной чертой речевого акта является намеренность.
Речевой акт может быть представлен как единство трех
уровней: локутивного, иллокутивного и перлокутивного
[Austin 1962]. Локутивный акт - это акт произнесения
высказывания с определенным смыслом с использованием
языковых средств и соотнесение высказывания с
действительностью. Перлокуция - воздействие речи на
мысли и чувства аудитории и посредством этого
воздействие на дела и поступки людей; это тот аспект
речевого акта, которым издавна занималась риторика,
которая, как известно, интересовалась вопросами
воздействия речью на человека. Перлокуция отражает акт
достижения определенного результата. Иллокутивный акт
представляет собой действие, совершаемое человеком в
процессе речи посредством речи.
В модально-прагматическом ракурсе нами были
исследованы базовые концепты судебного дискурса в
английском и русском языках.
Семантический
(дефиниционный)
анализ
юридических терминов позволил нам выявить базовые
концепты судебного дискурса, а именно, “court”/ «суд»:
англ. a building or room where all the information concerning
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a crime is given so that it can be judged; the people in a court,
especially the judge and the jury [Oxford Dictionary of Law
1997]; русск. государственный орган, рассматривающий
гражданские, уголовные и др. дела на основании
действующего законодательства и в соответствии с
установленными процессуальными правилами [Большой
юридический словарь 2009].
Кроме того, языковыми репрезентантами базовых
концептов судебного права являются лексемы “lawyer”,
“attorney”, “prosecutor” / «адвокат», «прокурор»,
«юрисконсульт». “Lawyer” и “attorney” в некоторых
юридических ситуациях рассматриваются как синонимы,
имеющие
контекстуально-тождественное
значение.
“Webster’s Desk Dictionary of the English Language” (1990)
дает наиболее исчерпывающее определение данных
лексем: attorney – a legal agent who represents a client in
legal affairs; a lawyer; one who legally appointed or admitted
in the place of another to transact any business for him; lawyer
– a person trained in the law; one whose position is to conduct
lawsuits in a court or to give legal advice and aid; attorney –
at – law.
Под лексемой “lawyer” может подразумеваться не
только адвокат, но и обвинитель: prosecutor – a lawyer who
represents the person who is brining a criminal charge against
someone.
Наиболее полные определения лексем «адвокат»,
«прокурор» и «юрисконсульт» даются в «Большом
юридическом словаре» (2009): адвокат - юрист,
оказывающий профессиональную правовую помощь
физическим и юридическим лицам (посредством
консультаций, представительства их интересов в суде),
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защиту обвиняемого; прокурор - должностное лицо
органов прокуратуры, наделенное полномочиями по
осуществлению прокурорского надзора; юрисконсульт работник
правовой
службы
организации.
На
юрисконсульта возлагается ведение в судах дел, по
которым организация выступает в качестве истца или
ответчика.
На статус базового концепта судебного дискурса
может претендовать и сама коммуникативная ситуация или
сценарий суда – судебный процесс (разбирательство). В
обоих языках имеется огромное количество синонимичных
лексем: англ. lawsuit, litigation, trial, cause, process,
proceedings, controversy; русск. судебный
процесс,
разбирательство, процедура, заседание, спор, тяжба и
т.д.
Приядерную зону базовых концептов судебного
права составляют устойчивые выражения и семантические
переносы значений, возникающие в результате полисемии
или омонимии. Характерной чертой когниотипа судебного
разбирательства является его обрядность, которая
прослеживается не только в соблюдении этапов судебной
процедуры, но и в использовании участниками дела
определенных устойчивых выражений. К примеру, англ. to
stand trial – отвечать перед судом, evidence for the defense –
показания свидетелей защиты, evidence wrongfully obtained
– доказательства, полученные с нарушением закона, to
discharge from custody – освободить из-под стражи; русск.
возбудить уголовное дело - начать стадию уголовного
процесса, судебные прения - самостоятельная часть
судебного разбирательства, в которой участвующие
субъекты
уголовного
процесса
подводят
итоги,
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исправительные работы - вид наказания, назначаемый
осужденным, не имеющим основного места работы.
Семантический перенос значения наблюдается в
случае
употребления
общепринятого
слова
в
профессиональной сфере, т.е. перехода из одного дискурса
в другой. Например, лексема “information” в нейтральном
дискурсе означает «сведения, информация», однако только
юрист сумеет понять предложение “An information is filled
by the prosecution”, поскольку в юридическом контексте
она наполняется новым смыслом
заявление об
обвинении, предъявляемое прокурором обвиняемому.
Другое
аналогичное
семантическое
изменение
наблюдается в следующем примере: “I intend to file a
complaint” [Black’s Law Dictionary 1999]. В разговорной
речи такое предложение понимается как: “Я опишу свои
претензии
на
листе
бумаги
и
передам
их
соответствующему
официальному
лицу”,
но
в
юридическом дискурсе оно означает: “Я планирую начать
судебное разбирательство, что является серьезной и
дорогостоящей процедурой”.
Лексема «жалоба» в нейтральном дискурсе
понимается как «выражение неудовольствия, обычно
словесное, по поводу каких-нибудь неприятностей». В
судебном же дискурсе «жалоба» - это официальное
заявление с просьбой об устранении какой-нибудь
несправедливости. Лексема «дело» интерпретируется в
нейтральном дискурсе как «работа, занятие, деятельность»,
но в юридическом дискурсе она приобретает новый
оттенок значения: дело - судебное разбирательство
[Толковый словарь русского языка 1992].
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Для получения полной информации о понятиях,
процессах, взаимосвязях всех элементов сферы судебного
права недостаточно отражение только дефиниций
терминов, их синонимов и омонимов. Информация
появляется в результате осознания действительности
человеком, и она фиксируется в языке. Условия,
особенности восприятия действительности субъективны,
различны. Итак, следующий этап нашей процедуры
включает дискурсивный анализ концепта “court” через
призму его модальной характеристики, которая дает
возможность раскрыть дополнительные контекстуальные
значения базового концепта. Суд характеризуется
ритуальностью
события в судебном процессе
происходят в определенном порядке:
Step 1: Opening Statements. The lawyers for each side
will discuss their views of the case that you are to hear and will
also present a general picture of what they intend to prove
about the case.
Step 2: Presentation of Evidence. The testimony of the
witnesses who testify at trial is evidence. Evidence may also
take the form of physical exhibits such as a gun or a
photograph. What the lawyers say in their opening and closing
statements is not evidence. Physical exhibits offered by the
lawyers, but not admitted by the judge, are also to be
disregarded, as is testimony that the judge orders stricken off
the record. It is up to the judge to decide whether each
objection was valid or invalid, and whether, therefore, the
evidence can be admitted or the question allowed. You are
also the sole judge of the credibility of witnesses, that is, of
whether their testimony is believable. In considering
credibility, you may take into account the witnesses'
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opportunity to observe the events about which they are
testifying, the reasonableness of their testimony when
considered in the light of all the other evidence in the case,
their possible bias or prejudice.
Step 3: Closing Arguments. The lawyers in the
closing arguments summarize the case from their point of
view. They may discuss the evidence that have been presented
or comment on the credibility of witnesses. The lawyers may
also discuss any of the judge's instructions that they feel are of
special importance to their case. These arguments are not
evidence.
Step 4: Jury Deliberation. The jury retires to the
jury room to conduct the deliberations on the verdict in the
case they have just heard. The jury first elects a foreman who
w i l l see to it that discussion is conducted in a sensible and order
fashion that all issues are fully and fairly discussed and that
every juror is given a fair chance to participate [“The Poor in
the Court: The Legal Services Program and Suprеme Court
Decision Making”, 1990].
Анализ языкового материала показывает, что
аксиологическая модальность, задача которой – дать миру
оценку, представлена значениями положительной оценки
(in a sensible and order fashion,
a fair chance, the
reasonableness of their testimony, the sole judge etc.).
Директивный
статус
деонтической
модальности,
выражаемый через приказы, законы, акты, призывы,
представлен здесь модальным глаголом “to be to” в
значении “orders and instructions, often official” [Крылова,
Гордон 2003]. Модальные глаголы “may” и “can”
представляют менее категоричное обязательство. Также
можно говорить об имплицитном представлении
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деонтической модальности, так как понятие «суд» уже
подразумевает некое долженствование. С эпистемической
точки зрения судебный дискурс обладает статусом
объективной достоверности, т.е. обеспечивает реципиента
достоверной информацией. Эффект присутствия «здесь-исейчас» достигается использованием повествовательных
форм предложения.
Судебное заседание в России, как и в Англии,
имеет четыре основных стадии:
Подготовительная часть. На данной стадии
судья открывает заседание и объявляет, какое уголовное
дело подлежит разбирательству. Судебный пристав
удаляет из зала суда свидетелей. Судья устанавливает
личность подсудимого.
Судебное
следствие.
Судебное
следствие
начинается с изложения обвинителем предъявленного
подсудимому обвинения. Далее стороны представляют
свои доказательства, сначала – сторона обвинения, а
потом – сторона защиты. Стороны могут приглашать и
допрашивать свидетелей, экспертов, специалистов,
подтверждающих
их
позицию,
представлять
вещественные
доказательства,
документы,
ходатайствовать о проведении судебной экспертизы,
следственного эксперимента, осмотра местности и
помещения, опознания и освидетельствования. Перед
допросом участников процесса (кроме подсудимого) судья
устанавливает их личность, разъясняет их права и
предупреждает об уголовной ответственности за отказ
от дачи показаний и за дачу ложных показаний. Все
допрашиваемые могут пользоваться письменными
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заметками, которые представляются суду по его
требованию.
Прения сторон. На этой стадии стороны
подводят итоги услышанному на судебном следствии,
уточняют свои позиции и просят суд о принятии того или
иного решения. В прениях могут также участвовать
подсудимый, потерпевший, гражданский истец и
ответчик, их представители. Если в своих выступлениях
участники сообщат о новых обстоятельствах, имеющих
значение для дела, или заявят, что желают представить
новые доказательства, то суд прерывает прения и снова
возобновляет судебное следствие.
Постановление приговора. Суд постановляет
приговор
в
совещательной
комнате.
Приговор
провозглашается в судебном заседании. При вынесении
оправдательного приговора, либо приговора, после
которого не следует наказания в виде лишения свободы,
подсудимый, находящийся под стражей, немедленно
освобождается [Смирнов, Калиновский 2005].
Анализ данного текста позволяет утверждать, что в
русском судебном дискурсе директивный статус
деонтической модальности выражен глаголом с модальной
семантикой «мочь». Микроконцепт аксиологической
модальности представлен значениями положительной
оценки (оправдательный приговор, новые доказательства,
новые
обстоятельства),
а
отрицательная
оценка
присутствует только в одном высказывании (ложные
доказательства). Эпистемическая модальность имеет
статус объективной достоверности.
Таким образом, действия на судебном заседании
происходят в определенном порядке, что позволяет нам
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говорить о событийности, сценарности и символичности
судебного дискурса. Ритуальность или церемониальность
судебного
дискурса
обязывает
коммуникантов
придерживаться тех или иных морально-этических правил
в зале судебного заседания: соблюдать общую культуру
судебного процесса, учитывать процессуальные нормы
при осуществлении правосудия, избегать в речи
оскорбительных слов и выражений, строить свое
выступление на основе общепринятых клишированных
фраз, таких, как например: англ. “Objection. Immaterial”,
“goes to motive”, “for the jury, please”, “Your Honour”,
“speak to the point”; русск. «Ваша честь», «позвольте
предъявить доказательства», «имеется протокол
осмотра места преступления на листе №…», «прошу вас
назначить наказание», «провозглашается приговор» и т.д.
Все вышеназванные аспекты судебного дискурса
(ритуальность, символичность, клишированность) тесно
связаны между собой
единой
коммуникативной
интенцией, которая заключается в установлении
Правосудия.
В рамках когнитивного подхода к изучению
языковых явлений в современной лингвистике судебный
дискурс может быть представлен как сложноструктурированное
образование,
т.е.
когниотип.
Когниотип - это полученная через анализ выборки текстов
ментально-лингвистическая
модель
представления
типической жанровой ситуации [Баранов 1997: 331-393].
Поскольку
когниотип
характеризуется
структурированностью, судебный дискурс предстает как
единство трех актов: локуции, иллокуции, перлокуции
(теория Дж. Остина).
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Первым структурным компонентом судебного
разбирательства является локутивный акт - акт
установления личности подсудимого, который выполняет
роль
объективного
информирования
слушающих:
англ.“I’m Ronald Alepin. I'm a computer industry consultant.
Since 1981. My company provides consulting services to
computer industry firms”; русск. «Подсудимый Пронин
Евгений Михайлович родился 12 сентября 1960 года в
Москве. Прописан и проживает по улице Ленина, дом № 3
кв. № 5. В настоящее время работает бухгалтером на
автопарке. Ранее не судим. Не женат» (Источником для
анализа послужили протоколы судебного заседания от
14.01.2004, где решался спор между компанией “Microsoft”
и менеджером фирмы “Altos Systems Research”; а также
телевизионная программа «Федеральный судья» от
2.02.2005, которая основана на реальных фактах).
В целом, информация, заложенная в локутивном
акте, подготавливает
слушателей к восприятию и
облегчает понимание последующей информации.
Иллокутивный акт предполагает осуществление
субъектом речи (адвокат, прокурор, обвиняемый,
свидетели) определенной интенции, результаты которой
отражены в перлокутивном акте. В качестве средств
выражения интенции в судебном дискурсе выступают все
языковые единицы (чаще всего единицы лексикосемантического уровня), реализуемые в иллокутивном акте
и способствующие получению адресантом перлокутивного
эффекта. Эти средства могут быть названы иллокутивными
индикаторами. Если говорящий употребляет их для
прояснения своего намерения, то адресат использует эти
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средства в качестве инструкций при распознании
намерения говорящего и интерпретации речевого акта.
В судебном дискурсе эффективным иллокутивным
индикатором выступают модальные слова, предназначение
которых в рамках речевого акта - выражение сомнения,
предположения относительно какого-либо факта или
явления действительности: англ. 1)“And he certainly has no
legal qualifications that would permit him to offer opinions
about whether certain conduct is anticompetitive”. Модальное
слово “certainly” служит для говорящего здесь
эффективным способом воздействия на слушающих с
целью убеждения их в виновности подсудимого; 2)
“Seemingly, at Microsoft all the information was available for
the consulter”. Интенция же подсудимого – оправдать себя,
и, соответственно, он строит свою речь только исходя из
этой цели; русск. 1) «Пришел домой, и во дворе увидел,
что Тихонов сидит около подъезда на земле,
прислонившись к стене. Видимо, опять напился». Включая
в свою оправдательную речь модальное слово,
подсудимый дает эксплицитную негативную оценку
жертве с целью доказать свою непричастность к убийству;
2) «Пока я по земле шарил, наткнулся на какую-то
железку. Возможно, от этого остались следы». Желая
оправдать себя всевозможными способами, подсудимый
получает здесь «обратный эффект»: виной тому является
необдуманное употребление в речи модального слова
«возможно», вызывающее со стороны аудитории
недоверие к говорящему.
Существенную роль в иллокутивно-прагматической
реализации акта воздействия играют модальные частицы «разряд неизменяемых служебных слов, участвующих в
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выражении форм отдельных морфологических категорий,
входя в состав слова, либо присоединяясь к нему, а также
выражающих отношение высказывания и/или его автора к
окружающему
контексту,
выраженному
или
подразумеваемому» [Николаева 1990: 579]. В русском
языке, в отличие от английского, частицы обладают
модально-иллокутивной силой: 1) «Когда я нагнулся к
Тихонову и с испугу отпрянул то назад, у меня соскочили
очки». Используя модальную частицу «то», говорящий не
только
усиливает
эмоциональную
окрашенность
высказывания, но и имплицитно дает себе положительную
оценку; 2) «В последующем же ему стало понятно, что он
не убивал его». Здесь адвокат пытается оправдать своего
подзащитного всевозможными способами: модальная
частица усиливает эффект воздействия на реципиента. В
английском языке частицы носят нейтральный характер:
“Mr. Alepin is found not guilty”.
Одной из форм, позволяющих говорящему оказать
воздействие на слушателя с целью изменить его картину
мира, являются модальные глаголы, которые не только
передают различные оттенки отношения «субъект предикат», но и способствуют внесению в высказывание
дополнительной модальной информации: 1) “Can you for
the jury, please, identify some of the clients you've done work
for, sir?” Обвинитель строит свою речь так, чтобы его
высказывание не выходило за рамки судебной этики, но в
то же время выражало его интенцию доказать вину
подсудимого; 2) “May I speak to the point at once?” Такое
вежливое обращение говорящего к судье, призывающее
перейти сразу к сути дела, имплицитно характеризует его
как человека тактичного и серьезного. Следовательно,
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намерение свидетеля воздействовать на судью с целью
оправдать подсудимого имело в конце желаемый
перлокутивный эффект.
В русском же языке к глаголам с модальными
значениями можно было бы отнести следующие: «уметь»,
«должен», «хотеть». Например: 1) «Я хочу поправить
уважаемую коллегу, которая сказала, что мой
подзащитный не отрицал свою вину в момент
задержания. В материалах дела несколько иначе».
Поскольку задача адвоката заключается в ментальном и
речевом воздействии на индивидуальное ментальное
пространство адресата, он выбрал такие иллокутивные
индикаторы, которые обеспечили бы полное убеждение
аудитории в истинности его слов; 2) «Можете ли вы
объяснить, каким образом на стержне оказались ваши
отпечатки?» Этот пример показывает, что обвинитель
оказывает речевое воздействие на подсудимого с помощью
модального глагола с целью доказать его вину.
Эффективным средством речевого воздействия
может послужить категория наклонения глагола «словоизменительная категория, с помощью которой
говорящий
в
сообщении
или
вопросе
может
охарактеризовать
сообщаемый
им
факт
как
соответствующий
или
не
соответствующий
действительности» [Милосердова 1988: 66]. В речи
коммуникантов в зале суда преобладают формы глаголов в
изъявительном наклонении: 1) англ. “Are you called upon
from time to time in your work for Morrison & Foerster? Do
you have occasions where you either accept or decline
engagements?” Прокурор никак не заинтересован в
получении ответа на эти вопросы, поскольку он уже
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располагает достоверными фактами по существу дела. В
данном случае вопросительные формы предложений
являются для него лишь теми необходимыми
иллокутивными индикаторами, которые помогут далее
охарактеризовать подсудимого как «отрицательного
героя» и убедить аудиторию в его некомпетентности; 2)
русск. «Я поддерживаю позицию своего подзащитного».
Успешность речевого воздействия зависит от того,
насколько точно реципиент понимает коммуникативную
стратегию сообщения в соответствии с замыслом
говорящего, поэтому говорящий имеет все основания
сделать свою интенцию явной, как в данном примере.
Присутствие в речи участников судебного спора форм
повелительного наклонения прагматически оправдано –
понятие «суд» уже подразумевает некое скрытое
долженствование: англ. “Speak to the point, please!”; русск.
«Не переживайте сейчас».
Кроме
вышерассмотренных
иллокутивных
индикаторов, в речи аргументаторов часто присутствуют
стилистические
средства,
например,
повторы:
англ.“Sometimes I'm called upon to assess independently the
technology. Sometimes I have to break bad news to them”;
русск. «В принципе, собаки общедворовые. Я ухаживаю. Я
для них даже будку возле подъезда сделал»; сравнения:
англ. “Well, for people who are practitioners of software
developers, reading code is like reading a book”;
апозиопезис: англ. “Besides, if I don't believe that I can
contribute to the understanding or to the purposes that the
engagement seeks to achieve, I won't take that matter…”;
русск. «А он взял и упал на землю. Подумал, он от моего
толчка так…» и т.д.
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Таким образом, анализ языкового материала
позволяет сделать следующие выводы: выбор языковых
средств в судебном дискурсе обусловлен интенцией
аргументатора воздействовать на реципиента с целью
получения желаемого результата
–
доказать вину
подсудимого или оправдать его. Эти языковые средства
названы иллокутивными индикаторами, и они играют
важную роль в достижении перлокутивного эффекта одной
(и только одной) из состязающихся сторон судебного
заседания. Именно в этом и заключается прагматическая
задача судебного дискурса.
Проанализировав
когниотипы
судебных
разбирательств, мы пришли к выводу, что судебное
заседание
является
строго
регламентированным
мероприятием, в котором действия происходят в
определенной последовательности. Судебное следствие
может проводиться в двух формах – состязательном и
совещательном. Для осуществления речевой интенции
участники процесса вынуждены обращаться к самым
разнообразным языковым средствам – иллокутивным
индикаторам.
В
целом,
когниотип
судебного
разбирательства можно сравнивать с фоторамкой – рамка
всегда одна и та же, меняются только фотографии. В
судебном дискурсе также есть устойчивая часть – этапы,
клишированные фразы. Меняются только персонажи со
своими интенциями и «инструментами», с помощью
которых они собираются достичь данной интенции.
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ҚАЗАҚ САЯСИ ДИСКУРСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Құрман Н.Ж.,
педагогика ғылымдарының докторы,
М.В. Ломоносов атындағы ММУ
Қазақстан филиалы
Қазақ саяси дискурсы – қазақ саяси жүйесінде өзекті орын
алатын, күнбе -күн болып жатқан құбылыс. Қазақ саяси
дискурсының мәселелерін қарастыруда Жүсіп Баласағұнның
«Құтты білік» еңбегінен бастап, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке
сөздерін,
Ахмет
Байтұрсынұлының,
Әлихан
бидің
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Бөкейхановтың, Міржа қып Дулатовтың, Сәкен Сейфуллиннің
еңбектерін талдау бірінші орынға қойылатыны белгілі.
Қазіргі замандағы қазақ саяси дискурсы туралы айтқанда,
ең алдымен, осы саланың теориялық моделі мәселесі
қарастырылуы керек болады.
Қазақ саяси дискурсының теориялық м оделін құрайтын
элементтерді мынадай етіп жүйелегуе болады.
1) Қазақша саяси мәтіндердің туындау тетіктері мен
қызмет етуі.
2) Қазақ саяси метафораларын саясат әлемінің түсінігі
ретінде талдау.
саясаткерлерінің
сөйлеу
әдебіндегі
3) Қазақ
ерекшеліктерді зерттеу.
4) Қазақ саяси жүйесіндегі тілдік және шешендік
стратегиялардың өзіндік орнын тану.
ХХІ ғасырда қазақ саяси коммуникациясы күннен -күнге
белсенді дамып келеді. Бұған себеп - Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
қазақстандық саяси жүйені дамыту, жетілдіру әдістері және
әлемдік саси коммниацияға белсенді араласуы.
Қазақ саяси лингвистикасының көптеген шешілмеген
мәселелері сяси мәселелердің қаншалықты тілдік талдауға
түсіріліп, саяси дискурс құрудың қазақ тіліндегі көріністері
туралы шешімдерге келуіне кедергі болып келе жатқанын да
атап кету керек.
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесі мен қазақ саяси
лингвистикасының дамуы
қазақ тілінде саяси
тірегі
болуы
тиіс.
коммуникациялардың
Саяси дискурс - қарым -қатынас жасаудың ерекше бір
түрі деп танылады. Саяси дискурста т іл қағысудан бастап, тіл
табысуға дейінгі аралықтағы түрлі айла -амалдары қолданылып,
тіл арқылы тыңдаушысына әсер етудің, ықпал етудің барлық
әдісі құбылып қолданылып отырылады.
Қазақ саяси дискурсын танып-білудің өзектілігі, бір
жағынан саясаткерлер үшін тиімді тілдік ықпал ету жолдарын
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іздеу болса, екінші жағынан, ол жолдарды тыңдаушылардың
түсініп қабылдауын анықтау болады.
Негізінде, қазақ саяси дискурсын жүйелі жолға қою
үшін, мынадай шешілуі қажетті жұмыстар бар. Олар: саяси
дискурстың өзіндік болмыс ын танытатын мазмұндық
ерекшеліктері; саяси дискурстың функциясын анықтап, оның
қазақ әдеби тілінің публицистикалық стиліне жататынын
нақтылау; қазақ саяси дискурсындағы ықпалы күшті тіл
бірліктерінің жиынтығын анықтау; қазақ тілінде саяси
мәтіндерді жасау да қандай сөзжасамдық элементтердің актив
қолданылатынын БАҚ мәтіндерін талдау негізінде тану,
сөзжасамдық модельді анықтау.
Қазақ саяси дискурсын тану бағытындағы зерттеулерде
дискурстық талдау, мәтіндік талдау, бақылау, дефинициялық
талдау, мәнмәтіндік талдау әдістері қолданылады.
Қазақ саяси дискурсы – қазақ тіліндегі саяси саламен
түрлі
мәселелердің
шектелетін
жанр
түрі.Үкіметтегі
талқылануы, Парламенттегі пікірталастар, саясаткерлердің сөзі
– саясаткерлердің дискурсы қарастыратын мәселелер ге жатады.
Десек те, саяси дискурстың түйісетін нүктелері бар салалар өте
көп , атап айтсақ, заң саласы, ғылым саласы, БАҚ дискурсы,
педагогика саласы, діни сала, жаранама саласы, тұрмыстық сала,
көркемөнер саласы, спорт саласы, әскери сала, медицина салас ы
т.б.
Саяси дискурстың
негізгі функциясы
- оның
ңдаушысын
сендіру
керектігі
болып
табылады.
Әрине,
ты
мәтіндердің
функциясында
өзінің
мазмұны
арқылы
бір
барлық
рсеге
сендіру
функциясы
жататыны
белгілі.
Бірақ
саяси
нә
дискурсты сендіру функциясы ең басты орында тұрады. Саяси
дискурстың өзіндік болмысы оның мазмұнындағы билік үшін
талас көрінісінің берілуінде.
Коммуникативтік стратегия дегеніміз – коммуниативтік
ниет пен емеуріндерінің жүзеге асырылуының оңтайлы
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жоспары. Саяси дискурстың стратегиясы дұрыс жинақталған
тактикалар негізінде іске асырылады.

ДИСКУРС ТИПОЛОГИЯСЫ
Қ ондыбай К.Ә., аға оқыт ушы, ф.ғ.к.
ұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
Ж
Қ.
университеті
Дискурс терминіне берілген анықтамалар
ал уан т үрлі. Дискурс – п әнаралық зерттеу
нысаны, оны теориялы қ лингвистикадан басқа,
компьютерлік лингвистика, жасанды интеллект,
психология, философия мен логика, әлеуметтан у,
антропология мен этнология, ә дебиеттан у мен
семиотика, теология, за ң, педагогика, аударма
теориясы мен практикасы, коммуникаци ялық
зерттеулер, саясаттан у т.б. ғылымдар зерттейді,
әрі әрқайсысы өз қырынан қарастырады.
Л.С.Выготский:
«Помимо
двух
фундаментальных разновидностей диск урса устной и письменнои - след ует упомян уть еще
одн у: мысленн ую. Человек может пользоваться
языком, не производя при этом ни ак устических,
ни графических следов языковой деятельности. В
этом
сл учае
язык
также
использ уется
коммуникативно, но одно и то же лицо является и
говорящим, и адресатом. В сил у отсутствия легко
наблюдаемых проявлений мысленный диск урс
исследован гораздо меньше, чем устный и
письменный »,-дейді /5.97./.
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Дискурс терминінің лингвистиканың өз
ішінде таныл уы да әр қилы. Атап айтқанда, бұл
термин
прагмалингвистика,
ф ункциональды
лингвистика,
лингвостилистика,
формальды
дарлық
лин
немесе
бағ
гвистика,
тұрғысынан
түрлі
лингвомәдениеттану
анықтамаларға ие. 1 -жағдайда дискурс деп,
қатысушылардың
ақпарат
қ арым -қ атынасқа
алмасу мен бір-біріне әсер ет уіндегі интерактивті
қарым -қатынастың
вербалды,
мен
әрекеті
коммуникативтік
вербалды
емес
түрлерінің
стратегия түрлерін пайдалан у ретінде түсініледі.
Функционалды т ұрғыдан диск урс функциясын
талдау - кең әлеуметтік мәдени мән мәтіндегі тіл
талдау.
Диск урсты
қызметін
тұрғыдан
талдауда
қарым лингвостилистикалық
қатынас регистрі анықталып, ф ункционалды
стильдер
сипаты
зерттеледі,
ауызша
ж әне
жазбаша с өйлеудің, оның жанрларының аражігі
ашылады.
Формальды
немесе
багдарлық
лингвистика диск урсты сөйлем мен сөз тіркесінен
жоғары деңгейдегі тіл ретінде анықтайды.
Диск урс лингвом әдени тұрғыдан белгілі бір этнос
қарым -қ атынас
ерекшеліктерін
аясында ғы
йлеу
тәртібін
тұтастай
және этикет
зерттейді, сө
формулаларының моделін анықтайды. Диск урсты
қарастырған
әлеуметтік
лингвистикалық
қарым -қатынасқа
қатысушылар
зерттеулерде
түрлі әлеуметтік топ өкілдері ретінде танылып
талданады жә не әлеуметтік мәдени мән мәтіндегі
қарым -қатынас шарттары анықталады. Жоғарыда
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көрсетілген әртүрлі зерттеу салаларында бір
құбылысқа әр қырынан келіп талдау жасаудың
ө зіндік ерекшеліктері болғанымен, олар өзара
байланыста болатыны бай қалады.
Қ.Жұб анов қ азақ тіл білімінде тұңғыш рет
"ым тілінің" дыбысты тіл алдындағы қызметін,
ұлттық -мәдени ерекшелігін, өзге қатысымдық
айырмашылығын
талдаумен
тұлғалардан
шектелмей, оны ң қазіргі уақытта да барлық жерде
тілімен
қатар
қолданылатындығын
сө йлеу
дәлелдеп көрсетеді:"...Осы заманда Африкада да,
Австралияда да қол тілі бар, сонымен бірге
сөйлеу тілі де қолданылады...Екі тіл қатар
жүреді" /1.110/. Сөйтіп, паратілдік амалдардың
алар
орнын,
өзіндік
адамзат қоғамындағы
айқындауға
септігін
тигізеді.
Қ азіргі
қажеттілігін
лингвистика тілдің тек материалдық немесе
формалы қ сипатын, функционалды -семантикалық
белгілерін аны қтаумен бірге оған әсер ететін
сыртқы факторларға терең мән беруді мақсат
негізінде
тіл
білімінің
етеді.
Соның
математикамен,
информатикамен,
әлеумет тан умен, психологиямен, этнографиямен
және т.б. ғылымдармен байланысы жүйеленіп,
кезінде Қ.Жұбанов атап өткен жалпы тілтан удың
қарастыратын мәселелері сұрыпталады /6. 258./.
С.Степанов:
«Суть диск урсивного —
растян утость во времени; диск урс — это
последовательность (звуков, б укв, жестов...). В
то время как созерцание — мгновенно, не
разложимо
и
не
представимо
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последовательностью.
Например,
можем
ли
передать содержание фразы «Иванов сидит » с
помощью чистого рисунка без под подписи
фамилии? Нет поскольк у при этом мы потеряем
информацию о неповторимой индивид уальности
Иванова »,- дейді /7.316./.
Типология- әртүрлі үлгілердің белгілі бір
бірдей жауап беретін
белгілері
ө лшемдерге
бойынша
топтастырып жіктеуді ң кез -келген
сызбасы ретінде анықталады.
Шетел ғалы мдары диск урсты мынадай
типтерге бөледі:
1. Сапалық ( жеке);
2. Санды қ (математикалық)
Мысалы, «Әл -Фараби дана адам» жә не
«Фердоуси дана адам» деп айта аламыз. Бірақ
«Кітап біреу» және «Дәптер біреу» деген фразаны
«Кітап, д әптер біреу» деп айта алмаймыз. Бұл
«сапалық предикаттар (сын есім) және сандық
предикаттар (сан есім) » екендігін кө рсетеді.
Бұл сын есім мен сан есімнің тілдік
жұмсалымы әр түрлі болғандықтан диск урстың
әр түрлі типіне жататындығын дәлелдейді.
3. Метофизикалы қ дискурс.
Ол т уралы голландық когн итивші ғалым
Ван Дейк: «Метафизический диск урс является
особым, поскольк у не является предикативным
диск урсом вообще (в отличие от двух типов
диск урс приведенных выше), или стоит на
границе диск урсивного как такового (любой
диск урс
предикативен,
т.к.
предикат
(по
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Аристотелю)
—
это
то,
сказывается
(=
диск урсится)) »,-дейді.
"тілдік
және
тілдік
емес
Мәтінде
объектілер" қатысады. Ол объектілерді былай
көрсет уге болады. Тілдік объектілер - бізге
лексика белгілі
тілдік
фонетикалық,
грамматикалық
құрылымы,
"тілдік
емес
объектілер"- адамның ақыл -ойы, тілді толы қ біл у
түйсігі, дүниені қабылдау, сезін у қасиеті т.б. Осы
жерде баса көң іл аударатын ғылыми көзқарас
пайда болады. Адресант адресатқа мәтіннің
мағыналық -ақпараттық мазмұнын толық жеткізіп,
м әнін ашып беруде он ың жан -д үниесіне әсер етіп,
үшін
белгілі
прагматикалық
сезімін
оят у
тиесілі тілдік
мақ сатын қанағаттандыру үшін
амал
пайдаланады.
стилистикалық
-тәсілдерді
Осыдан диск урс пен мәтіннің толық өз мәніне
жет уде ты ңдаушысының реакциясын тудырып,
"мінез ін"
таныт уға
та ңбаның
толы қ
күші
толық
жете
прагмалингвистиканың
алмайтындығын көруге болады. Диск урс пен
мәтін тілдік қатысымдық тілдік бірлік ретінде
когнитивті,
коннотативті,
эмоционалды экспрессивті мағына, мазмұнды білдіреді.
4. Эстетика- этикалы қ дискурс.
Прагматикалык факторға жататын айтушы
мен қабылдаушы - барлық коммуникативтік
процесті к ұраушы, ұйымдастырушы және жүзеге
түзуші
асырушы.
Диск урс
пен
м әтінді
фактор
әдениеттің
прагматикалық
- қазіргі м
барлық жиынтығын тарат ушы: тіл мәдениеті,
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ойлау мәдениеті, қарым -қатынас мәдениеті, т.б.
Адамжан
мен
рух
моделі,
сондықтан
қ
биологиялық
кұбылыс
және
физиологиялы
бағдардың
жиынтығы.
рухани,
эстетикалық
абылдаушы)
(қ
Адресант (айт ушы) мен адресаттың
қызметін салыстыратын болсақ онда айт ушыға
қарағанда тыңдаушынын рөлі, өте маңызды. Бірақ
адресант пен адресатты ң физиологиялық және
табиғатының
ортақтығы
психологиялы қ
ескеріл уге тиіс.
әлеуметтік топ өкілі
Адресант
психологиялы қ тұлға
Адресат
интеллект уалды тұ лға
«сезім тілінің » иесі
өзінің
ақыл -ойымен,
Адам
танымдық
және
интеллект уалдық
к өзқарасымен
мә дениетпен, ойлау дәрежесінің сапалы түрде
ниет -пиғылымен
мынандай
ұйымдастырылған
коммуникативтік жетістіктерге жетеді: сөйлеу
актісін ынтатсымен ты ңдайды, айта біле ді,
қ арым -қ атынастың қалыпты сарынын сақтайды,
өзінің түпкі ойының ж үзеге асуын қамтамасыз
ұсынады,
етеді,
ең
бастысы
стиль
қалыптастырады.
және
Адресант
жалпы,
эстетикалы қ
моральды қ пост улаттардын бар екенін жадында
ұстайды. Олар ға мыналарды жатқыз уға бол ады:
тыңдаушымен қарым -қатынаста әдепті бол у,
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дөрекі сөзден қашу, белгілі тақырыпта бейтаныс
адамдармен сөйлесуге шек қою т.б.
5. Ғылыми дискурс .
Бұл т уралы С.Борчикова: « Есть ли четкие
отличия эстетического//этического диск урса от
диск урса науки? Несомн енно. Этико-эстетическое
знание
является
нормативным,
а
не
экспериментально -фактическим. В этом оно
близко к логике и математике, которые также
нормативны. Брентано в своей работе (по
«психологии », но это скорее философия как
предтеча
феноменологии)
четко
различает
объективный научный диск урс как диск урс
суждений (диск урс как таковой) и оценочной
диск урс (по тип у нравится/ не нравится). Это
близко (восходит?) к кантовской позиции в
КСС »,- дейді.
Когнитивтік лингвистика - тіл мен ойлау
тығыз
қатын астың
нәтижесінде
арасында ғы
қалыптасатын адамзаттың танымдық, ғылыми,
мәдени тәжірибесін танытатын ғы лым. Қысқаша
айтқанда: Когнитивтік лингвистика - тіл т уралы
ғ ылымның тілді таным құралы ретінде танитын
саласы. Тіл білімі с өздігінде: «Когнитивтік
лингвистика (лат. Соgnito - білім, тү сінік,
көзқарас) - тіл біліміндегі бағыт. Тілді игеру,
табиғи тіл механизімін түсіндіру үшін білім
жинау, қолдан у және оны түсін у моделін құру
тұрғысынан зерттеледі. Когнитивтік лингвистика
- бұл модельді тек бүкіл когнитивті ғылымдар
шеңберінде ғана жасай алады. Ол ғылым,
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әр
түрлі
типтерін,
олардың
білімінің
ұйымдастыру және өзара әрекеттесу тәсілдерін
зерттейді. Екінші жағынан, бүгінгі тілдерді
зерттеу
интенция,
ес,
семантикалы қ,
үсіну
жоспарлау,
есте
сактау,
т
қорытынды,
когнитивтік
дискурсты
басқ ару
сияқты
категориялардың қатысуынсыз мүмкін емес.
Оларды тілдік, сенсорлы қ, моторлық және басқа
информацияларды беру, са қтау құрылымдары мен
тә сілдері т уралы көзқарастарды тереңдет уге
арналған » деген анықтама береді /1.113./.
Демек,
диск урс
типологиясынан
бай қағанымыз: тіл білімінің түрлі салаларымен
байланысты құбылыс. Тіл білімі терминдерінің
сөздігінде дискурс туралы анықтама былайша берілген:
«Дискурс (франц. Discours, сөз, сөйлеу ) - прагматикалық,
мәдени-әлеуметтік,
психологиялық
т.б .
экстралингвистикалық факторлармен, шындық өмір
уақиғасымен байланысты нақты мәтін. Дискурс көне
байланыссыз
жазба мәтіндерде , нақты өмірмен
мәтіндерде қолданылмайды. 20 ғ. 60 -70 ж. Дискурс
теориясы, даму үдерістері, соған қатысты басқа мәселелер
зерттелді. Дискурстың теориялық негіздері, оны талдау
т.б. ғалымдар еңбектерінде
әдістері неміс, америка
ан»
[1,
81
ашылғ
-82б.].
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21 ға сырдың алғашқы жартысындағы коғам
дамуында ғы биліктің беделі маңызды мәселеге
айналып отыр. С өз бостандығы билік пен халык
үкімет,
арасындагы
диалог,
электронды
ақпаратты теңсіздік және билік кұзіреттілігі
секілді биополярлы ұғымдар саяси акпараттық
коммуникативтік ке ң істігінде бейбіт түрде өмір
сүріп келеді.
Дегенмен де қоғамды ақпараттандыру оның
мүшелерінің көпшілік саяси аяда кіріктіріл уіне
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және сол арқылы саяси шешімдерді қабылдауға
әкеледі. Алайда қоғамды ақпараттандыру оның
м үшелерін саяси салаға ин теграциялауға түрткі
болады. Жалпы коммуникация жүйесі негізінде
билік беделін қолдау технологиясы және оларды
модификациялау қажеттілігі т уындайды. Бүгінгі
таңда саясат көпшілікке ортақ бола бастады, ал
ұ жымдық шешім қабылдау қазіргі қоғамның
ажырамас б өл ігі болып табылады, сол себепті
саяси қатынастың теориясы мен тәжірибиесіне
деген қызығушылық азаяр емес. Саяси тіл
биліктің маңызды құралына айналып келеді. [1,
89].
Саяси тілді ң прагматикалық құндылығын
ескере отырып, жә не саяси әлеуметтендіру мен
пікірді
қалыптастырудағы
саяси
қоғ амдық
риториканың маңызын қарастыруда тіл білімінде
дихотомия ( Тіл/Сөз) болып
зерттеу пәні
табылады.
келтірілген
Ролан
Барттың айт уынша,
өзіне
дейінгі
келтірілген
дихотомия,
лингвистикадан
үлкен
өзгешелігімен
ерекшеленеді. Тіл бұл сөйлеу қызметі және
құралады,
бұл
сонымен
қатар
сөйлеуден
қарылым
және
маңыздылық
жүйесі.
бас
әлеуметтік
Әлеуметтік басқарылым ретінде Тіл актқа
жатпайды, ол кез-келген ойлау процесімен қатар
жүреді. Тілге қарама -қ айшы ретінде Сөйлеу
тыңдаудың және маңыздылықтың жеке түрі болып
табылады.
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Диск урс өз алдына хабарлама түрінде
берілген, диск урстың өзіндік ережелері бар,
ө зіндік грамматикасы бар. Диск урс ұзақ уақыт
бойы Риторика деп аталып ж үрді. [2, 197 ].
таңда
қазіргі
«Диск урс »
терминін
қолдан удың нег ізгі ерекшелігі оның белгілі бір
қатаңдылықтың болмауы болып табылады. Т.А.
ван Дейктің айт уы бойынша, «диск урс ұғымы тіл,
қ оғам, идеология ұғымдары секілді нақты
және
түсіндіру
кезінде
айқындалмаған
қиындықтар т уғызатын ұғымдар басқаларына
қарағанда таным алырақ болып келеді» [3] . Шын
м әнінде осы терминнің соңғы кездегі танымал
болып келе жат қандығын атап өткен жөн.
Білімнің ә р түрлі парадигмаларында «диск урс »
әр
қилы
қолданылатындықтан
бұл
ұғымы
терминнің лингвистикада және басқа да ғылым
саласындағы
( әле уметтан у,
философия,
саясаттан у, логика т.б.) полисемиясы т уралы
айт уғ а болады [4].
Франц уз
лингвистикасында
«дискурс »
ұғымы сөйлеу қызметін, мәтінді, мағынаны
білдіре алады. Ресей лингвистикасында б ұл ұғым
«тіл ішіндегі тіл » ма ғынасында түсіндіріледі. [5]
М.Л.Макаров дискурс ұғымын формалды
функционалды және сит уациялық интерпретация
тұрғысынан қарайды. [6]
Н.Д.Арутюнованы ң пайымдауы бойынша,
«экстралингвистикалық,
диск урс
–
б ұл
әлеуметтік -мә дени,
прагматикалық,
психологиялық және басқа да факторлармен
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байланысқан мәтін, оқиғалық аспект іде алынған
мәтін ». Н.Д.Арутюнова сонымен қатар, диск урс –
ө мірге лайықталған мәтін деген ойын білдіреді
[7, 136–137]. А.К.Михальская диск урс ұғымын
мә тіндік оқиғаны өзгерт у барысында айтылатын
сөз, жанды сөйлеу ретінде С .И.Виноградовтың
тұжырымдамасы нақтырақ келеді, оның айт уы
бойынша, диск урс –
на қты бір жағдайларда
қ арым -қ атынас жасаушылар арасында вербалды
мә тін немесе басқа түрмен орын алатын
коммуникативтік оқиға. [9]
В.И.Карасик диск урстың екі негізге типін
қ араст ырады: жекеленген және инстит уционалды.
Бірінші жа ғдайда сөйлеуші тұлға ретінде сөз
сө йлейтін болса, екінші жағдайда – белгілі бір
әлеуметтік инстит уттың өкілі ретінде. [10]
Инстит уционалдық
диск урстың
заңды,
медициналы қ, іскерлік, жарнамалық түрлерімен
қ а тар ғалымдар саяси диск урсты ерекше атап
көрсетеді, оны зерттеумен көптеген саясаткерлер,
әлеуметтаншылар, психологтар мен лингвис тер
айналысады. Саяси диск урст ың негізін кембридж
және оксфорд философия мектептеріні ң өкілдері
20 ғасырдың 50 -жылдары сал ған, олар қоғамдық
пікірдің лингвистикалық мағынасын сараптаған.
Жетпісінші жылдары «диск урс » ұғымы саяси
процесстерді сараптауда көп қолданылған, ал
сексенінші жылдары диск урс сараптамасымен
семиотикалық
зерттеулер
байланыстырылған
пайда бола бастайды. [11]
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В.И. Карасик, Е.И. Шейгал, П.Б. Паршин
сынды
танымал
лингвистердің
еңбектеріне
үйенсек,
қазіргі
ғылымда
«саяси
диск урс »
с
түсінігі мен термині жоқ екендігін аңғаруға
болады.
А.И.Баранова
мен
Е.Г.Казакевичтің
айқындауы бойынша, саяси диск урс – саяси
қолданылатын
барлық
сөйлеу
диск усси яда
жинақтылығы,
сонымен
қатар,
актілеріні ң
пшілік
алдындағы
саясат
ережелері[12].
кө
Голландиялық лингвист Т.ван Дейктің ойынша,
саяси диск урс – әлеуметтік саламен шектелген
жанрлар класы. Зерттеуші саяси диск урсты
к әсіптің,ұжымд ық қызмет шеңберінде шектейді
жә не диск урсқа мәжіліс отырысы, парламент
сессиясы,
саяси
партия
съезі
сынды
инстит уционалды
ортаны
орындалады
деп
есептейді. [3]
лингвист
Р.Водактың
Австриялық
пікірінше, саяси тіл екі полюстің арасында
орналасқан – арнайы тіл және арнайы топқа
арналған жаргон, сондықтан саяси жаргон
түсінікті түрде болуы тиіс. [13]
монографиясында
Е.И.Шейгалды ң
а
мынадай
анықтама
берілген:
«Саяси
диск урсқ
диск урстың семиотикасы ретінде саяси салаға
қатынасы бар кез -келген тілдік ұғым, субъект,
адресат алынады.Зерттеушіні ң пікірінше, саясат
саласындағы ең маңызды тақырып ол билік үшін
күрес (билікке ие бол у, оны сақтап қалу) ». Саяси
диск урста қолданылатын тіл ең алдымен ықпал
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ет уге бағытталады. Е.И.Шейгал саяси диск урста
нақтылық, ақпаратқа баға беру байқалады деген
тұжырымға келеді. [14]
белгілері
болы п
Диск урсты ң айрықша
ыналық
айқындалмаушылық
(
мағ
саясаткерлер
көпшілік алдында өз ойын айт удан қашқақтайды),
фантомдылық (көптеген с аяси белгілердің нақты
денотаты
болмайды),
фидеистикалдылы ғы
эзотерикалдылық(саяси
(иррационалдылы қ),
тұ жырымдардың негізгі мағынасы тек аздаған
ғана
түсінікті),
қойылымдылық
адамдарға
(саясаткерлердің өзін көпшілік алдында дұрыс
к өрсеткісі келетіндігі).
Саяси диск урс инстит уционалды диск урс
типін
білдіреді.
Саяси
комм уникацияның
теориясы мен практикасына деген толастамайтын
қызғушылық және берілген мәселенің толықтай
шешілмеуі оны әрі қарай зерттеуді қажет
ететіндігін к өрсетеді.
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ПОНЯТИЯ ТЕКСТА, ДИСКУРСА, ТВОРЧЕСКОГО
КОНТЕКСТА

Жуминова А.Б.
Актюбинский региональный государственный
университет
Казахстан, Актобе
aktobedrp@mail.ru
В
современных
исследованиях
текст
рассматривается как основная единица дискурса с учетом
когнитивных функций и категорий, влияющих на
порождение и восприятие текста [В.Б. Касевич, В.В.
Красных, В.Я. Шабес]. Понятие «текст» в когнитивных
исследованиях трактуется достаточно широко: текст - это
вербализованное
и
невербализованное
выражение
человеческих знаний. При этом имеются в виду различные
виды знаний: теоретическое и обыденное, рациональное и
иррациональное, сознательное и бессознательное - любые
когнитивные образования, выступающие в качестве
результата переработки информации человеком в его
взаимодействии с миром. Эксплицитно выраженные в
процессах языковой коммуникации знания составляют
лишь часть всей совокупности знаний и представлений
носителей языка, называемой «базой знаний»[1: 7] или же
«когнитивным пространством» [2:62]. Общий фонд знаний
формирует когнитивные структуры: лингвистические
(знания языка, принципов речевого общения) и
экстралингвистические (знания о контексте, ситуации, об
адресате, общефоновые знания).
С точки зрения теории лингвистики текста, «текст
есть некое сложное, единство, структурно-семантическое
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образование, отличное от простой последовательности
предложений. Это единство объединено коммуникативной
целостностью, смысловой завершенностью, логической,
грамматической и семантической связностью»[3:10].
Отсутствие четко выработанных конвенциональных
установок для определения текста, объяснимое тем, что
понятие «текст» складывалось в различных научных
концепциях, теориях, создавало условия для омонимичного
употребления данного термина, вызывало некоторую
понятийную
размытость,
использование
терминологических дублетов.
Понятие «дискурс», в свою очередь, также
оказалось в сходном положении, причиной чего стало
освоение его с учетом нескольких лингвистических
традиций, в частности французской, американской,
английской, в которых термин «дискурс» применялся с
различным понятийным наполнением. Т.М. Николаева,
составитель «Краткого словаря терминов лингвистики
текста» (1978), в словарной статье, посвященной дискурсу,
дала следующее его толкование: «Дискурс – многозначный
термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов
в значениях, почти омонимичных. Важнейшие из них:
1)связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3)
диалог; 4)группа высказываний, связанных между собой по
смыслу; 5) речевое произведение как данность –
письменная или устная» [4:467].
Примечательным в этой связи является определение
дискурса, данное Н.Д. Арутюновой в «Лингвистическом
энциклопедическом словаре», которое по сути отражает ту
же самую тенденцию понятийной неустойчивости у этого
термина: «Дискурс – связный текст в совокупности с
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экстралингвистическими
–
прагматическими,
социокультурными,
психологическими
и
другими
факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь,
рассматриваемая как социальное действие, как компонент,
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их
сознания (когнитивных процессах). Дискурс – это речь,
«погруженная в жизнь. Поэтому термин «дискурс», в
отличие от термина «текст», не применяется к древним и
другим текстам, связи которых с живой речью не
восстанавливаются» [5: 136-137]. В этом свете становится
вполне понятно, что сейчас еще нет каких-либо единых
установок в понимании дискурса.
Понятийное наполнение термина «текст» и, в еще
большей степени, термина «дискурс» оказалось весьма
разнообразным, поэтому при рассмотрении вопроса о
соотношении текста и дискурса актуализируется лишь
часть понятийного объема этих терминов, т.е. не вся сфера
их приложения. Объктивной причиной постановки данного
вопроса является то, что в большинстве случаев
интенсионалом понятия «дискурс» выступает «текст».
Следует заметить, что эта проблема не раз обсуждалась
специально, но поскольку вопрос остается открытым, то он
сохраняет свою актуальность. Более того, сама подача
материала, интерпретация излагаемых положений с
позиций того или иного автора открывает новые грани
рассматриваемых явлений.
Лингво-когнитивный подход к дискурсу основан на
взаимосвязи языка, речи и мышления. «Дискурс - это
вербализуемая
речемыслительная
деятельность,
предстающая как совокупность процесса и результата и
обладающая двумя планами: собственно лингвистическим
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и экстралингвистическим (когнитивным). Дискурс как
процесс есть сама вербализуемая деятельность. Дискурс
как результат предстает как совокупность текстов» [6: 25].
Осмысление текста и дискурса представляет собой
обработку языковой информации, в основе которой лежат
структуры представления знаний. Интерпретация структур
знания характеризуется двумя ведущими подходами
понимания текста или дискурса и представляется как
результат взаимодействия иерархических структур знания
(фреймов,
сценариев),
объединяющих
собственно
лингвистические
и
экстралингвистические
знания.
Разработка идеи о сценариях и фреймах как структуpax
представления знаний в 70-е годы XX века была одним из
важных этапов развития когнитивной науки. Термин
«фрейм» стал широко
употребительным
после
выхода в
свет работы М. Минского (Структуры для
представления знании» (1978 г.). В самом общем плане
«фрейм - структура данных, предназначенная для
представления стереотипной ситуации». Сценарии (или
«скрипты» Р. Шенка и Р. Абельсона) подразумевают набор
объединенных временными и причинными связями
понятий низшего уровня, описывающих упорядоченную во
времени последовательность стереотипных ситуаций
(например, последовательность событий);
- когнитивная теория дискурса Т.А. Ван Дейка
выдвигает в качестве основного типа репрезентации
знания «модель ситуации». С точки зрения ученого,
«модели
представляют
собой
находящиеся
в
эпизодической памяти когнитивные репрезентации
ситуаций, которые описываются в дискурсах. Они
включают аккумулированный опыт предыдущих событий с
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теми же или подобными предметами, лицами или
явлениями». В отличие от сценариев и фреймов,
ситуационные модели базируются не на абстрактных, а на
личностных знаниях о стереотипных событиях и
ситуациях. «Когнитивная обработка дискурса, - по мнению
ван Дейка, - ...является стратегическим процессом, в
результате которого с целью интерпретации (понимания)
дискурса в памяти конструируется его ментальное
представление.
В
соответствующих
процессах
используется как воспринимающая информация, так и
информация, содержащаяся в памяти» [6:25]. В
ситуационной модели понимание текста означает
конструирование в памяти ментальных представлений на
основе визуальных и языковых данных, обработку и
интерпретацию этих данных, а также активизацию
внутренней, когнитивной информации (пресуппозиций).
Как видим, соотношение понятий «дискурс» и
«текст» остается достаточно проблематичным ввиду
многообразия трактовки данных терминов. Тем не менее,
можно считать общепринятым представление о дискурсе
как о явлении динамическом, возникающем в процессе
коммуникации, - в противовес тексту как явлению
фиксированному, статическому. Текст - преимущественно
абстрактная, формальная конструкция, в то время как
дискурс представляет собой различные виды актуализации
этой конструкции, рассматриваемые с точки зрения
ментальных (внутренних, психических) процессов и
экстралингвистичсских факторов. При этом текст
рассматривается как единица дискурса, в то же время
дискурс может быть реализован через относительно
законченный в смысловом отношении фрагмент текста.
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Мы придерживаемся мнения В.Г. Мироновой,
которая в работе «Дискурс и контекст: метаязыковые
вариации» говорит о том, что «в рамках публицистического
или художественного текста контекст воспринимается как
дискурсивное проявление» [6: 26]. Понятие контекста
включает в себя широкий диапазон явлений от общей
картины мира, фоновых знаний до вербального контекста,
ограниченного определенными формами языковых
выражений. В современной лингвистике выделяется еще
один аспект контекста - когнитивный. С точки зрения
когнитивной
лингвистики,
употребление
языка
осуществляется людьми с различным познавательным и
жизненным опытом, с определенной мотивацией
(индивидуальными намерениями и целями, потребностями
и убеждениями и т.д.). При этом «понятия когнитивного
состояния носителей языка, контекста (включая микро- и
макроструктуру текста, социо-культурные характеристики
контекста и т.д.) акта употребления (включающего
стратегии планирования и управления дискурсом) связаны
между собой и, более того, совместно «работают» для
объяснения общего феномена понимания и порождения
языка» [6:26].
По утверждению В.В. Виноградова, «при
исследовании художественной речи очень остро и
своеобразно выступает проблема единства произведения,
того образно-семантического контекста, в котором
функционируют, устанавливаются и дифференцируются
все
другие
основные
единицы
художественного
выражения».
В
лингвостилистической
концепции
Х.Х.
Махмудова «контекст—это система речевых фактов,
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отражающих
непосредственно
художественную
конституцию писателя», т. е. поэтическая концепция
художника». Контекст является достоянием автора,
авторской манерой. Если речь идет о языке и стиле
художественного произведения, то подразумевается
именно контекст писателя, реализованный в этом
произведении. Изучая язык и стиль самобытного,
самостоятельного писателя, мы имеем дело с творческим
контекстом [7: 127].
Таким образом, контекст - это самостоятельная
лингвостилистическая категория, которая возникает на
основе текста, прежде всего художественного. В этой связи
корреляция понятий «контекст» и «текст» приобретает
большую методологическую значимость. Контекст центральное понятие теоретической стилистики Х.Х.
Махмудова. «Отношение к миру, ко времени, преломление
этих категорий в художественном сознании писателя
находит непосредственное отражение в контексте.
Писатель не может вырваться за пределы языка, он должен
в рамках „данного
языка мыслить, чувствовать и
действовать, в языке он находит, вырабатывает
определенную систему речевых фактов, связывающих его с
миром, Эта система речевых фактов, поэтическая
концепция художника, принадлежит только ему» [7:234].
Оригинaльнaя поэтико-речевая концепция писателя - это
его
творческий
контекст,
противопоставленный
шаблонному
нетворческому
контексту.
Характер
художественного контекста автора выражается, прежде
всего, в стилемах - «сознательно и с определенной
художественно-композиционной целью использованных
речевых средствах» [6: 27]. Те изменения, которые
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претерпевает слово, попадая в контекст, позволяют
говорить
об
авторской
индивидуализации
языка
художественной
литературы.
Всякие
инновации
обусловлены
«достижением
или
недостижением
стилистической достаточности слова
как результата
различной степени развития авторской функциональной
значимости» [1: 209-210].
«Творческий контекст в сфере словесного
эстетического освоения окружающей действительности это своеобразный виртуальный текст,
определяющий
писателя или поэта как оригинальную языковую
личность». Таким образом, художественный контекст есть
проявление дискурса писателя, и поэтому его необходимо
рассматривать как антропоцентрическую категорию, т.е. с
точки зрения уровней организации языковой личности.
Конструктивный характер понятия «творческий
контекст»
в
филологических
исследованиях
подтверждается близостью этого понятия к понятию
«образ автора» В.В. Виноградова. «Творческий контекст это
такая
же
очеловеченная
генерализующая
лингвопоэтическая категория, как и образ автора» [7: 195].
В целом, в пределах общей языковой системы
многочисленные индивидуальные языковые системы
стремятся приблизиться к абстрагированному образцу.
Индивидуальные
языковые
системы
являются
повторением одного определенного языкового сознания.
Вполне закономерно, что выделенные Х.Х. Махмудовым
[6:27] общая и индивидуальные языковые системы
соотносятся с постоянной и переменной частями
структуры языковой личности: «постоянные компоненты это комплекс структурных черт общенационального
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языкового типа, базовая часть национальной картины мира
и
устойчивый
комплекс
коммуникативных
черт,
определяющих
национально-культурную
мотивированность речевого поведения; переменные
компоненты - это системно-структурные данные о
состоянии
языка
в
соответствующий
период,
социолингвистические характеристики языковой личности,
а также индивидуальные ценности и установки» [3: 37-42].
Хотя учение о творческом контексте и языковой личности
оперируют различным терминологическим аппаратом и
отстоят друг от друга на десятилетия, их объединяет
антропоцентрический
подход,
нацеленный
на
исследование характерных особенностей носителя языка.
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