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АЛҒЫСӨЗ 

 

 

 
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК-

ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 
Махамбетова А.Б. 

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің аға оқытушысы 
 

Түйін. Мақалада қазіргі оқыту жүйесін инновациялық технологиялар 

арқылы жүзеге асыруда педагог шеберлігінің алатын орны туралы 

баяндалады. Кәсіби шеберлікті жан-жақты талдай отырып, 

педагогикалық такт, шеберлік, шығармашылық іс-әрекет ұғымдарын 

нақтылаған. Біздің ойымызша, жаңа формация педагогының табысы 

оның кәсіби біліктілігіне байланысты қалыптасады. Сонымен қатар, 

кәсіби шеберліктің басты сипаты ашып көрсетілген.  

Түйінді сөздер: педагогикалық шеберлік, шығармашылық іс-әрекет, 

дарындылық, құзырлылық, педагогикалық технология, оқыту үрдісі. 

КІРІСПЕ 

Қазіргі таңда әлемдік білім беру жүйесі уақыт өткен сайын жылдам 

дамуда. Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман 

талабына сай, әр мұғалім, өз білімін жетілдіріп, ескі бір сарынды 

сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз 

сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мәнді, 

қонымды, тиімді болары сөзсіз-деген. Бұл жөнінде Қазақстан 

Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру 

жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
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коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев жолдауында айқандай:  «Болашақта өркениетті 

дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. 

Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең 

ететін – білім» [www.akorda.kz]. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім 

беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесін 

қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл 

педагогтардың іс – тәжірибесі зерттеліп, келеді. 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман 

дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз 

мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс – оның сабақты 

түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білу. Ұстаз атана білу, оны 

қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол  

өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. 

Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық 

құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге 

талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. 

Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, 

дамиды. Мұғалімге қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім 

беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік 

жұмыстағы шеберлігі. Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі 

жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған маман — уақыт талабы. Кеше 

ғана көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген егемен елімізді 

өркениетке жетелейтін білім бастауында мектеп, ал сол мектепте жас 

ұрпақ бойына білім негізінің мәңгілік іргетасын қалаушы - ұстаз 

тұрады. 

«Тәуелсіз елге — білікті маман» демекші, педагогикалық шеберліктің 

негізі, өткен пікірімізде айтып кеткеніміздей, білім мен тәрбиені 

ұштастырумен қатар – педагогтардың жаңа технологияны меңгере 

білуінде және оны өз тәжірибесінде қолдана алуында. Педагогикалық 

көзқарас бойынша, «технология» ұғымы – дәстүрлі оқыту әдістерінен 

басқа, ерекше үлгіде ұйымдастырылған «педагогикалық өндіріс» деген 

пікір өз уақытында педагог-ғалымдар тарапынан сынға алынғаны 

белгілі. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

Педагогикалық шеберлік – ұстаздық талантпен тығыз байланысты. 

К.Д.Ушинский: «Педагогика теориясын қаншама жетік білгенмен, 

педагогикалық әдептің қыр – сырын меңгермейінше бұған оның оның 

қолы жетпейтіндігін», — айтады. Педагогикалық шеберлік – тек қана 

мұғалімнің жалпы, жан – жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана 

емес, ол – әр сөзді оқушылырға жеткізе білу, олардың толық қабыл 
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алуы. Ұстаздық шеберлік: 1) мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның 

идеялық нанымды, моральды бойына сіңірген адам екендігі; 2) пәнді 

жетік білген, ойын толық жеткізетін және оқушылардың бойында әдеп, 

әдет, дағды сияқты моральдық нормаларды сіңіре білгендігі; 3) оқыту 

мен тәрбиелеудің әдіс – тәсілдерін меңгерген, білгенін қызықты да, 

тартымды өткізе алатын, педагогикалық әдеп пен талантын 

ұштастырған адам ғана шеберлікке ие болады. Педагогикалық 

шеберлікте педагогикалық техника деп аталатын мәселеге мән 

беріледі. Мұғалім әр сөзін дұрыс сөйлеп, нық айтуы тиіс, оның жүріс – 

тұрысы, қозғалысы, отырып – тұруы оқушыларға ерсі болмайтындай 

дәрежеде болуы керек. Сонымен педагогикалық шеберліктің негізі – 

балалардың өз еркімен дамуына жол ашу, оқу – тәрбие процесінде 

оқушылармен педагогикалық ынтымақтастықтар жұмыс атқарудың 

формаларын, әдістерін дамыту, шәкіртке деген қамқорлық пен 

сүйіспеншілікті арттыру педагогикалық шеберліктерінің басты сипаты 

болып табылады.  

 - Болашақ ұстаздың педагогикалық мамандыққа өзін-өзі бағыттап, 

жұмысты ұйымдастыруы педагогикалық шеберлік негіздерін білумен 

шарттас. Бұл саланы зерттеуші ғалымдардың пікірінше педагогикалық 

шеберлік мынадай жүйелерге бөлінеді: 

-   педагогикалық іс - әрекеттегі гуманистік бағыттылығы;   

-  педагогикалық кәсіби білгірлігі; 

-  педагогикалық іс- әрекетке бейімділігі; 

-  педагогикалық техникасы. 

Бұл аталған педагогикалық шеберлік жүйелері бір-бірімен тығыз 

байланыста жүзеге асады. 

Педагогикалық шеберлікті құрайтындар аз емес. Ол, ең алдымен, оқу 

процесін барлық, тіпті жағымсыз жағдайлардың өзінде қажетті 

деңгейдегі тәрбиелік даму және білімге қол жеткізуге болатындай етіп 

ұйымдастыру білігінен көрінеді. Мұғалімнің шеберлігі, әсіресе, 

сабақтарда үйрете білуден білінеді. Шеберліктің тағы бір маңызды 

көрсеткіші – ол, оқушылардың белсенділігін арттыра алуы, олардың 

қабілеттерін, өз бетімен жұмыс істеуін, білуге құмарлығын дамытуы, 

балаларды сабақта ойлануға мәжбүр ете білуі. Сонымен қатар Қазіргі 

заман адамның осы құзыреттілікті меңгере отырып тек «кәсіби 

икемділігін оңтайландыруды қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу 

мүмкіндігін» үнемі оқып – үйрену және өзін-өзі жасау талабын 

қалыптастыра алады. 

ҚОРЫТЫНДЫ:  

Білім саясатындағы түбегейлі өзгерістерді күнделікті оқу үрдісінде 

берілетін тапсырмалардан бастау қажет екендігі айқын көрсетілген. 
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Мұндай құзырлылықтың қатарына мыналар жатады: бағдарлы 

құзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жүйені түсіну, баға бере 

білу, елжандылық, т.б); мәдениеттанымдылық құзіреттілік (ұлттық 

ерекшеліктерді тани білу, өз халқының мәдениеті мен өзге ұлттар, 

әлем мәдениетін салыстыру, саралай білу қабілеті); оқу-танымдық 

құзіреттілік(өзінің білімділік қабілетін ұйымдастыра білу, жоспарлай 

білу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын игеру, талдау, 

қорытынды жасай білу); коммуникативтік құзіреттілік (адамдармен 

өзара қарым-қатынас тәсілдерін білу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ 

тілінде, халықаралық қатынаста шетел тілінде қатынас дағдылары 

болуы); ақпараттық-технологиялық құзіреттілік (ақпараттық 

технологиялармен, техникалық обьектілер көмегімен бағдарлай білу, 

өз бетінше іздей білу, таңдай, талдай білу, өзгерте білуді жүзеге асыра 

білу қабілеті); әлеуметтік-еңбек құзіреттілігі (әлеуметтік қоғамдық 

жағдайларға талдау жасай білу, шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік 

жағдайларда жеке басына және қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білу 

қабілеті); тұлғалық өзін-өзі дамыту құзіреттілігі (отбасылық еңбек, 

экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді 

білімі мен тәжірибесінің болу қабілеті). Аталған құзыреттілік 

қасиеттерді тұлға бойына дарытуда педагог қауымның арнайы 

әлеуметтік білім беру құзыреттіліктерінің жан-жақты болуы талап 

етіледі. Қорыта келе, қазіргі білім беру жүйесіндегі реформаларды 

жүзеге асыру тікелей мұғалімнің кәсіби педагогикалық шеберлігіне 

байланысты. Кәсіби шебер мұғалім - сапалы білімді қалыптастырып, 

болашақ жас мамандарды құзырлы, білімді, бәсекеге қабілетті тұлға 

етіп дайындауға үлкен ықпалын тигізеді.  

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРІ ТІЗІМІ:  
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Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты аттыҚазақстан халқына 
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Жолдауынан. (www.akorda.kz).  

2. Қарсыбаева Р.Қ. Сын тұрғысынан оқу мен жазуды дамыту 
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Алматы, 2008. -293-303 б.б. 
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арттыру жағдайында дамыту: теория және тәжірибе» Алматы, 2005. – 

89 б.  

http://www.akorda.kz/
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«БҚО әкімдігі білім басқармасының  

Сырым ауданының білім беру бөлімінің     

Қ.Мырзалиев атындағы Жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

 

«Менің өмірімдегі география» атты ғылыми-зерттеу жобасы 

Тақырыбы:    «Сырым ауданындағы мәдени мұралар көзі.» 

 

                                                      Орындаған : Мұхамбетжан И. 10«А» 

сынып оқушысы 

                                  Жетекшісі: Жайманова Саягул Бактыкайровна 

Ж о с п а р: 

І.   Кіріспе 

1.1.Өлкетану –көп қырлы, кешенді құбылыс 

          (мақсат-міндеті, зерттелу әдістері) 

1.2.Мәдени мұралар туралы 

ІІ.  Негізгі бөлім: 

2.1.Сырым ауданы туралы жалпы мәлімет 

2.2. Тараканов үйі ғимараты                                                                               

2.3. Сырым аудандық  Мұсылмандар мешіті  

2.4.Алғашқы  аурухана 

ІІІ.  Қорытынды 

ІY. Ұсынба 

Y.Пайдаланылған әдебиеттер  

YІ. Сын пікір 

Мақсаты: 

   Өлкетану жұмыстары  негізінде оқушылардың бойында туған өлке 

табиғатын, оның байлықтарын, мәдени мұраларын, даму 

заңдылықтарын, жергілікті жердің халқы мен шаруашылық түрлерін 

және олардың байланыстарын ұғынуға, ата-бабамыздан мирас болып 

келе жатқан ұлы мұрамызды қастерлеуге, сақтауға  түсініктерін 

қалыптастыру; 

Міндеттері: 

-оқушылардың  экологиялық мәдениетін өлкетану жұмыстары арқылы    

қалыптастырудың моделін құрастыру;  

-табысты және тиімді әрекетке дайын, өзінің пікірін білдіруге және 

өзінің  іс-әрекеті мен өмір сүріп отырған қоғам үшін жауапкершілігін 

түсінуге қабілетті, отбасындағы, қоғамдағы, еңбек ұжымындағы  

әлеуметтік рөлін сезінетін құзырлы тұлғаны қалыптастыру. 

 Зерттелу әдістері: 

-сұхбаттасу 

-ақпарат, мәліметтер  жинау 
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-зерттеу, суреттеу      

І.Кіріспе бөлім 

    Тәуелсіздіктің  қайта  оралғаны- біздің  ата- бабаларымыздың  сан  

ғасырлық азаматтық  күресінің  заңды  өтеуі. Жаратқан  иенің  

жасаған  әділдігі. Ата –бабаларымыздың  осыншама  байтақ  жерді  

ақ  найзаның  ұшымен , ақ білектің  күшімен  қорғап  қалғанының  

арқасы.                                                                        Н.Ә.Назарбаев.   

                                                                                                                                                                                                                                    

    Тәуелдіктің  ширек  ғасырлық  жолын  абыройлы  жүріп  өткен  

Қазақстан қоғам  өмірінің  сан  саласына елеулі өзерістер  мен  

қомақты  табыстарға  қол  жеткізген  тұрақты  да  өрісті  ел.  

Мемлекетіміз  саяси  және экономикалық  серпілістердің  аясында  

халықаралық  кешенді  әлеуметтік жобаларды  жүзеге  асырып  келеді. 

Сонымен  қатар  осы  25  жылда халықтың  тарихи -мәдени ,рухани –

этностық  жадын  жаңғырту  бағытында аса  ауқымды , игі  бастамалар  

көтеріліп , лайықты  жобалар орындалды. Мәселен, мемлекеттік 

«Мәдени мұра»  бағдарламасын  алайық. Теңдесі  жоқ бұл  жобаның  

нәтижесі  тәуелсіздікке  қосылған  елеулі  үлес деуге тұрарлық. 

«Мәдени мұра»  мемлекеттік  бағдарламасы  аясында  атқарылған  іс 

толымды,  барымызды  баптап , жоғымызды түгендеп , ата-

бабамыздың аманатына  қиянат  етпей ,  ұлттық  жәдігерлерді  

жанымыздай қорғап, құндылықтарымызды  қастерлеу  бүгінге - 

міндет, ертеңге - ұлағат. 

Күн  сайын  қарасы  көбейіп, күнмен  таласа, бұлтпен  жағаласа  бой  

көтерген  мұражайлар ,  мәдени мұралар,  өткенге-ақиқат,  болашаққа –

мақтаныш. Таным  мен  ғылыми-ағартушылық  мекеме  ретінде  

мұражайға кез - келген  қоғамда  айрықша  орын  берілген.   Бірақ, 

тәуелсіздік  алғаннан кейінгі  Қазақстан  мұражайларының,  мәдени  

мұраларының  мәні  ерекше.  

Тарих  тылсымына  үңілсек , «мәдениет» ұғымы  өте  ерте заманда  

жер жырту, бау-бақша өсіру, егін  егу, мал бағумен  қарастырылған. 

Кейін  бұл ұғымның  мағынасы  кеңейіп, білім  беру, ескерткіштер,  

әшекей заттар, қолөнер тағы  да  басқа  ұғымдармен  толықты.  Десек 

те,  мұның  бәрі  бірдей халықтың  мыңдаған  жылдар  бойы  жинаған  

шығармашылық  мұрасы.  Онда  қоғам  мен  адамның  рухани  ізденісі,  

халықтың кемелділігі, даналығы, адамгершілігі  айқын  көрініс  

тапқан. Көк  туымыз  көкте желбіреген  сәтте  там-тұмдап  жинаған  

жауһардан  тұтас  тарихымыздың беймәлім  парақтары  ашылды. Бұл  

тұрғыдан  жас  жеткіншектерді тәрбиелеу  мәдени  мұраларды  сақтау  

ел  тануда  болашаққа  нық,  әрі сенімді  қадам  жасауда  қазіргі  

кезеңдегі  Қазақстан  мұражайларына зор міндет  жүктеледі. Сонау  
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сұрапыл  жылдарда  тағдырдың  тәлкегінен, уақыттың  тезінен  аман  

жеткен  жауһарлар  жетерлік. Оның  кейбірі  кеудесі сәулеленген  

жандардың  көзінің  қарашығындай  сақтаумен  біздің қолымызға  тиіп  

отыр. Расында  бұл  үрдіс жүзеге асып та келеді.  Мұның бәрі  

Тәуелсіздік  құндылығын,  Елбасы айқындаған  «Мәңгілік ел»  идеясы 

мәнін ұқтырып ,отандастарымызға  рухани  таным мен табандылық 

сыйлап келеді. 

Жалпы  әрбір  мемлекет  егемендігі  нығаюы  және  оның  тәуелсіз  ел  

ретінде  дамуы  саяси – экономикалық  өркендеуге  ғана  байланысты  

емес. Кез  келген  елдің  рухани – мәдени  әлеует,  сал-дәстүр, мәдени  

мұрасы пайым – парасат  деңгейі  - ілгерілеуінің   немесе  

құлдырауының өлшемі. Болашағына  сенімді  ел  жүріп  өткен  жолын,  

ұлттық  құндылығын ұмытпайды.  Уақыт  алға  жылжыған  сайын  

осының  бәрін  жаңа  пішімде  жас ұрпаққа  жеткізіп  келеді.  Еліміз  

тәуелсіздік  жылдары  қиындықтарды да,сын -қатерлердіде  бастан  

кешірді.  Осының  бәрінде  бізді  дана  Абай атамыз  аманаттаған   

ақыл  мен  қайрат  жарқын   күндерге  қарай  алып  шықты.     Ол- 

руханиятқа  суарылған  ақыл, елдікке  табан  тіреген  қайрат  еді. 

Біздің  еліміздің  халқы өткенді танып- білуге аса құштар. Бұл жөнінде 

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаев  айтқандай:  Өткенді ой иелігінен өткізу, 

бүгінгі күнді саралап, салмақтау және  болашаққа  көз  жіберіп,   

болжау-табиғи  құбылыс деп  атап  айтса, тарих өткен заман туралы 

ғылым болғанына  қарамастан,  оның  қазіргі  кезең  үшін  де,  болашақ 

үшін  де мәдени- мұраларымыздың орыны ,  маңызы  айрықша  айқын  

көрінеді. 

ІІ.Негізгі бөлім. 

Батыс  Қазақстан  облысының  шығыс  жағында  орналасқан  әкімшілік  

бөлік бұрын  Жымпиты  ауданы  (қазіргі Сырым ауданы ) деп  аталып 

келеді. Өлкеміз  өзіндік  бай  тарихымен  ерекшеленетін  аймақ. 

1881-1890 жылдары  қазіргі  Жымпитының  іргетасы  қаланып,  қалаға 

айналды.  Алғашқы  құрылыстар: аурухана,  мектеп,  шіркеу,  

мұсылман мешіті. 1894 жылы  екі  класстық  мектеп, 25 төсектік  

аурухана  жұмыс жасай  бастады. 

Сырым  елі  көпті  көрген, ғасырлар  бойы  тарихи,  мәдени -

мұралардың, оқиғалардың  куәсі  болған  көне  өңір. Бұған  сонау  ерте  

кезден , қазіргі кезең  аралығын  қамтитын  материалдық  мәдениет  

жәдігерлері,  жер-су атаулары   және   көптеген  мәдени  мұралар ,  

ескерткіштер  куә. Сырым ауданындағы  тарих пен мәдениет 

ескерткіштер жиынтығы болып табылатын 600-дей оба,50-астам мазар, 

ғибадатханалар бар.Ал  жер-су аттары бірнеше мыңнан асып  

жығылады.  Олардың әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар.  
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Халқымыздың  құндылықтары  мен  ұлттық  тарихи-мәдени  

мұраларын жинап,  сақтап,  көпшілікке  насихаттап   және  ғылыми  

тұрғыдан  зерттеп –зерделеуде  отандық    тарихымыздың  дамуына  

өзіндік үлес қосып келе жатқан   мәдени  білім  беретін  орталықтың  

бірі-Тараканов  үйі  ғимараты –(Жымпиты ауылындағы)  қазіргі  

Сырым Датұлы  көшесіндегі  Тараканов үйі  ғимараты  тарихи- мәдени  

ескерткіштердің  бірі болып табылады.  Бұл ғимарат 1880-1890 

жылдары салынған, екі қабатты ағаш үй, қабырғасы саман тастан  

тұрғызылып, сыртқы қабаты тақтаймен  қапталған. Жалпы ауданы    

76м  ғимаратқа соңғы рет  1947 жылы күрделі жөндеу жүргізген.   

Орыс саудагерлері осы ғимаратты салғаннан кейін 1890 жылдың 

аяғында астық тартатын механикалық  диірмен салады. Онда сөктен 

бастап ең қымбат  сапалы астық тартып, Орынбор, Оралға дейін 

жеткізіп, сатқан. 

1917 жылы  шілде айында Алаш партиясы  құрылды. Осы ғимаратта 

1918 жылдың ақпан айынан 1920 жылдың қазан айына дейін   «Алаш 

орда» үкіметі орналасты. Үкімет басшысы болып Жаhанша 

Досмұхамедов  тағайындалды. 1919 жылы ғимаратқа  Жымпиты уездік  

партия  комитеті орналасқан. 1925жылы ғимарат  аудандық партия 

комитетіне берілген.  

1967 жылы ғимаратта әскери комисариат орналасып, 1994 жылға дейін 

жұмысын жалғастырған.  Кейінгі жылдары  аудандық  ветеринарлық  

станция  жұмыс  жасаған.  2001-2004 жылдары  сырым аудандық   

«Балалар  Саз мектебі» жұмыс жасады.  2005 жылдан бастап  

Таракановтың үйі аудандық  мәдениет үйінің  балансына алынып, 2007 

жылына дейін Мәдениет үйінің бухалтериясы  орналасты.  2007 жылы  

«Инвестстрой»ЖШС күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізді. 2007 

жылдың қыркүйек  айының 9 жұлдызында  Сырым Датұлының 

туғанына 265 жылдығына орай  бабамыздың музейі ретінде ашылды.  

2012 жылы алаш  қайраткерлері Ж.Досмұхамедов  туғанына 125 жыл 

толуына орай арнайы музей көрме залдары     жабдықталып,  келген 

қонақтар назарына ұсынылды. Алаш қайраткерлерінің де алдына 

қойған  мақсаты  еркіндік пен тәуелсіздік  мұраты болатын. Ендеше  

еркіндіктің туы алғаш осы жерде тігілсе, тәуелсіздік үшін болған 

күрестердің ұлысы да осы жерден  бастау алғаны кездейсоқтық емес 

шығар.  Олай болса, сол Алаш ардақтыларының табаны тиген киелі 

мекен мұражайдың  құнды жәдігерлерімен толықтырылып, көрермен  

назарына ұсынылып қызмет етуде. 
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Сырым Датұлы атындағы тарихи-өлкетану  музейі. 

      Сырым аудандық  Мұсылмандар мешіті- Мемлекеттік қорғауға 

алынған үш ғимараттың бірі болып табылады. 

Өлеңті өзенінің жағалауына 1886 жылы, мүмкін одан да ертерек болу 

керек Жымпиты қалашығы салына бастайды.Осы жерде ең алдымен 

орыс шіркеуін салу,татар-қазақ мешітін,  мектеп және аурухана салу 

қолға алынған. Шіркеу 1890 жылы салынып болған. 

Төңіректегі қазақтар жас қалаға  «Қызыл үй» деп  атақ берді. Өйткені  

қызыл тастан салынған қоғамдық орындар, олардың қызыл түсті 

шатырлары алыстан  көз тартқан.1896 жылы Жымпитыда  татар-қазақ 

мешіті халықтың пайдалануына берілген.1921 жылы Кеңес үкіметі 

билігінің тапсырмасына орай күмбезі бұзылған. 1958-1965 жылдары 

аумақтық басқармасы болған. 1965-1986 жылдары «Қызыл ту» (қазіргі  

«Сырым елі»)газетінін редакциясы орналасып, жұмыс атқарған. 1986-

1990 жылдары  жеке тұрғын үйлер болған, онда үш отбасы тұрған. 

1990 жылдан 1991 жылдың күзіне дейін жөндеу  жұмыстары  

жүргізіліп, 24  қазанда  Жымпиты аудандық мұсылмандар мешіті 

болып  қайта ашылды. 2007 жылы күрделі жөндеуден өтіп, мұнарасы 

тұрғызылды және бүгінгі таңда аудан халқы үшін толыққанды жұмыс 

атқарып тұр.  

  Алғашқы аурухана- Жымпиты «обаға 

қарсы күрес» мекемесі мемлекеттік 

қорғауға алынған ғимараттың бірі. 

Бұрынғы Орал губерниясында ХХ 

ғасырдың басында оба індеті Бөкей ордасындағыдай жыл сайын 

байқалып отырды.  Бұл жағдай  Жымпитыда бактериологиялық 

зертхана ұйымдастыруға мәжбүр етіп, оның штатына дәрігер-

бактериолог,  дәрігер-фельдшер енді. 

Күнбатыс Алашорда үкіметінің мүшесі Жымпиты земстволық 

ауруханасының меңгерушісі Дәулетшаһ Күсепқалиев Саратовтық 

эмидемиолог дәрігер Г.Кольцовпен бірге алғаш  қазақ  даласында 

обаға қарсы күресетін  лаборатория  ұйымдастырылып, жұқпалы 

ауруларға қарсы егу жұмыстарын жүргізді. Жымпитыдағы  зертхананы 

1912 жылы дәрігер Дубченко басқарды. Зертхана  алғашында 

Жымпиты ауруханасының жұқпалы ауру бөлімінде жұмыс 
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жасайды.1909 жылы қазіргі Сырым ауданы территориясында пайда 

болған Қазақстанның батысындағы ірі оба эпидемиясы еді. 

Оба мұнда күтпеген жағдайда келген болатын. Жаз ортасында 

Жымпиты базарынан 31 шақырым жерде  алғашқы  оба  ауруына  

шалдыққан  бірнеше үй тұрғындары болды. Жайықтың осы бетіндегі  

оба эпидемиясы лаборотриялық зерттеу нәтижесінде анықталды. 

 1909 жылы күзде оба эпидемиясы  Жымпитыдан 12 шақырым 

қашықтықтағы екі ауылда – Төменқоға және Ханкөлде  байқалды. 

Алғаш 11 жасар бала ауырып,  қайтыс болды. Ауру 2-3 күнге созылып, 

барлық жағдайда да өліммен  аяқталды.   Жымпиты  ауруханасының  

дәрігерімен    30 қарашада  оба ауруы  екенін анықтап,  екінші күні  

Оралдан көмекке  дәрігерлер  мен әкімшілік  жауапты адамдар  

келмегенде, бұл үлкен  қауіпке душар ететін  еді. Соңғы  ауру сол  

жылдың  31  желтоқсанында  қайтыс болды. 1910 жылы  қаңтарда 

эпидемия  тараған ауылдар күзетке алынды. Эпидемияны жоюда  сол 

кездегі  дәрігерлердің  үлкен тобы : 9 дәрігер          (4 дәрігер 

Петербургтен), 20 фельдшер, 23 санитар  жұмыс істеді. Бұл 

эпидемияда обадан  196  адам қайтыс болып, 31 баспананың  тіршілігі 

жойылды.  

1913 жылдың Г.И.Кольцовтың  нақты зерттеуінің  нәтижесінде оба  

инфекциясының  далада сақталу себебі кішкентай  саршұнақтарда 

екені  анықталды.  

1915 жылы обаға қарсы зертхана  ішінде  арнайы  орын  салынды.  

1924 жылы  И.Кольцов  Орал  қаласында ұйымдастырылған обаға 

қарсы зертханаға жұмыс  бабымен  ауыстырылды.  Жымпитыдағы 

зертхана  қосымша орын  ретінде  сақталып, оған  Орал  зертханасынан  

зерттеу  маусымы кезеңінде  мамандар  келіп  жүрді. 1932 жылы  

Жымпиты  зертханасы  қайта  ұйымдастырылды.   Жымпиты  

зертханасын  1932 жылдан   К.И. Смирнов ,  В.М. Туманский  кейін 

медицина  ғылымының  докторы,  профессор З.И.Колесникова, 

Я.А.Усов,  М.И.Андреева, Н.Я.Шабаев         1919 жылы ақтар әскерінің 

шабуылдауы себепті зертхана мүліктері  мен  эпидемиялық қойма  

басқа орынға ауыстырылды.  З.П.Плетникова, В.А.Мерлин,  

А.А.Сасыкин, лаборант В.П.Чудесова, В.С.Чернобаев, М.М.Скарзнов, 

Шпектор Р.Ш, Сонин Г.Г,  Г.Я.Перетятко, 

В.А.Губайдуллин, Б.С.Немченко, 

А.Н.Ашимарин бақылады.  Осы мекемені көп 

жылдар Ж.Т.Тобышбаев, М.И. Тоқтаров, 

Б.Қыдырсихов сынды білікті  азаматтар 

басқарды.  Жымпиты обаға қарсы күрес 

бөлімшесі қазіргі заманғы жабдықталған 
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құрал-жабдығы, тәжірибелі қызметкерлері бар мекеме. 

           Алғашқы жұмыскерлері                    Алғашқы аурухана 

 

ІІІ.Қорытынды 

        Менің  туған  жерім, кіндік  қаным тамған  киелі,   Сырым 

өлкесінің тарихымен тоғысып жатқан мәдени мұраларымызды зерттей 

отырып, өз өлкемнің көптеген ерекше тарихи  деректерін  ойыма 

зерделей  білдім.  Сырым елінің ерекше тарихи,  мәдени мұраларының   

ашылмаған   қырын, жасырылған    жұмбағын    шеше  білгендеймін. 

Осындай  мұраларға:  аурухана,  мұсылмандар мешіті,  мұражайды  

жатқызуға болады.  Бұл  зерттеу   жобасының  маған  тигізген  пайдасы 

да мол.  Өйткені мен өз көзіммен көріп   жүрген  мұражайдың,   

мұсылмандар  мешітінің тарихи екендігін біліп  ғана қоймай,  олардың 

тағылымды тарихымен танысып,  өз өлкемдегі  тұрғындардың  игілігі 

үшін салынғандығын білдім. Ол ғимараттар бұрын  өзіне  жүктелген 

міндеттерін атқарып ғана қоймай әлі күнге дейін тарихымен  

тамсандырып тұрған мәдени, тарихи мұраларымыздың бірі де бірегейі. 

«Тарихын білмегеннің, болашағы бұлыңғыр» дегендей  әрбір  жас  

ұрпақ, тәуелсіз ел ұланы тарихты білуі тиіс. Ал осы күнге дейін 

Сырым өлкесінде мұражайдың тарихымызды білуге, өлкемізді  тануға 

тигізген  септігі  мол.  Ал осындай  тарихы  тереңге бойлаған жас  

ұрпақтың иманды да мейірімді, адамгершілігі мол, рахымды да 

руханиятты болып өсуіне мұсылмандар мешітінің алар орны ерекше. 

Мейірімді, білімді, иманды ұрпақтың денсаулығы да мықты болуы 

тиіс. Мәдени  мұраларымыздың бірі, ірі үлкен оба атты  аурумен 

күресе білген аурухана.  Қазіргі  заманауи  жабдықтармен  

жабдықталған  ауруханаға салып кеткен өзіндік  ізі бар.  Өлкеміздің  

өрелі жастарының өмірлік жолында мәдени  мұраларымыздың  

тигізген  септігі мол.  Тоқсан  ауыз сөздін тобықтай түйіні:  Тарихы 

терең  бойлаған  мәңгілік елдің мәдени  мұрасын өн бойына жинаған 

өрен  ұландары  өскелең  ұрпақтың  өмірінен өшпес орын алғай.    

                                      Жымпиты-жердің аты Сырым туған, 

                                      Төріне бақ дарыған, қыдыр қонған. 

                                      Ежелгі батырлардың құт мекені, 

                                      Жиембет, Марқасқаның жыры туған. 
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Аманбай Баққонсын Жазылбекұлы – 10 «А» сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Кулбаев  Канат  Кенжебаевич 

Түркістан облысы  Кентау қаласы 

әлФараби атындағы  №14 мектеп-гимназиясының  

дене шынықтыру  пәні  мұғалімі 
 

Тақырыбы: Асық  - қазақтың ұлттық ойыны. 

І.Кіріспе 

                                                               «Асығың алшысынан  түссін!» 

 (Халық даналығы.) 

1.1 Ұлағатты ұлттық ойындар 
Қазақ — ойын-сауықшыл халық. Бүгiнде қазақтың 100 ден аса ойын түрлерi 

мәлiм. Қазақ “баланы жастан” дегенде, ойын-сауық арқылы жасөспiрiммен 

тәрбиелiк жұмысты ертерек және жас ерекшелiктерiне қарай жүргiзудi 

пайымдайды. Ойынсыз ұрпақтың кiм екенiн, халықтың қандай екенiн бағалау 

екiталай.  Асық -  қазақтың әдет-ғұрпына үнемi және айқын ықпал еткен. Асық 

ойынының тарихы тереңде, көне дәуiрден басталады. Оның қалыптасу 

кезеңдерi мен тарихы өз алдына әңгiме. 

Тақырыптың өзектілігі: 
Қазақ халқының ұмытылып бара жатқан ұлттық ойындарының халқымен 

қайта табысуына жағдай жасау.Асық ойынының қалыптасу кезеңі мен шығу 

тарихы туралы зерттеп, бүгінгі ұрпаққа таныту 

Сондықтан   мен осы тақырыпты зерттеуге бел буа отырып, 

Зерттеу жұмысының мақсаттарын айқындадым: 

Қазақтың ұлттық ойындарының қалыптасу тарихын зерттеу; Қазақтың 

қозғалмалы ойындары неше топқа бөлінгенін білу; Асық ойынының 

түрлерімен және олардың ойналу ережесімен танысу; Асық ойынын ойнаудың 

бала психикасын және өмірге бейімділігін дамытудағы маңыздылығын түсіну. 

Айталық, тас дәуiрiнде қалыптасқан - таяқ жүгiрту, асық, ақсүйек, темiр 

дәуiрiнде тараған — қарағие, садақ, бергi феодалдық дәуiрдегi, яғни үйсiн, 

қаңлы хандығы кезiндегi — ақбайпақ, алтыбақан, арқан тартыс, белбеу тастау, 

жасырынбақ, көршi бұғынай, айдапсал т.б. ойындарды бүгiнде бiлетiндер де, 

бiлмейтiндер де аз емес. Жануарлардың қозғалысына елiктеп жасалынған 

қозғалыстар да бертiн келе ойын бидiң арқауына айналған. “Аң аулау” 

билерiнiң түрлерi бiр iзге келтiрiлмеген. Дегенмен олар барлық қауымдастық 

мүшелерiн қызықтырғанын ескерсек, оның тартымды түрлерiнiң көп және 

жаттығуға икемдi болғанына күмәнданбаймыз. 
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Қыпшақтардың тайпалық одақтары түрiк қағанатына қосылғанда хан жақсы 

ма, ханды қара басты, шалма, қарамырза, сайыс, ат үстiндегi тартыс, 

аударыспақ, балтам тап, аударыспақ, “көк бөрi тарту” сияқты ойын түрлерi 

таралған. Ұлттық ойынымыздың тарихы туралы Рашид-ад дин, Низами әл-

Мулк, Мосуди, Махмұд Қашқари сынды ғұламалар пiкiрлерiн қалдырған. 

Батыстың XIII ғасырдағы саяхатшысы Марко Поло Жетiсу жерiндегi үлкен 

жиында “Қыз қуу” ойыны мен “Қыз бөрi” ойынын көргенiн естелiктерiнде 

тамашалап баяндайды. 

Көшпендiлер табиғи күш атасы атанған. Малмен жүрген көшпелi халықтың 

алдымен далада, ашық алаңда, түнде ай жарығында сауық құратын ойындары 

қалыптасты. Жарыста адам да, оған қатысқан төрт түлiк түрлерi де сынға түстi. 

Солардың iшiнде бiзге мәлiмi ақсүйек, алтыбақан, айгөлек, арқантартыс, 

көксиыр, соқыртеке, түйе-түйе, белбеу тастау, қасқұлақ, моңданақ, ақбайпақ, 

түйiлген шыт, тиын салу, ақшамшық, ақсерек-көксерек,  

көршi, шалма, шымбике, инемдi тап, айдапсал, қарамырза, қарт-қарт, жылман 

т.б., сондай-ақ ат жарысы, түйе жарысы кеңiнен таралған. Жарысқа астында 

көлiгi бар, бiлегiнiң қарымы мықты адамдардың бәрi де қатыса алған. Өйткенi 

көшпендiлердiң кiшiсiнен үлкенiне дейiнгiлер әлгi аталған түрлi ойындардың 

тәсiлдерiн шебер меңгере бiлген. Ойынның түрлерi күнделiктi тiршiлiкте, 

маусымдық жиындарда тартымды орын алды. Ойын адамның жаны мен тәнiн 

сергiттi, өз бетiнше еңбектенуiне баулыды, топ таңдауды үйреттi. 

Шаруашылық пен еңбек процесi ойынның түрлерiн көбейттi, ойынға 

қойылатын талапты күшейттi. Ойында қолданатын әдiстерге арнайы жаттығу 

керек болды. Ойын заттары мен бұйымдарына деген ұқыптылық жалғасын 

тапты. Ойынды өткiзу туралы келiсiм жұмыстары жанданды. Ойынды 

өткiзетiн арнайы кеңiстiк алаңдар таңдалды. Бiртiндеп атамекенiне және 

атажұрт салтына деген құрмет көзқарастар қалыптасты. Әр ойынның 

белбасарлары анықталды, олар көптiң құрмет-сыйына бөлендi. Ойын өнердiң 

түрiне, топты ұйымдастыру тетiгiне айналды. Содан ойын өнерi ұлттық әдеп-

ғұрыптың қалыптасуына, сақталуына үлкен ұйытқы болды, ықпал етті. 

Халқымызда қозғалмалы ойындардың түрi кең таралған. Мамандар 

қозғалмалы ойындарды төрт топқа бөледi: 

1. Табиғи заттарды қолданып ойнайтын ойындар: асық, бестас, лек жалау, 

сиқырлы таяқ, бақай пiстi, жылмаң т.б.; 

2. Жануарлар бейнесiн елестетiп ойнайтын ойындар: соқыр теке, түйе-түйе, 

ақ байпақ, көк сиыр және т.б.; 

3. Мүлiктiк бұйымдарды қолданып ойнайтын ойындар: шалма, бөрiк 

жасырмақ, түйiлген шыт, тақия телпек, белбеу тастау, орамал тастау, т.б. 

4. Құрал-жабдықсыз  ойнайтын  ойындар:  айгөлек,  ақсерек-көксерек, 

шымбике, мәлке тотай, тоқтышақ, шертпек, жасырынбақ, бұғынай, т.б. 

Асық ойыны қозғалмалы ойындардың табиғи заттарды қолданып ойнайтын 

ойындар тобына жататынын білгеннен кейін , зерттеу жұмысының 

мақсаттарына жету үшін алдыма мынадай міндеттер қойдым 

- Ұлттық ойындардың ұрпақ тәрбиесінде алар орны қандай дәрежеде екенін 

білу; 
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-Асық ойыны туралы газет-журналдарда қандай ақпараттар жазылғанын 

зерттеу; 

- Асық ойынының қандай түрлері ел арасында танымал екенін білу; 

- Ұмытылып қалған түрлерін анықтау; 

- Асық ойынын ойнаудың маңыздылығы неде екенін түсіну; 

- Асық ойының өткені мен бүгіні туралы салыстырып , саралау; 

Зерттеу жұмысының жаңалығы:  

-  Асықтан есепшот жасап,математика    сабақтарында мектепалды  

топтарында                       пайдалануға болады , сонымен қатар кіші жастағы 

балалар асықтың пішінімен таныс болады. 

-Асық ойынының ұмытылып кеткен түрлері туралы зерттеп,олардың бүгінгі 

күнде балалар арасында таралуын қолға алдым. 

-“Асық ату”   ойынын матеметикалық ойын ретінде де пайдалануға болады. 

Зерттеу жұмысының әдістері: Жинақтау , талдау , ішінара ізденушілік, 

тәжірибе. 

ІІ.Негізгі бөлім 

2.1 Асық ойынының түрлері және бала дамуына қосар үлесі. 

        Қазақстанның Ұлттық энциклопедиясының 1-ші томының 500-ші бетінде 

Б.Төтенайтегі сипаттап берген асық ойындарының түрлеріне тоқталар болсақ,   

олар мыналар : 

Құмар. Ойынға 2-4 адам қатысады. Олардың жақсы жонылып, табаны 

қайралған төрт асығы болу керек. Ойыншылар өзара келісіп жеңімпазға жүлде 

тағайындап алады да, кезек - кезек төрт асықты иіреді. Егер иіруші: төрт бүк, 

не төрт шік, не төрт тәйке түсірсе, онда тігілген жүлдені түгелдей алады. 

Осылайша ойын жалғаса береді. 

Омпы. Асықты мұртынан не жамбасынан тұрғызуды омпы дейді. Оны тегіс 

алаңда, жазық жерде, тіпті үлкен бөлме ішінде ойнай береді. Ойыншы саны 

неғұрлым көп болса, соғұрлым қызықты болады. Мақсат - көп асық ұтып алу. 

Ойнаушылар арасы 20 қадам екі көмбе сызады да,көмбенің тең ортасына 

сызық бойына әрқайсысы екі асықтан тігеді.Тігілген асықтардың тап ортасына 

бір асықты омпысынан тұрғызады. Балалар кезек - кезек сақаларымен он 

қадам жердегі омпыны атып түсіріп,асық ұтып алуға кіріседі. Егер атушы 

омпыға бұрын тигізсе, онда тігілген бар асықт сол алады, егер омпыға тигізе 

алмай, тұрған асықтардың біріне тигізсе тек сол асықты ғана алады. Асық 

жаңартыла тігіліп, ойын жалғаса береді. 

Біз пәлен ғасырдан бері мал шаруашылығымен айналысып, малға қатысты 

мәселенің бәрінің майын ішкен халықпыз. Өмір салтымыз, әдет – ғұрпымыз 

төрт түлік малға мейлінше байланысты; қаншама атау, ұғым – түсінік, таным 

мен пайым соған қатысты; одан өрбитін сөз де, мақал – мәтел де жеткілікті. 

Исі қазақ баласының қой асығын көрмегені жоқ шығар, сірә. 

«Ақылы асса – аға қой, 

Жасы кіші демеңіз. 

Қолыңа жақса – сақа қой, 

Қой асығы демеңіз», - деген қазақпыз ғой. 

Асық атаулары мен түрлері асықтың төрт жағындағы 4 түрлі пішімнен 

шыққанын білдік. Оның әрқайсысының өз дәрежесі болады. Бірінші пішім – 
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Алшы , ол бірінші дәрежеде, екінші пішім – Тәйке, бұл екінші дәрежеде. 

Үшінші пішім – Шік , бұл үшінші дәрежеде. Төртінші пішім – Бүк (бүге), ол 

төртінші дәрежеде.   

Асық ойындарының түрлері көп. Соның көбісі бұл күнде ұмытылған. Қазіргі 

ауыл және қала балаларының ойнап жүргені «асық ату» ойыны. Бұл - көбіне 

далада, тегіс жерде ойналатын ойын. Негізі асық ойындары жылдың төрт 

мезгіліне орай шыққан. «Асық атыс» немесе «асық ату» ойыны жылдың кез 

келген мезгілінде ойнала береді. Бұл ойын балалардың тез қимылдауын 

қалайды. Мергендігін арттырады. Дәлдікке, есепке үйретеді. 

Асық ойнау – балалардың дүниетанымын кеңейтетін ойын. Ойынға бірнеше 

бала араласқанда әркім өз асығын қателеспей тауып алу үшін апа - әжелеріміз 

кілем және киіз жүндерін бояп жатқан қазанға асықтарды салып алатын. Сонда 

әр асықтың түр – түсі әртүрлі болып шыға келер еді. Қызыл, жасыл, қара, көк, 

сары, қоңыр бояу түрлерін балалар екі – үш жасында – ақ еркін ажыратады. 

«Өзім дегенде өгіз қара күшім бар» дегендей, әр бала өз асығының санын тез – 

ақ біліп алады. Бұл санауға жақсы, балалардың есепке жүйріктігі бала кезден 

қалыптаса бастайды. Асық – кәдімгі санағыштың ролін қоса атқарады. 

Асықтарды қаз қатар тізу кезінде олардың санын алу, кейін ұтысты есептеп, 

ұпай бөліскенде жапырлап асық санау кез келген баланың математикаға 

бейімін арттырады. Қазақ баласының есепке жүйріктігі, міне, осындай 

ойындарды ойнаудан – ақ қалыптасқан.  

Бала көп қимылдайтыны, тез шаршай қоймайтыны анық. Асық ойындары – 

қимыл – қозғалысқа құрылған ойындар. Асық ойындарының әліппесі 

саналатын «Төрт асық» ойыны – балалардың жас кезінде, енді – енді қимыл – 

қозғалысы көбейіп келе жатқанда ойналады. Әсіресе, ыстық кезде, бала аздау 

қимылдасын деген ниетте дүниеге келген ойын. Бір жағы баланың танымдық 

қабілетін арттырады. 

«Төрт асық». Бұл ойынды балаларға жас кезінде үйретеді. Төрт – бес жасар 

балалардың ойнауына жақсы. Ойын мақсаты белгілі: бала бір асықта төрт 

түрлі пішім бар екенін және әр пішімнің әр қыры бар екенін зердесіне тез 

түйеді. Ойынға қосылған балалардың әрқайсысы бір асықтан иіреді. Кімнің 

асығы алшы түседі, сол бала ойынды бастайды. Қолға алған төрт асықты 

ақырын шашып жібереді. Сонда төрт асық төрт түрлі болып түссе, ойынға 

қатысып отырған балалардан бір – бір асық алады да, ойынды әрі қарай 

жалғастырады. Тағы да төрт асықты жерге ақырын шашып жібереді. Сонда 

төрт асықтың төртеуі де не алшы, не тәйке, не шік, не бүк болып түссе, соның 

әрқайсысында да ойынға қатысушы балалар ойынды бастаған балаға бір – бір 

асықтан береді. Ал алда – жалда төрт асықтың пішімі төрт түрлі немесе 

әртүрлі болып түссе, онда ойынды бастаған бала 4 асықты екінші балаға 

береді. Ол ойынды бірінші бала секілді қайтадан бастап жүргізе береді. 

Осылайша ойынға қатысып отырған балалар асықтарынан ұтылып біткенде 

ғана ойын тоқтатылады. Ұтыс есептеледі. Ұпай саналады. Ұтқан баланың 

асықтары көп болса, ол қалған балаларды қатарластыра сапқа тұрғызады. «Бір 

– біріңді қуыңдар, кім ұстатпай кетсе, сол ойынды бастайды», - дейді. сөйтіп 

ойын ары қарай жалғаса береді. 
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«Асық ату».  Көбіне жаз және күз айларында ойналады.Ойынға екі бала 

қатысады.Ойынға қатысатын әр баланың өз сақасы болуы шарт.Сақа қойдың 

ең ірі асығынан таңдап алынады.Ойынды ойнау үшін тегіс жерге белгі 

салынады.Сызық сызылады.Ол шеңбер түрінде үш түрлі сызығы болады.Бірі- 

өріс сызығы,бірі-табан сызығы,үшіншісі-орта сызығы.Өріс сызығында тұрып 

балалар асығын иіреді.Өріс сызығы мен табан сызығының арасында кімнің 

асығы алшы түседі, ойынды сол бастайды.Орта сызыққа екі баланың асықтары 

тізіледі.Ойынды бастаушы бала табан сызығын сол аяғымен басып тұрып,оң 

қолындағы сақасымен орта сызқтағы аықтарды атады. Күші мығым болса 

бірнеше асықты сызықтан сыртқа шығарып жіберіп,сыртқа шыққан асықтарды 

ол ұтып алған болып саналады.Егер ойынды бастаған бала асықтарды орта 

сызықтан шығара алмаса онда ойынға келесі бала шығады.Кім неше асықтан 

ұтылса,сонша өлең немесе тақпақ рйтып беретін болған.Қазіргі кезде балалар 

азда тиын-тебен тігіп ойнайды.Немесе асығынан ұтылып қалады. 

«Хан талапай». Ойынға 5-10 бала қатыса береді.Көп асықтың ішінде біреуін 

қызылға бояйды.Сол асық «хан» болады.Ойынды бастайтын бала санамақ 

арқылы анықталады.Ол асықтың бәрін қос уысына жинап алып,отырған 

балалардың алдына шашып жібереді.Балалар «ханның» қалай түскенін 

бақылап отырады.Егер «хан» бүк,шік не тәйке түссе,ойын бастаушы бала 

«ханның» түсуіне қарай жақын жатқан асықтарды бас бармақтың көмегі 

арқылы сұқ саусағымен итере ыршытып бір-біріне дәл тигізуі қажет.Тигізген 

асықтарды ол өзіне алады. «Ханды» жатысы «хандікіндей» ең соңғы асықпен 

ғана атып алады.Сондықтан асықтарды атқан кезде есепке, дәлдікке, 

мергендікке жүгінуге тура келеді.Ойын бастаушы баланың қолы басқа асыққа 

тисе,не асығы басқа асықтарға тисе ойынды келесі бала жүргізеді.Ал «хан» 

алшы түссе, балалар жарыса «хан талапай» деп шулап, «ханды» қолға түсіруге 

тырысады. «Хан» кімнің қолына түссе, сол бала жеңіске жеткен болып, сол 

бала ойынды бастайды. 

«Атпақыл». Мұны кей жерде «көтеріспек деп те атайдыБұл ойынға екі бала 

қатысады.Біреуі сақасын иіріп,екіншісі сол сақаны атады.Егер сақаға дәл 

тигізсе, атқан баланы екінші бала өз сақасы жатқан жерге дейін  көтеріп 

апарады.Сөйтіп екі бала бірінің сақасын бірі атып, бірін – бірі көтерісеп ойнай 

береді.Бұл ойын балаларды шымырлыққа, дене күшін жетілдіруге баулиды. 

«Қақпақыл».Ойын шарты: 1 асықты алақанға салып алып,жоғарыға жәймен 

лақтырып,асық қайтып түскенше алақанды төңкеріп, асықты қолдың 

сыртымен қағып алу керек.Содан соң қолдың сыртындағы асықты қайта 

лақтырып,  төмен түсіп келе жатқанда алақанды ашып қалу керек.Бұл ойын 

баланы жылдам қимылдауға , шапшаң әрекет жасауға, баланы өз бетінше 

жылдам ойлануға,  есеппен әрекет етуге үйретеді. 

Баланың есте сақтау қабілетін арттыратын асық ойыны «Иірмекіл» деп 

аталады.Бұл ойын екі немесе төрт бала ойнауға ыңғайлы.Әр балада 5-10 

асықтан болуы керек.Екеуі бір-бірден асық иіреді.Қай баланың асығы алшы 

түссе,сол осы екі асықты уыстап алады да,жерге жайлап шашып жібереді.Екі 

асықтың бірі алшы түссе,  соны алады.Асығы алшы түскен баланың бір асығы 

шіге түссе , оны да қосып алады.Ойын осылай жалғаса береді. 
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«Сасыр» ойыны да «иірмекіл» сияқты ойналады.Асықтарды жерге шашып 

тастайды,алшы,шіге түскен асықтарды алып отырады.Кенет алшы асықтың 

қасына тәйке түсіп кетсе,бала асып-сасып қалады ғой. «Сасыр» деп соны 

меңзейді.Тәйке түскен сайын айып тартып отырады.Қанша тәйке түссе, өз 

асығынан сонша асық қосып,жерге жайып отырады.Айып ретінде ойынға 

қосар асығы болмаса,онда ойынды келесі бала бастайды. 

«Топай» немесе «Сөкелек». Бұл ойындар жас шамасы 10 – 15 жас балаларға 

есептелген ойындар. Бұлар «Асық ату» ойыны секілді ойналады. Көбіне қыс 

кезінде, мұз үстінде ойналады. Ойыншы балалар асықтың шіге жағын егеп, 

тегістеп қояды. Сонда ол асықтар мұз үстінде зырылдап сырғанай жөнелетін 

болады. Сақа иіріледі. Кімдікі алшы түссе, ойынды сол бастайды. Сызық 

сызылады. Орта сызыққа асық орнына сиырдың бақалшақтарын тізеді. Сақаны 

сайлап алу керек, ол үшін оның екі жағынан тесік жасап, ортасына қорғасын 

құйып алады. Мұндай сақалар көбінесе жылқы майына суарылады, сонда сақа 

сынбайды. 

«Бәйге». Бұл ойынды екі баладан алты балаға дейін ойнайды. Ол үшін ортаға 

25 асықтан тігіп, шеңбер жасау керек. бір асықтың қасына сөкелек жатқызып 

қояды. Ол жерді «қақпа» деп атайды. Сол қақпадан екі асық асып түсіп 3 – ші 

асықтың жанына тағы бір сөкелек қою керек. Оны «мәйек» деп атайды. Егер 

төрт бала ойнаса, олардың қолдарында екі – екіден бір түсті асық болуы керек. 

Яғни, бір баланың қолында 2 қызыл асық, екінші баланың қолында 2 көк асық, 

үшінші баланың қолында 2 сары асық, төртінші баланың қолында 2 жасыл 

асық болуы қажет. Осы асықтар «бәйге асықтары» деп аталады. Осы 8 асықтан 

басқа әр балада тағы 20 – дан қорын асықтар болуы керек. Бұл қорын 

асықтардың түстері әр баладағы асық түсімен сәйкес келгені дұрыс. Асықты 

түгендеп алған соң әр бала қақпа түбіне бір – бірден қатарластырып 4 бәйге 

асығын тігіп қояды. Қолдарында қалған бір – бір бәйге асықтарын төртеуі 

қатар иіреді. Сонда қай баланың асығы алшы түссе, сол бала әлгі төрт түрлі 

бәйге асықтарын уыстап алады да, жерге жайлап шашып жібереді. Жасыл асық 

алшы түссе, екі бәйге асығы жасыл түсті бала қақпа түбіндегі өзінің жасыл 

асығын бір асық бойы алға жылжытып қояды. Сөйтіп, төрт түрлі – түсті бәйге 

асықтарын жайлап жерге шашады. Енді сары асығы бар баланың сақасы алшы 

түссе, ол өз асығын алға жылжытады. Осы ретпен әйтеуір бір асық мәйекке 

жетеді. Сол кезде ойын тоқтатылады. Кімнің кімнен қанша асық ұтқаны 

саналады. Сосын мәйекке жасыл асық бұрын жетсе, басқа асықтар мәйектен 

әртүрлі қашықтықта қалып қойса, онда жасыл асықты баланың ұтысы: 

1. Жасыл асықты балаға сары асықты бала 1 асық, көк асықты бала  4 асық, 

қызыл асықты бала 9 асық беруі керек. (1 + 4 + 9 = 14). 

2. Сары асықты баланың ұтысы: сары асықты балаға көк асықты бала 3 асық, 

қызыл асықты бала 8 асық беруі керек. (3 + 8 = 11). 

3. Көк асықты баланың ұтысы: көк асықты балаға қызыл асықты бала 5 асық 

беруі керек. (5) 

Ұтысқа ие болған жасыл асықты бала ойын ережесі бойынша сары асықты 

баланы шақырып алады да «сен бір ауыз өлең айт» деп бұйырады. Ол бала 

өлең білмесе, асығын ала алмайды. Өлең айтып берсе ғана асығын қайтып 

алады. Мұнан соң жасыл асықтың иесі көк асықты баланы шақырып, «сен 
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төбеңді жерге қойып, 4 рет аударылып түс» деп бұйырады. Осылайша ол 

қызыл асықтың иесіне «сен бір аяғыңды көтеріп тұрып, 9 рет секір» деп әмір 

береді. 

Сары асықтың иесі де осылай көк асықтың иесіне «сен бір аяғыңды көтеріп, 

мені 3 рет айналып шық» дейді. Сосын қызыл асықтың иесін шақырып, 8 

қадам дөңгелек сызады да, осыны 8 рет жүгіріп айналып шық дейді. 

Көк асықтың иесі 5 қызыл асығынан ұтылған баланы шақырып алып, сен 

басыңды мойыныңның түбінен 5 рет айналдыр дейді. Қойылған талапты 

орындаған балалар ғана асығын қайтарып ала алады. 

«Отыз ұры, бір есепші». Бұл ойын таза есепке құрылған ойын. Мұны 

меңгерген бала тоғызқұмалақ ойынын ойнауға қабілетті деп танылады. 

30 ұры, бір кісіні ұстап алады. Олардың заттары жоғала бастайды. Сонда 

ұрыны табу керек болады. Есепші айтады: «Мен ұрыны тауып берейін, бірақ 

менің дегенім болсын, қарсыласпаңыздар», - дейді. Сөйтеді де, 30 ұрының қол 

ұстасып, дөңгелене тұра қалуын өтінеді. Сосын өзі біреуінің қасына барып, 

«сенен бастап санаймын» деп оны белгілеп кетеді. «Өзім де сендермен бірге 

тұрайын, есептен тыс қалмайын» деп бір жерден қол ұстасқан екі адамды 

айырып өзі тұрады. Ал енді 31 болдық дейді сосын. Менің ортаға шығып есеп 

жүргізуім керек қой. Өз орныма 1 тас қояйын деп өз орнына бір тас қояды. 

«Сенен бастап санаймын» деген кісіден бастап, оңнан солға қарай 10 – ға дейін 

санайды да, 10 – шы адамды «сен ұры емессің» деп дөңгелектен шығарып 

алып, екі қолы мен аяғын байлап тастайды. Бұл адам шыққан жерден оңнан 

солға қарай тағы санайды да 10 – шы адамды шығарып, байлап отырады. 

Осылай келе – келе есепшінің орнына қойылған тасқа жетеді. 

- Есепші тасты қай жерге қойды, - деп балаға 31 асық береді. Бала соның 

шешуін табуы керек. Бұл ойын баланың есеп – қисапты тез меңгеруіне 

жәрдемдеседі. Зеректігін күшейтеді. Адалдыққа үйреніп, ұры – қарылықтан 

бойын аулақ ұстайтын болады. 

Қалай болғанда да қазақ зерек, епті, ойға, есепке жүйрік халық қой. Әсіресе, 

асықтың баланың математикалық қабілетін арттыруға келгендегі рөлі ерекше. 

Мәселен, асық саны арқылы есепке жүйріктікке баулитын мына жұмбақты 

алайық. 

Он – оннан асығы бар үш бала өзара асық ойнайды. Ойыннан соң біріншісі 

екіншісіне қарап:.  Қанша асық ұттың? -  дейді. 

Ол:  Онша көп ұтқыза қоймаппын, сегіз асығым қалыпты, - дейді. 

- Онда сендегі барлық асық менің ұтып алған асығыма тең екен, - дейді 

үшінші бала асығын түгендеп тұрып. 

- Ең көп асық ұтылған мен болдым, - дейді бірінші бала. Кім кімге қанша асық 

ұтылды? (Шешуі: екінші балада 10 – 2 = 8 асық. Бірінші балада 10 – 6 = 4 асық. 

Үшінші балада 10 + (2 + 6) = 18). 

2.3 Алдыңғы буын ағалар ойнаған асық түрлері 

Бірлік ауылының тұрғыны,Ұлы Отан соғысы жылдарында тылда еңбек еткен 

қария Қошқар  атаның бала күнінде ойнаған асық ойыны туралы 

әңгімелескенде «Үш кетіру» , «Манай» , «Арқаламақ» сияқты ойындар 

ойнағанын айтып берді.Ол кісінің  «үш табан» ойынын ойнау ережесінен есте 

қалғандары: 
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«Үш табан». Бұл ойынды үш – төрт баладан топтап екі – үш жерде 

ұйымдастыруға болады. Ойын шарты бойынша әр балаға бір – бірден асық, бір 

– бір сақа беріледі. (Бұл ойынның жылдам әрі қызықты өтуіне сеп). Көмбеге 

бір – бірден асық тіккен әр топтың ойыншылары өз алаңдарында жеке – жеке 

сақаларын үйіріседі. Сақасы алшы түскен бала бірінші болып одан кейінгілері 

рет – ретімен (тәйке, бүк, шік) «ұшуға» кіріседі. Ұшу дегеніміз – көмбеден 

алшақтау жерге барып сақа үйіру. Сақасы алшы түскен ойыншы бірден 

көндегі тігулі асықты атуға жолдама алады. Олай болмаған жағдайда асық ату 

бәрі ұшып болған соң бастапқы кезек бойынша жалғасады. Алысқа «ұшқан» 

мергендер тигізе алмаса, көмбедегі қалған ойыншыға кезек тиеді. Көздеген 

асығына дәл тигізіп және оны көмбе жиегінен алып өлшегенде үш табаннан 

артық қашықтыққа ұшырған ойыншы қашан клесі асыққа тигізе алмай 

қалғанша атуды жалғастыра береді. Болмаса атқан асығы үш табаннан аспай 

қалғанда ғана ойыншы тоқтатып, өзінен кейінгі бәсекелестеріне кезек беруге 

мәжбүр  болады. 

Ереже бойынша ұтылған бала ойыннан шығып қалып отырады. Сөйтіп, 

айналасы екі – үш айналымның ішінде әр көмбеден бір – бір жеңімпаз шығып, 

олар енді орталық көмбеден ақтық (финал) сайысқа түседі. Бұл шешуші 

жарыста бірінші, екінші орынға ие болған мергендерге арнаулы жүлделер 

тапсырылса нұр үстіне нұр. 

Әр ауылдағы балалардың санына қарай топтар мен жүлделі орындардың 

мөлшерін ойын жүргізушілердің өздері белгілеуі тиіс. Мұндай ақтық кездесуді 

жас шамаларына қарай топтап, әр  ауылдың  жеңімпаздары  арасында да 

өткізуге әбден  болады. 

Әкем Әбдіров Боранбай өзінің бала кезінде «Хан талапай» ойынын қалай 

ойнағанын айтып берді. 
«Хан талапай» отырып ойналатын ойын.Оған 4-5 үміткерден қатысады.Ойын 

үшін он асық таңдап алынады.Он бірінші асық - «хан» болып белгіленеді.Ол 

өзге асықтардан ерекше,өзге түске боялады.Бір-берден асық иірісудің 

қорытындысы бойынша ойыншылар кезектерін бөліседі.Бұдан соң алғашқы 

ойыншы қос уысына ұстаған бар асықты ортаға иіруі керек.Қалған ойыншылар 

аңысын аңдап , басқа асықтардан ерекшеленген «ханға» қадалады.Себебі, 

«хан» алшы түссе,барлығы бас салып ортадағы асықтарды хан талапай жасауы 

тиіс. «Хан» кімнің қолында кетсе,  келесі асық иіру кезегі соған беріледі. 

«Ханмен» бірге қолына ілінген асықтардың санына сәйкес ұпай жазылады. 

«Хан» алшы түспеген жағдайда , ойыншы шашылған асықтардың бүгі мен 

бүгін,шігі мен шігін ,алшысы мен алшысын , тәйкесі мен тәйкесін бір-біріне 

соғып, егер кенейлер бір – біріне тимесе қалағанынша ұпай жинайды. 

Көздеген асығы үшінші үшінші басқа бір асыққа тиіп кетсе де немесе 

бөгдебөгде асықты қозғап алса да ,  ойынның  бұзылғаны.Онда кезек келесі 

ойыншыға беріледі. 

Межелі ұпай саны (100 не80 , 50 не 40 ) ойынжүогізуші алдын ала 

белгілейді.Межеге бұрын жеткен ойыншы жеңімпаз болып саналады. 

ІІІ. Қорытынды 

3.1. Асық ойынының бүгіні 
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 Бұл күнде қала балалары асық ойындарынан тек «асық ату» ойынын ғана 

ойнайды. Асық ойындарының басқа түрлерімен таныс емес. Оның есесіне 

ертелі – кеш компьютер алдында отырып, адамды түрлі қатыгездікке үйрететін 

ойындарды ойнаумен шұғылданады. Қазіргі уақытта жасөспірімдердің 

қылмысқа бой ұрып, жан түршігерлік істер жасауының бірден-бір себебі, сол 

компьютер ойндарына бой ұрудан делінуде  

Ал ауылдағы менің құрдастарым асық ойындарының мына түрлерін 

біледі.Мысалы: «Манай», «Шеңбер», «Үш кетіру» және асық атудың 

«шертпек, банкі, жерлетпек» т.б өздері қазіргі заман талабына сай бейімдеп 

алған түрлерін ойнайды. 

Маңғыстау облысы әкімінің көмекшісі Жауынбай Қараев жылына бір рет асық 

ойындарынан облыстық турнир өткізеді екен. Неге біздің аудан көлемінде де 

ұлықтауы кем ұлттық ойынымыз асық түрлерінен  турнир өткізбеске?  

Тоғызқұмалақ ойыны сияқты асық ойынының да әлемдік сахнаға шығуына 

жол ашуымызға болмай ма ?Ұлтымыздың мәдени мол мұрасын жоғалтып 

алмау үшін асыл қазыналарымызды ұлықтайық!  

Асық ойындары – балаларға керек ойындар. Құр босқа компьютер алдында 

телміріп, көзін, миын ауыртып, жүйкесін шаршатқанша, бір мезет асық 

ойындарын ойнауды үрдіске айналдырған дұрыс. 

Жапондар бір ғана шәй құю рәсімін бүкіл әлемге жар салып, жария қылып 

жатқанда асық ойындары сияқты дүниетанымдық ойындарды бала зердесіне 

қайта құю – ұлтымыздың мерейін тасытып, мәртебесін биіктететін нәрсе емес 

пе?! 

Зерттеу жұмысымның нәтижесі ретінде мынадай ғылыми – практикалық 

ұсыныстар жасағым келеді: 

 1.Қазақ халқының салт-дәстүрі мен мәдениетін ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу 

мақсатында мектептердегі дене тәрбиесі пәнінің бағдарламасына асық 

ойындарын енгізіп, оқушыларға асық ойынының қыры мен сыры терең 

түсіндірілсе; 

2.Жылына бір рет асық ойындарынан аудандық турнир өткізілсе; 

3.Аудан көлемінде ұмытылып бара жатқан асық ойындарын зерттеу  және 

жинақтау мақсатында баспасөз бетінде конкурс жарияланса; 

4. «Асық ойындары» атты балаларға арналған кітапшалар шығарылса; 

                                                       

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 
1. «Қазақ совет энциклопедиясы»   ( 1-том 538 –бет) 

2.   «Балалар энциклопедиясы»    (1-том 127-бет) 

3.  « Балдәурен»  газеті   (2008 ж 5 қараша) 

4. Ұлан газеті  «Балбұлақ» бөлімі жариялаған «Қазақтың ұлттық ойындары» 

мақаласы.   

Авторы:Досымбек Қатран,  2005 жыл. 

5. Сейітбек Кенжахметұлы «Асық ойыны –асыл ойын»  ( Ұлан газеті ) 

6. Е.Сағындықов. «Қазақтың ұлттық ойындары» Алматы «Рауан» 1991 жыл. 

7. Т.Асылқанова. «Асық»  Мөлдір бұлақ журналы №1, 2010 жыл. 

 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик  5 класса,   Ибрашев Мухтар 

Руководитель: Каскырбаева Гульнар Зарубековна,  

учитель рус языка и литературы средней школы  №121 

 п. Жосалы Кармакшинского района,  

педагог-исследователь 

 

Тема:  Афоризмы из басен  И.А.Крылова в наши дни 

Введение. 

Афоризм – как пчела: в нем и 

                                               золотой мед, и  ядовитое жало 

Кармен Сильва 

  Мы часто произносим фразы: «Ларчик просто открывался» или «Слона-то я и 

не приметил», даже не думая, что эти слова впервые произнесли герои басен 

И.А. Крылова. Таких фраз, ставших афоризмами, и живущими по сей день, в 

произведениях И.А.Крылова  много.  Каким смыслом обладают афоризмы, что 

автор хотел сказать читателю, употребляя подобные выражения?  Эти вопросы  

подтолкнули меня к исследовательской работе, в которой я попыталась 

объяснить  значение  некоторых афоризмов в баснях И.А. Крылова. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что изучая, 

раскрывая смысл афоризмов в баснях Крылова, человек обогащает свою речь, 

делая её яркой, образной, выразительной. Но афоризмами мы не только 

украшаем нашу речь, мы доказываем, обосновываем свое мнение, опровергаем 

чужое, предупреждаем возможное возражение. Нам нужна действенность, 

«глагольность», активность слов из басен Крылова: мы ими можем 

воздействовать на собеседника. Школьная программа предполагает изучение 

басен Крылова уже с начальной школы, но не предусматривает глубокое 

изучение крылатых слов и афоризмов, хотя в олимпиадных и конкурсных 

работах встречаются задания на проверку знаний значений крылатых 

выражений. 

Предметом исследования являются афоризмы и крылатые выражения 

русского баснописца И.А. Крылова, а объектом  – басни И.А.Крылова.  

Цель данного исследования определить, какое место в нашей жизни 

занимают крылатые выражения из басен И.А. Крылова.  
 Задачи исследовательской работы: 

1. Изучить басни И.А. Крылова.  
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2.Определить, какие фразы из басен  И.А. Крылова стали крылатыми 

выражениями. 

3. Составить «Словарь И.А. Крылова». 

4.Провести социологический опрос среди учащихся, провести анкетирование. 

Гипотеза: крылатые выражение в баснях Крылова, став афоризмами, не 

только делают их красочными, яркими, но и  украшают речь человека, делают 

ее образной, выразительной, меткой. 

Методы  исследования:  
• Самостоятельное изучение литературного наследия И.А.Крылова и поиск 

выражений, которые стали афоризмами.  

• Анализ и сравнения полученных результатов, презентация полученного 

продукта, выводы.  

• проведение опроса с целью выявить, знают ли современные школьники, что 

такое крылатые выражения и используют ли они их в своей речи. 

Практическая значимость данной работы - материалы исследовательской  

работы могут быть использованы на уроках литературы, на классных часах, 

при проведении тематических внеклассных мероприятий. 

Основная часть 

Глава 1. 

      1.1.История происхождения афоризмов и крылатых выражений. 
В баснях И.А.Крылова можно встретить как афоризмы, так и крылатые 

выражения, но прежде чем приступить к анализу текстовых единиц, 

необходимо знать значение этих слов. 

В толковом  словаре С. И. Ожегова дается следующее определение афоризмам. 

Афоризм - краткое выразительное изречение, содержащее обобщающее 

умозаключение. Наиболее полное толкование слова афоризм дается в Большой 

Советской Энциклопедии:  «Афоризм (греч. aphorismos - краткое изречение), 

обобщённая, законченная и глубокая мысль определенного автора, 

выраженная в лаконичной, отточенной форме, отличающаяся меткой 

выразительностью и явной неожиданностью суждения. Как и пословица, 

афоризм не доказывает, не аргументирует, а воздействует на сознание 

оригинальной формулировкой мысли. Выразительность афоризмов возрастает 

при уменьшении числа слов; около 3/4 всех афоризмов состоит из 3-5 слов. 

Афоризмы рождаются как в контексте научных, философских, 

художественных произведений, так и самостоятельно: «Бездарность легче 

прощают человеку, чем талант» (Э. Кроткий); «Каждый слышит только то, что 

он понимает» (И. В. Гёте); «Знание - сила» (Ф. Бэкон). 

Рассмотрим характерные особенности афоризмов. Главной характерной 

особенностью афоризмов является   их лаконичность и отточенность. По этому 

поводу существует афоризм - изречение А.П. Чехова: «Краткость – сестра 

таланта». Афоризмы действуют на сознание человека своей оригинальной 

формулировкой мысли. И на этот счет тоже можно привести в пример 

афоризм, автором которого является  древнегреческий философ и ученый 

Аристотель: «Остроумие – это дерзость, получившая образование». Отсюда 

вытекает еще один признак, который имеют афоризмы – это авторство. 
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В афоризмах обычно используется такие  художественные  приемы,  как 

антитеза (противопоставление), гипербола (преувеличение),  параллелизм 

(прием поэтической речи, состоящий в сопоставлении двух явлений путем 

параллельного их изображения). В  русском языке существует еще такое 

понятие, как афористическая мысль. Афористическая мысль - это законченная  

мысль, изречённая или записанная в лаконичной запоминающейся форме и, 

впоследствии, неоднократно воспроизводимая другими людьми. 

Определения понятия «крылатое слово» по литературным данным не 

противоречивы, как в случае слова «афоризм», но не имеют конкретности. 

Согласно им, крылатое слово - это какой-то сборный термин, объединяющий 

меткие выражения, литературные цитаты, изречения исторических лиц, 

распространенные афоризмы. Однако если обратиться к сборникам крылатых 

слов, то можно обнаружить, что ни изречений, ни афоризмов в них не 

встречается, а состоят они из метких, очень кратких общеизвестных 

выражений литературного происхождения. 

     Название слова «крылатое» исходит от Гомера, который в своих поэмах 

«Илиада» и «Одиссея» называл так слова, срывающиеся с уст говорящего и 

«перелетающие» непосредственно к слушателю. Применение в качестве 

литературного термина это слово получило только в конце XIX в. после 

выхода в свет книги немецкого ученого Г. Бюхмана «Крылатые слова» (1864). 

В русском языке этот термин стал применяться после издания в 1890 г. книги 

С. В. Максимова «Крылатые слова», содержащей его собственные несколько 

расширенные толкования этих слов. 

   Практически крылатые слова употреблялись весьма широко с давних времен. 

Многие из них, используемые и поныне, имеют евангельское происхождение: 

«блудный сын», «нищие духом», «соль земли», «ложь во спасение» и др. 

Много крылатых слов, ходовых и в наше время, были высказаны мудрецами 

Древнего Рима и Греции: «на седьмом небе» (Аристотель), «хлеба и зрелищ» 

(Ювенал), «авгиевы конюшни» (Сенека).         Немало крылатых слов слетело 

со страниц художественной литературы нового времени: «с веком наравне» 

(Пушкин), «как бы чего не вышло» (Чехов), «а все-таки впереди огни» 

(Короленко). 

   Из приведенных примеров ясно видно, что крылатое слово, в отличие от 

афоризмов, не имеет завершенного умозаключения. Это скорее понятие, а не 

суждение. Афоризм всегда эквивалентен предложениям, крылатое слово часто 

эквивалентно словам: «кот наплакал» - мало; «у черта на куличках» - далеко. 

Основные свойства крылатых, или «летучих», слов - меткость и краткость, 

благодаря которым они легко запоминаются и легко «перелетают» - 

распространяются. Они могут состоять из одного слова: «обломовщина» 

(Гончаров), «Мюнхаузен» (Распе), тогда как минимальное количество слов в 

афоризме - два: «крайности сходятся» (Л. Мерсье), «благородство обязывает» 

(Г. Левис). 

 Крылатое слово, в отличие от афоризма, как бы не имеет своего 

самостоятельного значения, оно всегда ассоциируется с той ситуацией, в 

которой оно возникло, - иначе оно не понятно. «Васька слушает, да ест» 

(Крылов). О чем может говорить эта фраза? Кот ест и что-то слушает - и 
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только. Вся соль здесь в том, что повар читает нотацию коту, вместо того чтоб 

его прогнать, подобно людям, применяющим уговоры вместо наказания.           

По причине зависимости крылатых слов от ситуации, в которой они возникли, 

сборники этих слов издаются с соответствующими разъяснениями, в чем не 

нуждаются афоризмы, изречения, пословицы, понятные сами по себе.  

Крылатые слова не вызывают размышлений и действуют на сознание лишь в 

тесном союзе со своей родословной. Эта особенность крылатых слов 

обусловливает их обязательное широкое распространение, их массовую 

воспроизводимость. Если афоризм, даже только что появившийся, всегда 

понятен, то «крылатым» слово становится лишь после широкой гласности, 

когда людям хорошо известны условия его возникновения. Массовой 

воспроизводимости крылатых слов способствует свойство их многозначности 

- их применимость для различных ситуаций. Благодаря своей незамкнутости, 

они обладают стилистической гибкостью и легко включаются в предложения. 

Распространению крылатых слов способствует также часто присущий им 

переносный смысл:  «держать порох сухим» (Кромвель), «у разбитого корыта» 

(Пушкин). Афоризмы, как уже говорилось, имеют преимущественно прямой 

смысл.   Крылатые слова не являются литературно-философским жанром, как 

афоризмы, однако роль их велика, особенно в области публицистики и 

риторики, где они широко используются.  

Нужно оговорить, что в отдельных случаях крылатое слово может стать 

афоризмом. Иногда оно приобретает глубокий и завершенный смысл, 

полностью отрываясь от породившей его ситуации. Это, например, 

вольтеровское: «Все к лучшему в этом лучшем из миров», или, например, 

горьковское: «Человек... это звучит гордо!». Эту цитату Горького мы не 

приписываем человеку со «дна», который ее произнес, а воспринимаем ее как 

кредо самого автора. 

Но это отдельные случаи, а, как правило, афоризм имеет двучленную форму. В 

первой части высказывается мысль, во второй дается вывод из нее. Крылатое 

же слово - это как бы половина афоризма, это только мысль, заключающая в 

себе определенное понятие. 

Крылатое слово следует считать самостоятельным литературным термином, не 

имеющим отношения к афоризму. От афоризма он отличается отсутствием 

смыслового умозаключения тем, что имеет многозначность использования и 

нередко переносный смысл. 

Крылатые слова в настоящее время являются объектом исследования 

фразеологии. Одним из самых известных русских афористов конца 19 начала 

20 века является великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов.   

Почему мы говорим – «русский»? Почему – «великий»? Мы говорим – 

«русский», потому что он любил все русское: русский народ, русский язык, 

русскую природу, русское искусство. А «великий» – потому что он написал 

много басен. «Его басни переживут века!», - писал К.Н. Батюшков. Н.В. 

Гоголь говорил о баснях Крылова: «Его притчи – достояние народное и 

составляет книгу мудрости народа». 

  К тому времени как  Иван Андреевич Крылов стал великим баснописцем, он 

прошел уже большой творческий путь. Глубоко и серьезно работал Крылов 
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над своими произведениями. Русский баснописец использовал сюжеты других 

авторов (Эзопа, Марциала, Лафонтена), они звучали совершенно по-новому. В 

баснях Крылова зазвучал народный здравый смысл. Назидательность - 

неотъемлемая черта облика Крылова, сам баснописец стал для нас примером 

мудрости, слитой с юмором. Композиция басни довольно жесткая, сюжет 

напоминает сказочный либо сценку, «микрокомедию». В рамках басенного 

сюжета есть завязка, кульминация, развязка; развитие действия происходит в 

основном в диалогах. В целом же басня содержит мораль, данную в начале или 

в конце, то есть «душу» и сюжетный рассказ, то есть «тело».  

За 30 лет работы он написал 205 басен, обогатил русский язык крылатыми, 

остроумными, образными выражениями, сравнениями, вошедшими в нашу 

речь как афоризмы.  Попробуем  объяснить значение  афоризмов,  крылатых 

выражений из басен И. А. Крылова. 

 

1.2. Басни И.А.Крылова – источник крылатых выражений. 

Басни Крылова мы любим читать с самого детства. В памяти хранятся 

крыловские образы, которые частенько всплывают в голове в различных 

жизненных ситуациях, мы обращаемся к ним и каждый раз не перестаем 

удивляться проницательности Крылова.  Маленькие басни Крылова короткие 

по размеру, но не по значению, ведь крыловское слово – острое, а морали 

басен давно превратились в крылатые выражения. 

Хотя перед нами предстают звери, птицы, предметы и очень редко люди, мы  

всегда понимаем, что речь идёт о людях. Что бы ни делали звери, все разумное 

или  глупое люди поневоле относят к себе. 

Среди нас есть такие беспечные лентяи, как Стрекоза, или такие же 

привередливые, как разборчивая невеста. Бывает, вспомнится Моська, которая 

лает на Слона, чтобы произвести впечатление храброй и бесстрашной,  

добиться незаслуженного признания и славы: «Ай, Моська! Знать, она сильна, 

Что лает на Слона!». («Слон и Моська»). 

 

1.3. Афоризмы Крылова применительно к разным 

 сторонам нашей жизни. 
Как умно высмеивал Крылов людские пороки, которым несть числа. Вот та же 

Обезьяна перед зеркалом. Не видим ли мы на каждом шагу и сегодня таких 

Обезьян – людей, которым хочется сказать:  

          “Чем кумушек считать трудиться,  

           Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?” 

 А какова Мартышка, которая “к старости слаба глазами стала”! 

Но по собственной невежественности, не зная ценности очков, разбила их о 

камень. К несчастью, так же бывает и у людей:  

 «Невежи судят точно так: 

   В чём толку не поймут, то всё у них пустяк».  

  («Петух и жемчужное зерно»). 

Крылов осуждал лентяев и бездельников. Прославлял умных, честных 

тружеников: «Великий  человек лишь громок на делах,  

                  И думает свою он крепко думу без шуму». 
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                  «Недаром говорится, 

                  Что дело мастера боится». («Щука и Кот»). 

                  «Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое. 

                  Что сила без ума - сокровище плохое».(«Лев и человек») 

В течение жизни при встрече с людскими пороками и недостатками  

всплывают в памяти  афоризмы И.А. Крылова. 

Баснописец высмеивает лицемерие : 

     «Кукушка хвалит петуха 

     За то, что хвалит он кукушку»,  тщеславие:  

               «Кто про свои дела кричит всем без умолку,  

                В том верно мало толку»(«Две бочки»),   

тупое упрямство, скупость:       

               «Скупой теряет всё, 

                Желая всё достать» («Скупой и Курица»), глупость: 

  «Если голова пуста,  

  То голове ума не придадут места» («Парнас»), подхалимство: 

                   «Как счастье многие находят 

                   Лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!»  

                                                                             («Две собаки»)     

зазнайство:  «Кто самолюбием не в меру поражён, 

                      Тот мил себе и в том, чем он другим смешон». 

Одна из самых известных басен И.А. Крылова  «Ворона и Лисица». Мы 

изучаем её в школе и на всю жизнь запоминаем слова:  

                  «Уж сколько раз твердили миру, 

                  Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,  

                    И в сердце льстец всегда отыщет уголок».  

Басни учат нас быть трудолюбивыми, честными, справедливыми, учат нравам. 

Поэтому их называют нравоучительными произведениями. 

Кроме людских пороков, подаются в легкой форме истины бытия, основы 

поведения и отношений между людьми.  Вот какие крылатые выражения  

приходят на память, когда мы говорим о труде, о деле и безделье. 

 « Беда, коль пироги начнёт печи сапожник,  

   А сапоги тачать пирожник».(«Щука и Кот») 

   «Пой лучше хорошо щеглёнком, 

   Чем дурно соловьём». («Скворец»).  

« А вы друзья, как не садитесь,  

   Все в музыканты не годитесь». («Квартет»). 

Даже имея большое желание сделать дело, надобно подходить с умом и 

знанием. 

« Когда в товарищах согласья нет, 

   На лад их дело не пойдет, 

   И выйдет из него не дело, только мука».  

                                         («Лебедь, рак и щука»).                                

«Да только воз и ныне там». («Лебедь, Рак и Щука»). 

 «Мартышкин труд». («Обезьяна»). 
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       Множество метких выражений из басен И.А. Крылова употребляем мы в 

бытовых ситуациях. 

Например, если  человек, выделяется своими отрицательными чертами 

характера или манерой поведения, мы говорим:   «В семье не без урода» 

(«Слон на воеводстве»).   

Упрекая в беззаботности -   «Ты всё пела, это дело:  

                                                   Так поди же попляши».  

                                                           («Стрекоза и Муравей») 

Когда видим двух людей,  сильно различающихся по физическим данным или  

общественному положению, на ум приходит:  «Слон и Моська». 

Зная человека, причастного к  чему-то преступному, неблаговидному, 

говорим: «Рыльце в пушку» («Лисица и Сурок»). 

Когда от чувства радости захватывает дух, произносим:  

       « От радости в зобу дыханье спёрло». («Ворона и Лисица»). 

Почти каждому человеку хорошо знакомо выражение  «Видит око, да зуб 

неймёт» («Лисица и виноград»).  

Так  бывает, когда хочешь чего-то  недоступное, недостижимое. 

Часто можно услышать в разговоре: «Слона-то  я и не приметил». 

(«Любопытный»). Это означает, что человек не заметил чего-то важного или 

большого. 

Сталкиваясь с проблемой, кажущейся нам сложной, но имеющей простое 

решение мы восклицаем: «А ларчик просто открывался» («Ларчик»). 

    В баснях очень много полезных и умных мыслей, нравоучений . 

Они  покажут,  чего нужно остерегаться в жизни, какое поведение 

окружающие осуждают, а за какое могут поощрять. Мораль понятна и  

содержит в себе разделение между верным и неверным.  

Мы живём среди множества людей и очень важно правильно вести себя, чтобы 

приобрести друзей и не нажить врагов.    И выражение:  «Что ты посеял – то и 

жни»- подсказывает нам, как поступать. 

Даже когда у человека всё хорошо, не стоит отталкивать от себя тех, кто 

кажется незначительным и малым. Ведь: 

   «Не попусту в народе говорится: 

     Не плюй в колодезь, пригодится 

     Воды напиться». («Лев и Мышь»). 

Беда может приключиться  и с тобой, поэтому нельзя обижать тех, с кем 

случилась беда, насмехаться над ними.  Мы знаем мудрые слова: 

 «Вперёд чужой  беде не смейся, Голубок». («Чиж и Голубь»). 

Чудесное правило быть внимательным к людям, не пренебрегать их помощью 

и знаниями, выражается в словах: 

 «Не презирай совета ничьего, 

  Но прежде рассмотри его». («Орёл и Крот»). 

Иногда человек хочет совершить хорошее дело, оказать благодеяние. Но не 

следует даже в хорошем деле превышать меру. Название басни «Демьянова 

уха»  является нарицательным для  такого чрезмерного старания. 
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Общество состоит из разных людей:  бедных и богатых, простых тружеников и 

людей, облечённых властью. И в современной жизни применимы афоризмы 

И.А. Крылова:«У сильного всегда бессильный виноват» («Волк и Ягнёнок») 

 «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» (Волк и Ягнёнок»), 

когда люди, имеющие власть, не желая признавать своё безделие, 

попустительство,  стараются переложить свою вину на других. 

И детям и взрослым интересно читать басни. Они помогают нам в чужих 

недостатках узнавать свои, помогают стать лучше. 

Басни Крылова не стареют. Каждое новое поколение воспитывается на них. 

Они вошли в фонд национальной культуры. Строки из басен вошли в речь, 

стали привычными,  стали крылатыми выражениями, пословицами и 

поговорками. 

Глава 2. Практическое исследование. Данные социологического 

 опроса и их анализ. 
Для того  чтобы узнать насколько знакомы ребятам афоризмы из басен, был 

проведён опрос учащихся  10-ых  классов  нашей школы.     Всего участвовало 

в опросе 35 человек.  

Им были предложены следующие вопросы:   

1. Знаете ли вы, что такое афоризмы? 

2. Есть ли афоризмы в баснях И.А.Крылова? 

3. Употребляете ли вы подобные выражения в своей речи? 

4. Видите ли вы смысловое сходство крыловских крылатых выражений и 

народных пословиц? 

5. Узнаёте ли вы иногда себя в героях басен Крылова?  

Опрос показал, что большинство учеников – 68% - знает, что такое крылатые 

слова, 87% учащихся понимает, что некоторые крылатые выражения пришли 

из произведений великого баснописца И. А. Крылова. 

К сожалению,  немногие школьники –только 23 %-  вводят крылатые 

выражения в свою речь, умеют их использовать при построении своего ответа 

или письменной работы. Так как современные дети большее количество 

времени уделяют компьютерам и мало читают, только половина всех ребят -

58%- знает  о смысловом сходстве народных пословиц и афоризмов из басен  

Крылова. 

Интересно, что школьники намного чаще узнают себя в героях басен -74% . 

Изучив литературу по данной проблеме и проведя опрос среди сверстников, я 

пришла к такому выводу, что необходимо  развивать  у школьников уважение 

к русскому языку, гордость за русский язык.   А крылатые слова, с их ясными 

и точными формулировками, одной фразой охватывающие целый характер – 

это украшение языка.    И.А. Крылов дал нам множество таких выражений.    

Очень важно, чтобы ребята знали их и пользовались ими в своей речи, потому 

что это обогащает речь, делает её более красочной и повышает их 

интеллектуальный и культурный уровень. 

 Школьникам следовало бы внимательнее относиться к их изучению и 

стараться сделать их частью своей речи. Афоризмы приобщают нас к 

арсеналам человеческой мудрости, помогают осмыслить роль личности в 

миропорядке, всмотреться в картину общественной нравственности. Они 
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словно существуют вне границ и вне времени, несут всеобъемлющий смысл, 

обладают способностью жить вне контекста. 

 

III. Заключение 
Высказанные людьми разных эпох афоризмы, по своему содержанию намного 

значительнее своего конкретного исторического смысла, поскольку истинная 

мудрость, заключенная  в понятии афоризмы, не стареет и актуальна на все 

времена. Римскому императору Аврелию принадлежит изречение: «Люди 

существуют друг для друга». Такие афоризмы были истиной в глубокой 

древности, и остались ею по сей день.  Отсюда становится ясно, что афоризмы 

являются одним из признаков единства человечества. Проходят годы, века, 

появляются и исчезают государства, меняются границы, языки, культура; но 

то, что интересовало, волновало и беспокоило людей в далеком прошлом (то, 

что выражали афоризмы), интересует, волнует, беспокоит их и теперь, и это 

выражают афоризмы и сейчас. Выражение общечеловеческих ценностей, 

заключенное в том, что выражают афоризмы, имеет непреходящее значение. 

Афоризмы многоплановы. Они охватывают все стороны жизни человека, как 

внешние, так и внутренние, как физические, так и духовные, нравственные, 

философские. Афоризмы учат нас жить, понимать и ценить окружающий мир 

и, что очень важно, несут в себе общечеловеческое, объединяющее начало. 

 Таким образом, афоризмы обладают мощной силой и действуют на сознание 

людей глубиной мысли, на эстетические чувства — своей красотой, на память 

— краткостью и меткостью.  

Язык басен    Ивана  Андреевича Крылова очень богат афоризмами. Они 

меткие, образные.  Зная значение каждого афоризма, который употребляется в 

баснях, мы понимаем смысл, содержание басни, понимаем о каких 

человеческих пороках говорит великий баснописец. Употребляя афоризмы в 

своей речи, мы делаем её более выразительной и эмоциональной. 
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Проект на тему «Похвальное слово знакам препинания» 

Введение 

Актуальность: на уроках русского языка изучая темы «Знаки препинания при 

однородных членах предложения», «Знаки при диалоге», «Знаки в конце 

предложения», мы сталкивались с ситуациями, когда было непонятно, где 

должны стоять знаки препинания. А придумывая сочинения – не только где, 

но и какие знаки. Поэтому стало интересно узнать, какие знаки препинания 

есть ещё, и какую роль они выполняют. 

Проблема: часто мы не знаем, какие знаки препинания ставится в 

предложениях, и где их надо поставить. 

Цель: закрепление и расширение знаний о знаках препинания в 

предложениях. 

Задачи: 
Определить, сколько знаков препинания, и как они появились. 

Выяснить значение знаков препинания на письме. 

Научиться ставить изученные знаки препинания. 

План работы: 
Распределить задания. 

Найти справочный материал, упражнения и занимательный материал. 

Составить сборники упражнений, загадок и памяток. 

Решить задания с одноклассниками и сделать вывод об умении ставить знаки 

препинания. 

Представить полученные результаты и собранный материал на классной 

конференции. 

Итоговый продукт: книжки-малышки, брошюры, презентации. 

История возникновения знаков препинания 

       В русском языке есть такой очень важный раздел, как пунктуация. В нём 

изучаются знаки препинания, правила их расстановки. Знаки препинания: 

точка (.), вопросительный знак (?), восклицательный знак (!), многоточие (...), 

запятая (,), точка с запятой (;), двоеточие (:), тире (-), скобки (круглые) ( ), 
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кавычки (" "). Знаки препинания обеспечивают пишущему и читающему 

однозначное понимание предложения и текста. 

       В русском языке большинство известных нам сегодня знаков препинания 

появляется в XVI-XVIII веках. До конца XV века тексты на русском языке 

писались или без промежутков между словами, или делились на 

нерасчленённые отрезки. Примерно в 1480-е годы появилась точка, в 1520-е — 

запятая. 

      Появившаяся позднее точка с запятой вначале употреблялась также в 

значении знака вопроса. Следующими знаками препинания стали 

вопросительный и восклицательный знаки. В «Грамматике словесности» 

Мелентия Смотрицкого (1619 год) появился первый парный знак препинания 

— круглые скобки. 

Самым древним знаком является точка. Она встречается уже в памятниках 

древнерусской письменности. Но в то время её употребление отличалось от 

сегодняшнего: во-первых, оно не было регламентировано; во-вторых, точка 

ставилась не внизу строки, а посреди неё; в тот период даже отдельные слова 

не отделялись друг от друга. ТОЧКА, -и, ж. 1. След от прикосновения, укола 

чем-нибудь острым (кончиком карандаша, пера, иглы), вообще маленькое 

круглое пятнышко. 

    Самым распространённым знаком препинания в русском языке считается 

запятая. Само слово "запятая" встречается в XV веке. По мнению П. Я. 

Черных, слово произошло от запяти (ся) — „зацепить(ся)“, „задеть“, 

„заколоться“. Даль связывает это слово с глаголами запясть, запять, запинать 

— „останавливать“, „задерживать“. 

Так, скобки [()] встречаются в памятниках XVI века. Раньше этот знак 

назывался „вместительным“. 

   Двоеточие [:] как разделительный знак начинает употребляться с конца XVI 

века. Оно упоминается в грамматиках Лаврентия Зизания, Мелентия 

Смотрицкого (1619), а также в первой русской грамматике доломоносовского 

периода В. Е. Адодурова (1731). 

Восклицательный знак [!] нужен для выражения восклицания (удивления). 

Правила постановки „удивительного знака“ определяются в „Российской 

грамматике“ М. В. Ломоносова (1755). Восклицательный знак происходит от 

выражения «note of admiration» (пометка об изумлении). По одной из теорий 

его происхождения, это было латинское слово для обозначения радости (Io), 

написанное с буквой «I» над буквой «o». 

    Вопросительный знак [?] встречается в печатных книгах с XVI века, однако 

для выражения вопроса он закрепляется значительно позже, лишь в XVIII 

веке. Первоначально в значении [?] встречалась [;]. Придумали 

вопросительный знак немецкие книгопечатники, которые работали в Венеции 

в XVI. И произошло это, видимо так: первые ученые писали по-латыни, они 

помещали слово questio - то есть "вопрос" - в конце предложения, которое, 

сокращённое до "Qo", ставилось в конце вопросительных предложений. Чтобы 

сэкономить ценное пространство, "Qo" сократили до "Q", в результате чего 

появилась еще одна проблема - читатели могли путать ее с окончанием слова. 

В результате "Q" стали помещать над "o", что и привело в конечном итоге, к 
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образованию всем известного символа. Со временем "o" превратилась в точку, 

а "Q" в загогулину. 

   Тире [-] и многоточие […] относятся к более поздним знакам. 

Предполагалось, что тире изобрёл Н.М. Карамзин, однако оказалось, что в 

русской печати этот знак встречался уже в 60-е годы XVIII века, а Н. М. 

Карамзин лишь способствовал популяризации и закреплению функций этого 

знака. Впервые знак тире [-] под названием „молчанка“ описан в 1797 году в 

«Российской грамматике» А. А. Барсова. 

Знак многоточие […] под названием „знак пресекательный“ отмечается в 1831 

году в грамматике А.Х. Востокова, хотя его употребление встречается в 

практике письма значительно раньше. 

Не менее интересна история появления знака, который впоследствии получил 

название кавычки [« »]. Слово кавычки в значении нотного (крюкового) знака 

встречается в XVI веке, но в значении знака препинания оно стало 

употребляться только в конце XVIII века. Предполагают, что инициатива 

введения этого знака препинания в практику русской письменной речи 

принадлежит Н.М. Карамзину. 

    Учёные считают, что происхождение этого слова не до конца понятно. 

Сопоставление с украинским названием лапки даёт возможность 

предположить, что оно образовано от глагола кавыкать — „ковылять“, 

„прихрамывать“. В русских диалектах кавыш — „утёнок“, „гусёнок“; кавка- 

„лягушка“. Таким образом, кавычки- „следы от утиных или лягушачьих 

лапок“, „крючок“, „закорючка“. 

   Названия большинства знаков препинания в русском языке являются 

исконно русскими, да и сам термин знаки препинания восходит к глаголу 

препинать – «остановить, «задержать в движении». Заимствованы были 

названия только двух знаков. Дефис (чёрточка) — из нем. Divis (от лат. divisio 

— раздельно) и тире (черта) — из французского tiret, tїrer. 

Начало научному изучению пунктуации было положено М. В. Ломоносовым в 

«Российской грамматике». Сегодня мы с вами пользуемся «Правилами 

орфографии и пунктуации», принятыми в 1956 году, то есть почти полвека 

назад. 

Роль знаков препинания 

 
Каждый знак препинания играет свою роль и несет смысловую нагрузку в 

расставлении правильных акцентов и пауз в тексте. 

Кавычки 

Зимой мы с мамой шли по городу, и прямо на улице увидели выставку картин. 

Я заметила картину «Грачи прилетели» и говорю маме: 

- Мам, смотри, грачи прилетели. 

А мама удивлённо на меня посмотрела и говорит: 

- Доча, какие грачи, они только весной прилетают! А я показываю на картину 

и говорю: 

- Мама! Картина «Грачи прилетели». И тогда она увидела выставку, и мы с ней 

долго смеялись» 
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ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА! Название картин, музеев, станций метрополитена 

и т.п. пишется в кавычках 

Восклицательный знак 

Бесконечен мир человеческих чувств: радость, гнев, печаль, страх, счастье…В 

устной речи эти чувства передают не только слова, но и выражения, жесты, 

звучание голоса. В письменной речи «носителем самых разнообразных 

чувств» служит лишь восклицательный знак. В текстах восклицательный знак 

может встречаться несколько раз, выполняя различные функции. 

 

Во-первых, предложение «У меня лучшая профессия на свете!» с 

восклицательным знаком выражает радость. 

Во-вторых, в предложении «Это же жутко: бесполезный работник!» этот знак 

в конце предложения используется для выражения недоумения. 

В-третьих, в предложении «Вы только подумайте, что за больной пошёл!» 

восклицательный знак помогает выразить удивление. 

В-четвёртых, в предложении «И все такие нервные, злые, все только о своих 

болячках и говорят!» этот знак используется для выражения 

неудовлетворения. 

В-пятых, в предложениях «Нет, кто бы мне посочувствовал! Как мне трудно!» 

восклицательный знак будто бы привлекает внимание, призывает кого-то на 

помощь. 

В-шестых, в предложениях «Не спеши! Не скачи! Подумай сперва как 

следует!» этот знак выступает в роли «строгого командира», то есть выражает 

приказ. 

В-седьмых, в предложении «Смилуйся, государыня рыбка!» восклицательный 

знак выступает в роли «попрошайки», то есть используется для выражения 

просьбы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не зря говорят: и у знаков 

бывает настроение! А восклицательный знак – яркий тому пример! 

Точка 

Если поставить точку неправильно, то получится предложение с другим 

смыслом. Например, у меня есть друзья Женя и Ира. Один раз они мне 

прислали эсэмэску про своего друга: «В комнате живёт ёжик Алёша он за ним 

ухаживает». Я её прочитала так: «В комнате живёт ёжик Алёша. Он за ним 

ухаживает». Потом долго удивлялась этой эсэмэске. 

Так что друзья, пишите правильно, даже в эсэмэсках, разграничивая 

предложения, а то поймут не совсем так, как вы хотели!!! 

Точка с запятой 

Однажды я писала сочинение, и в нём оказалось предложение с огромным 

количеством запятых. Предложение выглядело вот так: «Это лето было тёплое, 

ласковое, милое, упрямое солнце светило с самого утра». 

Но куда ещё запятые, их и так много!! И тут я узнала у мамы про знак 

препинания точка с запятой. Он ставится, когда в предложении много запятых. 

И я написала предложение так: «Это лето было тёплое, ласковое, милое; 

упрямое солнце светило с самого утра».Так я воспользовалась, совершенно 

новым для меня знаком препинания!!! 
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Многоточие 

Моя подруга писала рассказ-описание о еже. Она старалась написать о ежике 

всё, что знала. Прочитав написанное сочинение в тетради, она вспомнила ещё 

кое-что, но писать уже устала. Что делать? И она позвонила мне: «Какой 

поставить знак, если есть ещё описание, а писать устала?». 

 

Я подумала и ответила: «Что есть знак препинания – многоточие. Этот знак 

ставится, когда ты ещё не закончил высказывание». Это был выход! Она очень 

обрадовалась и поблагодарила меня! 

Правила постановки знаков препинания 
В тексте иногда встречаются такие места, когда непонятно, нужен ли знак 

препинания, и если да, то какой именно. Для ответа на эти вопросы 

необходимо применить определённое правило пунктуации. 

Точка. На письме она используется для завершения предложений и отделения 

одного предложения от другого «На улице идет дождь. Я решил остаться 

сегодня дома.» и для сокращения слов «и т.д. - и так далее». 

Запятая. Используется внутри предложения для отделения его частей друг от 

друга «Солнце светило так ярко, что даже насекомые спешили укрыться от 

него». Ставится при однородных членах предложения «Утром я проснулась, 

встала, умылась и пошла завтракать»; для выделения обращения «Дима, 

вставай, пора в школу». 

Точка с запятой. Ставится в предложении, если в нем много составляющих и 

запятых, для разделения частей: «Солнечные блики скакали повсюду, 

отражаясь от водной глади; кто бы мог подумать, что такая погода может быть 

в середине осени». 

Многоточие. Используется для обозначения паузы или незаконченной мысли: 

«Да, я все время думаю о том, как все могло бы сложиться, что было бы с 

нами... Почему ты спросил у меня об этом именно сейчас?». 

Восклицательный знак. Он завершает предложение и обозначает 

эмоциональную окраску — волнение, удивление, гнев, сильную радость и 

многое другое, в зависимости от контекста самого предложения: «Скорей! 

Иначе мы опоздаем!». Восклицательный знак может ставиться не только в 

конце предложения, им можно выделять обращения: «Господа! Мы скоро 

начинаем» или после междометия: «Ах! Мне безумно жаль!». 

Вопросительный знак. Обычно ставится в конце предложения и выражает 

вопрос или сомнение: «Зачем нужны знаки препинания в письменной речи?» 

Двоеточие. Ставится внутри предложения и означает, что часть до него 

связана с частью после него. Двоеточие ставится при перечислении после 

обобщающего слова «Ах, как много было там цветов: ирисы, нарциссы, 

хризантемы, герберы, лилии и розы!». Также двоеточие используется в 

сложном предложении, если одна из частей дополняет или поясняет вторую: 

«Он принял это решение быстро, не задумываясь, у него были на то причины: 

он знал, что это правильно». 

Тире. Используется внутри предложения и часто заменяет пропущенные слова 

или союзы. «Любящая семья — настоящее счастье», тире используется вместо 
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пропущенного слова «это». Также тире используют для обозначения прямой 

речи «Что это?» – спросил Костя. 

- Здравствуй, Ваня! 

- Привет, Миша. 

 

Кавычки. Кавычки являются выделительным знаком. Прежде всего, кавычки 

выделяют в тексте чужую речь - отдельные слова, принадлежащие другому 

автору, цитаты, прямую речь:“Что же будет?” – подумал он.Выделяются 

необычно употребленные автором слова, названия картин «Золотая осень», 

книг «Заяц Коська и его друзья» и т.д. 

 

Скобки. Скобки выделяют в предложении особо значимые части; особая 

значимость проявляется в дополнительной смысловой нагрузке: «В жаркое 

летнее время (это было в начале июля) мы отправились за ягодами». 

 

Заключение 
Работая над проектом, мы узнали очень многое о знаках препинания: какие 

знаки есть, историю их появления, правила постановки. Также мы учились их 

ставить. И, хотя у нас ещё не всё получается правильно, такая работа 

необходима. Она помогает научиться расставлять не только точки, запятые, но 

и точку с запятой, двоеточие, тире. 

Проведённый нами эксперимент показывает, что не все ребята научились 

правильно расставлять изученные знаки препинания, и поэтому нам 

необходимо не только учить правила, но и учиться ставить знаки. 

Правильно ставит знаки пунктуации очень важно, так как от этого зависит, 

поймут нас или нет. В устной речи мы изменяем голос, интонацию, делаем 

паузы, а на письме все это мы выражаем знаками препинания, которые точно 

передают наши мысли и чувства. 

А знание правил пунктуации позволит нам стать образованными людьми. 

 

Список литературы: 

1.Загадки по русскому языку для школьников. 

2.Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях \ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. - М.: Просвещение, 2014 г. 

3.Пунктуация(или знаки препинания). 
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Әбдуали Алишер Қайратұлы ученик 3 «А» класса 

Кызылординская область Казалинский район 

Школа-лицей №16 имени М.Горького  

учитель начальных классов 

І категорий Адиканова Куралай Ахмедиевна 

 

Тема: "Русские народные сказки" 

Введение 

       Вы знаете, что такое сказка? Нам казалось, что ответ на этот вопрос 

может дать любой человек: и взрослый, и ребенок. Приступив к работе над 

проектом, мы и не подозревали, что сказка играет огромную роль в жизни 

каждого отдельно взятого человека и народа в целом. 

      Народные сказки передаются от дедов внукам и правнукам. И каждое 

поколение вносит в них что-то своё, присущее своему времени. Но 

неизменным остаётся противостояние добра и зла, светлых и тёмных сил. 

Причём во всех сказках зло всегда имеет много средств, с помощью 

которого оно вредит людям и животным, но всегда находятся герои, 

которые могут победить зло или перевоспитать злодеев сказки. 

Актуальность работы: сказка помогает ребенку в выборе нравственных 

ориентиров. 

Цель: выяснить, что такое сказка и какие виды сказок бывают, 

познакомиться с русскими народными сказками. 

Задачи: 

Дать определение сказки. 

Установить виды народных сказок. 

Дать определение понятий русской народной сказки как жанра устного 

народного творчества; 

Проследить историю возникновения сказок и их типологию. 

Сочинить свою сказку. 

Методы: 

Знакомство с литературой; 

Чтение и изучение русских народных сказок; 

Анализ сказок; 

Просмотр мультфильмов и сказок; 

Рисование героев сказок. 
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Практическая значимость: расширение представлений младших 

школьников о сказках, развитие творческих способностей у детей. 

История русской народной сказки 

          Сказка - это особый литературный жанр. Создание сказок имеет 

древнюю историю. Сказки появились в столь глубокой древности, что с 

точностью определить время их рождения очень сложно. Так же мало 

знаем мы и об их авторах. Скорее всего, сказки сочиняли те самые 

крестьяне и пастухи, которые часто выступали в роли главных героев 

повествования. 

        Они же передавали сказочные истории из уст в уста, от поколения к 

поколению, по ходу дела изменяя их и дополняя новыми деталями. Сказки 

рассказывали взрослые и - вопреки нашему нынешнему представлению - 

не только детям, но и взрослым тоже. Сказки учили выпутываться из 

непростых положений, с честью выходить из испытаний, побеждать страх 

- и любая сказка оканчивалась счастливым финалом. Некоторые ученые 

полагают, что в истоках сказки лежат первобытные обряды. Сами обряды 

забылись - рассказы же сохранились как клад полезных и поучительных 

знаний. 

Итак, сказка - это занимательный устный рассказ, повествующий о 

невероятной, но поучительной истории. 

      Действующие лица такой истории - вымышленные персонажи, 

попадающие в сложные ситуации и выходящие из них благодаря 

помощникам, чаще всего наделенным волшебными свойствами. При этом 

коварные злодеи чинят им разные козни, однако в конечном итоге добро 

побеждает 

      Сказки бывают разные. Народные сказки делятся на сказки о 

животных, волшебные сказки, бытовые сказки. В одних- главными 

персонажами являются животные (иногда им противостоит человек). Это - 

сказки о животных. 

В других - главными персонажами являются люди и фантастические 

существа; животные здесь чаще всего - добрые помощники главного 

героя. В этих сказках речь идет об удивительных приключениях Ивана-

царевича или Ивана -дурака, обязательно связанных с волшебством. Это - 

волшебные сказки. 

        И, наконец, есть сказки, главными персонажами которых также 

являются люди, но, в отличие от волшебных сказок, где герои одерживают 

победу 

благодаря волшебству, в них герои становятся победителями благодаря 

своему уму, смекалке, смелости, хитрости. Это - социально-бытовые 

сказки. 

       Говоря о различии между сказками, интересно обратить внимание на 

истоки их вымысла, фантастики. Почему звери в сказках разговаривают 

как люди, почему умерший отец награждает младшего сына Сивкой-
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буркой, почему брошенный назад гребень превращается в лес? Эти и 

многие другие вопросы останутся без ответа, если не обратиться к той 

эпохе в жизни человека, когда сказок еще не было, а существовали устные 

рассказы о вере человека во всякого рода чудеса. 

      Древний человек был далек от правильного понимания явлений 

природы. Ветер, вырывавший с корнями деревья, черные тучи, 

проливавшие на землю потоки воды, оглушительный гром и 

ослепительные молнии, обрушивавшиеся на беззащитного человека, 

звери, подстерегавшие его в дремучих лесах и глубоких оврагах, - все это 

наводило на него страх, заставляло думать о том, что в природе все живет, 

двигается, имеет свой разум. И человек отождествлял себя и природу. 

      Он считал, что животные могут разговаривать между собой, деревья - 

двигаться; он думал, что солнце, луна, тучи, ручьи и реки - живые 

существа. А раз так, значит, они могли принести ему и вред и пользу. 

Будучи бессильным перед природой, он стал поклоняться кажущимся ему 

живыми воде, огню, солнцу, деревьям, животным. Ощущая себя частицей 

природы, такой грозной и всесильной, он искал у нее защиты и стремился 

защититься от нее. 

       Древний человек поклонялся и своим умершим предкам. Смерть была 

необъяснимой для него, загадкой. Считалось, что человек не умирает, а 

лишь переселяется (он или его душа) в другой мир. Поэтому умерший 

человек, в представлении древних, — это живой человек, но обладающий 

в силу необычности своего состояния сверхъестественной силой. Так 

возник культ предков, требовавший поклонения умершим. 

         Все сказанное объясняет нам, почему звери в сказках разговаривают, 

почему в сказке „Сивка-бурка" умерший отец ведет разговоры со своим 

младшим сыном. Учеными установлено также, что Змей, Горыныч в 

сказках — олицетворение огня, образы Бабы Яги и Кощея Бессмертного 

связаны с культом предков и т. д. 

Но все это говорит лишь об истоках фантастики сказок. 

Говоря о сказках разных народов со сходными сюжетами, необходимо 

отметить три случая: 

1. Сказки формируются в среде какого-нибудь народа, а потом 

перемещаются в другие страны, но на них действуют свои фольклорные 

традиции (зачины, мотивы), приспосабливаются к местным обычаям. 

2. Есть сходные сказки, которые возникают независимо друг от друга в 

разных странах в силу общности быта, психологии, условий и законов 

социально – исторического развития народов. 

3. Сказки могут передаваться и через книгу. 

       Национальные черты сказки определяются фольклорными традициями 

народа. В сказках находит отражение животный и растительный мир той 

страны, где эти сказки появились. Животные – герои сказок – напоминают 

своей речью и поведением людей той страны, где бытуют эти сказки. А 
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иначе и быть не может, так как сказка всегда была отражением народной 

жизни, зеркалом народного сознания. 

                                  Виды русских народных сказок 

      Мечты об иной, светлой жизни, в которой люди оказываются 

победителями в жизненной борьбе, воплотились в волшебных 

сказках. Волшебные сказки богаты вымыслом, яркими образами. В них 

показаны чудесные события, действуют фантастические персонажи. 

Одним из таких персонажей является Жалмауыз – кемпир. Это страшная 

старуха, напоминающая Бабу -Ягу. 

       В русских народных сказках мы встречаем волшебные предметы: 

сапоги- скороходы, скатерть – самобранку и т.д. 

Положительные герои в волшебных сказках проходят через все 

препятствия, побеждают злых духов, достигают благородной цели. Они 

часто действуют не только на земле, но и в подземном и в подводном 

царствах, встречаются со страшными чудовищами и побеждают их. На 

этом пути героям помогают замечательные люди, наделённые 

необыкновенными способностями животные и сказочные птицы. 

                                 Русские народные бытовые сказки 

      Бытовые сказки отличаются от волшебных. В их основе лежат 

события каждодневной жизни. Здесь нет чудес и фантастических образов, 

действуют реальные герои: муж, жена, солдат, купец, барин, поп и др. Это 

сказки о женитьбе героев и выходе героинь замуж, исправлении 

строптивых жен, неумелых, ленивых хозяйках, господах и слугах, об 

одураченном барине, богатом хозяине, барыне, обманутой хитрым 

хозяином, ловких ворах, хитром и смекалистом солдате и др. Это сказки 

на семейно-бытовые темы. В них выражается обличительная 

направленность; осуждается корысть духовенства, не следующего 

священным заповедям, жадность и завистливость его представителей; 

жестокость, невежество, грубость бар-крепостников. 

С симпатией в этих сказках изображен бывалый солдат, который умеет 

мастерить и рассказывать сказки, суп варит из топора, может перехитрить 

кого надо. Он способен обмануть черта, барина, глупую старуху. 

Служилый умело достигает своей цели, несмотря на нелепость ситуаций. 

И в этом обнаруживается ирония. 

         Бытовые сказки кратки. В центре сюжета обычно один эпизод, 

действие развивается быстро, нет повторения эпизодов, события в них 

можно определить как нелепые, смешные, странные. В этих сказках 

широко развит комизм, что определяется их сатирическим, 

юмористическим, ироническим характером. В них нет ужасов, они веселы, 

остроумны, все сосредоточено на действии и особенностях повествования, 

которые раскрывают образы героев. 

Их очень много. Герои этих сказок - домашние животные, звери и птицы, 

которым приписываются человеческие черты. 
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        Для сказок о животных характерен яркий оптимизм: слабые всегда 

выходят из сложных положений. Он поддерживается комизмом многих 

ситуаций и юмором. 

Главными персонажами народных сказок являются волк или лиса, 

олицетворяющие собой зло, а добрые качества присущи зайцу, петуху, 

коту, барану, ягнятам, или курице. 

     Овца - символизирует безобидность, спокойствие, волк – глупость, бык 

в сказках труженик; лиса – хитрая, притворщица; тигр – жестокосердный 

тиран. 

Весь сюжет сказок построен на постоянном столкновении добра и зла. 

Волк и лиса очень коварны и опасны. Но силу зла смягчает юмор, который 

занимает весомое место в сказках. Злые герои постоянно высмеиваются и 

часто попадают в нелепые, комические ситуации. 

Обычно сказка заканчивается победой добра. Зло наказуемо. Волк и лиса 

сполна получают по заслугам за свои деяния. Сказки о животных 

поучительны, познавательны. 

Заключение 

       Сказки – самые древние творения человеческого духа. Она один из 

популярных и любимых жанров в устном народном творчестве. 

Мы ещё не умели ходить, но уже слышали от наших мам и бабушек 

сказки. 

Сколько же сказок уже услышано и прочитано нами с раннего детства! И 

нет среди них таких, которые бы нам не нравились. Бывали сказки, 

похожие друг на друга и не похожие, бывали весёлые и грустные, длинные 

и короткие. А вот скучные и глупые не попадались никогда 

         Повзрослев, мы будем их читать и изучать ещё долго. А, читая, 

всегда погружаемся в их фантастический, волшебный и одновременно 

такой живой и реальный мир. Каждый  сказочный образ оживает в 

воображении ярче, чем кадры кино или телевидения. И это не случайно. 

Ведь сказка – совершенное произведение народного духа. 

В сказке нет ничего лишнего. Всё на своём необходимом, точно 

пригнанном месте. И поэтому сказка вечна. 

      Справедливость, которой так не хватает в жизни, почти всегда 

торжествует в сказках. На изученном материале видно, что поставленные 

перед нами цели и задачи Пока существует человечество, оно нуждается в 

мечте, а следовательно, ему не обойтись без сказки, которая вдохновляет, 

подаёт надежду, забавляет и утешает. 

Литература 

1. А.Н.Афанасьев Сборник «Народные русские сказки» 

2. Детская литература сказка»Волк и семеро козлят» 

3. Художественная литература хрестоматия «КАПЕЛЬКА» 
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Сейілбекова Асылай 9 «А» сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Бошайбек Жанат Кеңесбекқызы  

Қызылорда қаласы. Абылай хан атындағы  

№140 қазақ орта мектебінің биология пәні мұғалімі 

 

1.Ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты: Ұлудың классификасиясын 

жіктей отырып, оның пайдасы мен түрлері және денсаулыққа тигізер оң 

әсері туралы келешек ұрпаққа насихаттау, үлгі ету. 

Міндеттері: 

 Ұлу туралы түсінік беру; 

 Оның көмегімен жүргізілетін терапияның маңыздылығы мен 

құндылығын таныту. 

 Түрлері туралы мәлімет беру. 

Болжам: Ұлудың пайдалы тұстары турасында і қарастырылды. 

Зерттеу кезеңдері: 

1-кезең – Зерттеу тақырыбын табу, әдебиеттермен танысу және 

материалдар жинақтау; 

2-кезең- Талдамаларды жобалау; 

3-кезең- Жинақталған материалды сұрыптап, негізгі мақсатты ашуға 

жұмыстану; 

4-кезең- Талдау жасап, жұмысты жүйелеу, рәсімдеу, қорытындылау, жазу. 

Зерттеу әдісі: Зерттеуде іздену, жинақтау, саралау, әдеби-ғылыми талдау. 

5.Зерттеу нәтижесі: Ұлу туралы жинақталған тарихи және ғылыми 

сипаттағы деректерді енгізе отырып, оқушыларға насихат жүргізіледі. 

6. Күтілетін нәтиже: 

–   Ұлудың құрылысы мен оның пайдасы аясында түсінеді; 

–  Осы бағытта өз тарапынан не істеу керек екеніне мақсат қояды; 

–  Денсаулыққа пайдасы туралы нақты білімі қалыптасады. 

Қорытынды: Ұлу өте пайдалы жәндік. Оның әрбір жасаған қозғалысы мен 

жүргізген зерттеу жұмыстары оқушы үшін өте маңызды. Себебі өзі 

кішкене болса да, адамның денсаулығы үшін орасан зор көмегі бар бұл 

жәндіктің қасиеттері туралы келешек жас ұрпаққа насихаттамақпын. 

І Кіріспе бөлім 
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Ұлулар (Gastropoda) — жұмсақ тәнді жәндіктердің — моллюскалардың бір 

класы. 

Ұлулардың буылтық құрттардан негізгі айырмашылығы - 

денесі бунақтарға бөлінбейді. Сондықтан ішкі мүшелердің денеде 

орналасуы қайталанбай, атқаратын қызметі бірдей, біртұтас күйде болады. 

Айқын жіктелмесе де, олардың бас бөлігін тұлғалан ажыратуға мүмкіндік 

бар. Ұлулардың ішкі мүшелері бастан кейінгі тұлға қапшығында 

орналасады. Тұлғадан ерекше қатпарлы қабат - шапанша (мантия) түзіледі. 

Тұлға мен шапанша аралығында шапанша қуысы болады, ал шапаншаның 

үстіңгі бетінен бақалшақ қалыптасады. 

     Зәршығару жүйесі мен жыныс тесіктері және артқы ішектің 

аузы шапанша қуысына ашылады. 

    Аяқ - ұлулардың негізгі қозғалу мүшесі. Ұлулар денесі жұмсақ, үш 

қабатты, екіжақты симметриялы көпжасушалы омыртқасыз жәндіктер. 

Олардың денесі бастан, тұлғадан, аяқтан, бақалшақтан және бақалшақ 

қалдығынан тұрады. Ұлулар типіне бұрын «былқылдақденелілер» деген 

атау пайдаланылған. Ұлулар типінде 130 мыңнан астам түр бар деп 

есептеледі. 

       Ұлулардың буылтық құрттардан 

негізгі ерекшелігі – денесі бунақтарға 

бөлінбейді. Тұлғадан ерекше қатпарлы 

қабат – шапанша (мантия) түзіледі. 

Тұлға мен шапанша аралығында 

шапанша қуысы болады, ал 

шапаншаның үстіңгі бетінен бақалшақ 

қалыптасады. 

      Асқорыту жүйесі едәуір күрделі. 

Дененің алдыңғы бөлігіндегі ауыз 

тісшелері – үккі тілге және жұтқыншаққа жалғасады. «Бауыр» деп 

аталатын асқорыту безінің аузы қарынға ашылады. Көпжасушалы 

жәндіктерден бұрын кездеспеген асқорытуға қатысатын без бауырды 

ұлулардан бірінші рет байқаймыз. 

Тағы бір ерекшелік – ұлуларда қантарату жүйесі ашық. Көптеген 

ұлулардың қаны түссіз. Қанның түсі көгілдір (басаяқтылар) ұлулар да бар. 

Жүректе бір немесе екі құлақша, бір қарынша болады. 

    Құрлықта тіршілік ететін ұлулар өкпемен тыныс алады. Суда тіршілік 

ететіндерінің тыныс алуы шапанша астында орналасқан желбезектер 

арқылы жүзеге асады. Тұщы суда мекендейтін ұлулардың екі көзі - 

қармалауыштардың түбін ала (тоспа ұлу), ал құрлықта мекендейтіндерінікі 

(жүзім ұлуы, жалаңаш шырыш) қармалауыштардың ұшында орналасады. 

        Ұлулардың зәршығару жүйесі бір немесе екі бүйректен және 

несепағар түтіктен құралады. Қан құрамындағы улы заттар бүйректен өтіп, 

сүзінді сыртқа бөлініп шығады. Табиғатта қосжынысты да, дара жынысты 
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да ұлулар тіршілік етеді. Қосжынысты ұлулар өзін-өзі ұрықтандыра 

алмайды. Сондықтан ұрықтандыруға өзге дарағы қатысады. Жұмыртқадан 

тікелей жәндіктер дамиды. Қосжақтаулы ұлулар және басаяқтылар - дара 

жынысты жәндіктер. Бұлардың даму жолдары түрліше өтеді. 

ІІ. Негізгі бөлім 

2. 1 Ұлудың түрлері 

       Бұлар - теңізде және құрлықта тіршілік ететін жәндіктер. Оларды 

көлдерден, тоғандардан, суқоймалардан да кездестіруге болады. Туйіртек, 

жұмырлақ көлдерде және тоғандарда өмір сүреді. Шалшық ұлуы, тоспаұлу 

және қошқармүйіздер баяу ағатын суқоймаларда кездеседі. Жузім ұлуын - 

жүзімдіктен, ал жалаңаш шырышты бау-бақшалар мен өзге заттар астынан 

кездестіре аламыз. Бұлардың көпшілігінің денесін бақалшақ қаптайды. 

Бақалшақтарының пішіні әр түрлі болады. Кейбіреулерінде, мысалы, 

жалаңаш шырыш денесінде бақалшақ қалдығы ғана сақталған. Денесі 

жұмсақ. Бақалшақты ұлулардың денесін жобалан бас, тұлға және аяққа 

жіктеуге болады. Аяғы дененің астыңғы бөлігі - бауырын толық 

қамтитындықтан, бұлар бауыраяқты ұлулар класына жатқызылады. 

Бауыраяқтылардың 80 мыңға жуық түрлері белгілі. Бау-бақшаға, 

жүзімдіктерге, баққа жалаңаш шырыш, жүзім ұлуы айтарлықтай зиян 

келтіреді. 

Тоспаұлулар - паразиттік жолмен өмір сүретін таспақұрттардың аралық 

несі. ұлудың жер астынан алынған қалдықтары (Маңғыстау ұлутасы) 

құрылыста пайдаланылады. 

                                     Қосжақтаулы ұлулар классы 

         Бұлар - Жер шарына кең таралған көпжасушалы жәндіктер. Олар 

мұхитта, теңізде, тұщы суқоймаларында, өзендерде тіршілік етеді. 

Құрлықта кездеспейді. Жануартекті жеммен қоректенеді, паразиттік 

жолмен өмір сүретіндері де бар. Қосжақтаулы ұлулар класының өкілі 

айқұлақ. Олардың бақалшағы ашып-жабылатын екі жақтаудан тұрады. 

Сондықтан бұл жәндіктер қосжақтаулы ұлулар деп аталған. Бұлардың бас 

бөлігі жойылып кеткен. Денесі тек тұлға және аяқтан ғана құралады. 

Мысалы, айқұлақтың аузы аяғының қасында орналасқан. Айқұлақта бас 

болмағандықтан, оның тілі де, жұтқыншағы да жоқ. Сондықтан қорек 

тікелей өңешке түседі. Одан қарынға өтіп, ішекке барады. Қосжақтаулы 

ұлулар - дара жынысты жәндіктер. Олардың ғаламшарымызда 20 мыңға 

жуық түрлері мекендейді. Бұлар суды денесі арқылы өткізіп, оны 

бактериялардан, планктон және қалқып жүрген өлі қосындылардан сүзіп 

тазартады. 

«Планктон» - грек сөзі, «кезбе» деген мағына береді. Ол - теңіздің қалың 

қабатында кезіп жүріп тіршілік ететін ұсақ тірі ағзалар жиынтығы. Теңізде 

тіршілік ететін кейбір қосжақтаулы ұлулар (мидия, устрица, гребешок) 

тағам ретінде пайдаланылады. Теңіз қосжақтаулыларының бақалшағынан 

түйме жасалады. Көптеген ұлулардың бақалшағынан ұн тартылып, ірі 
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қараға жем ретінде беріледі.Мидия-калифорниялық мидиялар-"бисал 

тізбегі" деп аталатын талшықтары арқылы жартастарға жабысып тірішілік 

етеді.Гамбут хитондары-"қақпақша" аталатын сегіз тілемшеден тұратын 

ұлулар. Мүйізді ұлудың артқа қарай бағытталған мүйіз тәріздес өсінділері 

бар қарақошқыл қабыршағы болады. Қосжақтаулы ұлулардың ағаштан 

жасалған құрылыстар мен кеме түбін тесетін түрлері бар. Олар өте қауіпті 

зиянкестер болып табылады. Денесінің алдыңғы бөлігіндегі қосжақтаулы 

кішкене бақалшағымен сүректі бұрғылан теседі. Сөйтіп өзіне жол салады 

да, ағашты пайдалануға жарамсыз етеді. 

Каракатица 

                                      Басаяқты ұлулар классы 

       Олар - ең жоғары құрылымды жәндіктер. Бұларда бақалшақ жойылып 

кеткен. Суы тұзды және оңтүстіктегі теңіздерде, мұхиттарда ғана өмір 

сүрелі. Басаяқты ұлулар - өте ірі жәндіктер. Мысалы, тереңсу 

кальмарының ұзындығы - 18 м, мұның 10 метрі қармалауыш. 

Қармалауыштың жуандығы 20 м. Басаяқтылардың денесі бастан және 

түлғадан құралады. Ауыз төңірегінде өте күшті 8 - 10 қармалауыштар 

болады. Қармалауыштардың ішкі жағында бірнеше қатар сақиналанған 

сорғыштар бар. Сегізаяқтар қармалауыштардың жәрдемімен су түбінде 

жүріп, қорегін ауданды. Сөйтіп бұлардың басындағы қармалауыштар аяқ 

қызметін де атқарады. Каракатина және кальмар өте баяу жүру үшін 

қармалауышы мен басын алдыға қаратыл жүзеді. Өте шапшаң қозғалу 

қажет болған жағдайда денесінің артқы бөлігімен реактивті қозғалады. 

Аяғы (қармалауыштары) басында болғандықтан, бұл жәндіктер басаяқты 

ұлулар класына жатқызылады. Басаяқтылардың қазіргі кезде 800-ге жуық 

түрлері бар. 

Басаяқты ұлулардың бір өкілі - кальмар. Шеміршекті бассүйегінде ми 

орналасады. Бұл - оның басы. Бастың екі жағында үлкен көздері бар. Оның 

құрылымы адам көзінің құрылысына ұқсас. Бір қызығы: көздің біреуі бір 

затты, екіншісі екінші затты жеке-жеке көре алады. Кальмарлар су 

тереңінде сағатына 50 шақырымдық жылдамдықпен жүзіп, қорегін 

аулайды. 

Каракатица да - басаяқты ұлу. Ол су түбін ала тіршілік етеді. Құмда 

жасырынып жатқан асшаянды аулайды. Жемін аулау үшін құмға бас 

бөлігіндегі ойыстан су атқылатады. Құм жан-жаққа ұшып, асшаян көрініп 

қалады. Енді оны ұстап жеу каракатинаға қиындық келтірмейді. 

       Қарсы алыңыздар, алдарыңызда  - Costasiella kuroshimae.  Бұл сүйкімді 

теңіз шырышты ұлуы. Көздері моншақтай, ал құлақтары болса рецептор, 

балдырлармен қоректенеді. Бір қарағанда мультфильмдегі сүйкімді қойға 

ұқсайды. Бұл ұлу әлемдегі фотосинтезді жүзеге асыра алатын жалғыз тірі 

мақлұқ. Шырышты ұлу 5 мм-ге дейін өседі. Жапония, Индонезия және 

Филиппин суларында мекен етеді.  Балдырлармен қоректенген кезінде 

шырышты ұлу хлоропластарды сорып, оны өзінің ішкі органдарына 
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енгізеді. Бұл процестің арқасында шырышты ұлулар  күн батареялары 

сияқты.   

 

                           2. 2 Ұлу туралы қызықты мәліметтер 

Ұлулардың жүйке жүйесі 20 000 нейроннан тұрады. Салыстырмалы түрде 

алсақ, адам миында бірнеше жүз миллиард нейрон бар.  

Ұлулардың мүйішелері - сыртқа қарай аударылынған мұрын. Адам 

мұрынындағы иіс сезу рецепторларының бәрі ұлуларда мүйізшеде 

орналасқан. 

Ұлулар көре алмайды деп болжанады. Олар тек жарық пен қараңғыны 

ажырата алады. 

Ұлулардың 25 000-ға жуық тісі бар. Олар бір қатарда емес, "үккіш" 

түрінде орналасқан.  

Алып ахатина ұлуының зындығы 20 см-ге дейін жетеді. Денесінің 

үлкендігіне қарамастан, бұл ұлу жүзім ұлуынан да баяу қимылдайды. 

Жүзім ұлуының ең жоғары жылдамдығы минутына 7 см болады. 

Ұлудың көптеген түрі - қосжыныстылар. 

Оңтүстік және оңтүстік-батыс Еуропада ұлуларды тағамдық мақсатта 

қолданады. Ұлу етіндегі ақуыз тауық етіндегіден көбірек.  

Табылған ұлулардың ішіндегі ең үлкен Syrinx aruanus түріне жатады. 

Оның салмағы 16 кг-ды құраған. Ал "үйінің" ұзындығы 70 см ғана. Бұл су 

ұлуы. Белгілі болғандай, суда салмақ азаяды. 

                                                    2.3. Ұлу терапиясы 

         Бүгінде бетіңізге мкүтім жасаудың түрлі тәсілі бар. Соның бірі - ұлу 

терапиясы. Ұлу терапиясы - табиғи жолмен жасалатын бет күтімінің бірі. 

Бет күтіміне қажетті дәрумендерді ұлудың шырышынан алуға болады. 

Атап айтсақ терісінің жастығын сақтайтын коллаген, эластин және А, С, Е, 

В6, В 12 дәрумендері сол шырыштан бөлініп шығады. Косметологиялық 

өнім де ұлу шырышынан алынады. Негізі ұлу терапиясы құрлық ұлуының 

массажы негізінде жасалады. Мұндай массажға африкалық ахатинаны жиі 

қолданады. 

           Ұлу терапиясы беттегі әр түрлі пигменттіқ дақты жойып, бетті 

жақсы тартады, әжімнің кетуіне көмектеседі. Ұлуды тек бетке ғана емес, 

мойын мен қолға да қоюға болады. Себебі мойын мен қолға әжім тез 

түседі. Бұл ем - дом шара бір рет қолданғаннан кейін, өзінің нәтижесін 
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береді. Бет ағарып, жылтырайды. Дегенмен бір рет жақсы болды екен деп 

қоя салуға болмайды. Ұлу тістемейді, беттегі өлі клетканы жеп, теріге 

ешқандай зақым келтірмейді. Тек қана массаж нүктелері арқылы жүріп 

шырыштарын қалдырып отырады. Кейін бұл бет теріге сіңіп, өзінің әсерін 

бере бастайды. Ең бастысы беттегі жараны жазады. Ұлу мойында 

жиналған тұзды алуға да көмектеседі. Кішкентай нәрестенің кіндігі 

шығып жатса, соғанда ұлу жүргізуге болады. . Ежелгі Мысыр мен 

Вавилонда ұлу «Мәңгілік символы» саналған. Мысыр елінің ханшайымы 

Клеопатраның өзі осы Ахатин ұлуын пайдаланған. Ал Гиппократ ұлудың 

шырышы мен ашыған сүтті араластырып, күйіктерді емдеп жазған. 

Ахатин ұлуы мойын остеохондрозын жоюға жиі пайдаланылады. Тіпті 

оның шырышы мен массажы дене целлюлитін азайтуға да көмегін 

тигізеді. Көздің айналасындағы ісіетерді де алады. 

                                                     III. Қорытынды. 

          Ұлу былқылдақ денелілерге жататын тіршілік иесі екеніне қозіміз 

толық жетті. Әрине адам денсаулығы үшін ұлудың маңыздылығы жоғары 

екенін де танып білгеніміз анық. Мен осы жобаны жазу барымсында 

ұлудың әрбір деректеріне қызығушылық танытқаным рас. Себебі өзі 

кішкене ғана тіршілік иесі бола тұрсада адамзат үшін көптеген зра орасан 

пайдасының барлығына көз жеткіздім. Ұлу терапиясы арқылы адам 

бойында кездесетін маңызды сырқаттардың бірі остеохондроазға ерекше 

ем екендігін, бетті нәрлердіруде, түрлі косметикаларды пайдаланғаннан 

көрі осы ұлу терепиясын жасатып, таиғи оніммен бетті тазалаудың адам 

ойында еш күдік тудырмайтыныныа көз жеткіздім. Сонымен қатар суда 

тіршілік ететін осы бір ұлудың өзінен бірнеше есе артық пайда тигізе 

алатыны кімді болса да таңырқатпай қоймасы анық. Болашақта осы ұлуды 

өзім өсіріп, емдік терапия жұмысын жүргізуді басты мақсатым етіп 

қоймақпын. 

Ұсыныстар: 

 Ауданымызда ұлумен терапия орталығы ашылса; 

 Ұлумен емдеу жұмыстары туралы медицина қызметкерлері 

сынып сағаттарын өткізсе; 

 Ұлудың пайдасы туралы насихатталып, оны өсіретін орталықтар 

көбейтілсе; 

 Ұлудың пайдасы туралы насихатталса; 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Интернет желісі 

2. Ахатина \ Кеңестік энциклопедиясы 

3. Гиляров М.С Биологиялық энциклопедиялық сөздік 

4. Бұл кім? Бұл не? Балалар энциклопедиясы Алматы, 1997 ж 

5. Жас биолог сөздігі 

6. Оқулықтар  жүктеу 
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Барнаева Ақмаржан Рысбековна,  

6 «Б» сынып оқушысы. 

Жетекшісі: Құрбанова Мереке Сансызбаевна 

Түркістан облысы Сайрам ауданы №93 Абылайхан атындағы жалпы 

орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Дыбыстық талдау  - теориялық білімді жетілдірудің негізі 

 
       Кіріспе.  Сөйлеу тілінде дыбыстау мүшелері арқылы айтылып, естілетін 

тілдік құбылысты  дыбыс дейді.  Дыбыс – сөздің материалы. Дыбыс, ол мейлі 

жалаң болсын, мейлі күрделі болсын мағынаға ие бола алмайды. Бірақ дыбыс 

сөздің мағынасын ажыратуға құрал болады. Әріп – дыбыстардың жазудағы 

таңбасы. Қазіргі қазақ жазуындағы әрбір әріптің өзінше пішіні формасы бар. 

Сөз ішінде әрбір әріптің екінші әріптен жігі көрініп тұрады. Әріп кейде жеке 

дыбысқа сәйкес келсе, кейде бір әріп – бірнеше дыбыстардан (ю, я) құралады. 

Ал кейбір әріптердің (ь,ъ)дыбыстық мәні болмайды. Әріп пен дыбыстың 

бірнеше түрлі айырмашылығы бар: 1. әріп дыбысты тек шартты түрде 

таңбалаумен бірге, қағаз бетіне, не жазуға келетін басқа затқа түсіретін белгі 

болғандықтан, оған дыбыс мүшелерінің қатысы жоқ, сондықтан ол құлаққа 

естілмейді, тек көзбен көруге келеді. 2. әріп құбылмалы емес. Үнемі бір 

белгімен таңбаланады, бірақ ол шартты белгі екенін есте ұстау керек.   

      Негізгі бөлім. Дыбысты қарастырудың 3 обьектісі. 

          Біздің дыбыстық тіліміз -  өте күрделі құбылыс, сондықтан да оны үш 

түрлі аспектіде қарастыру керек. 

Анатомиялық –физиологиялық аспект: Дыбысты жасауға қатысатын 

мүшелер: өкпе, кеңірдек, дауыс шымылдығы, көмей, ауыз қуысы, мұрын 

қуысы, тіл, кішкене тіл, тіс, таңдай, жақ, ерін, т.б  

Акустикалық аспект: Тіл дыбыстары да табиғаттағы басқа дыбыстар сияқты 

акустикалық құбылысқа жатады. Дыбыс атаулы бір – біріне ырғағы, күші, 

әуені, созылыңқылығы жағынан ерекшеленеді. 

Лингвистикалық аспект: Тіл дыбыстары адамзаттың қарым – қатынас жасау 

құралы болып табылатын тілдің ең кішкене бөлшегі ретінде қоғамдық мәнге 

ие. Осы қасиеті негізгі аспект болып табылады. 

     Біздің ана тілімізде тілдің дыбыстық элементтерін сезіну ерте жастан 

дамиды. Көптеген зерттеулерде  қалыпты дамыған  кіщкентай бала мектеп 

алды кезде ана тіліндегі дыбыстарды ажырата алады, басқалар айтқанда 
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естиді, өздері де айтады, яғни дыбыстарды ажаратады, бірақ, сөздің дыбыстық 

құрамын меңгермейді. Бала дыбыстың сөздегі орнын, кезектілігін айта 

алмайды деп көрсетеді. Тілдің дыбыстық жағымен әрекет жасау, оның 

элементтерін саналы түрде меңгеру мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту 

барсында қалыптасады.  

       Дыбыстық талдауды - басынан бастап белсенділік пен ерікті талап ететін 

операцияның құрылымы бойынша жайылған күрделі үдеріс деп қарастыру 

керек . Д. Б. Элькониннің анықтамасы бойынша дыбыстық талдау дегеніміз- 

сөздегі дыбыстың орнын, кезектілігін, санын анықтауға бағытталған ойлау іс-

әрекеті. Арнайы әдебиеттерде сөздің дыбыстық құрамы туралы түсініктің 

толық қалыптаспауы, көп жағдайда жазу мен оқу дағдысын меңгеруде тұрақты 

қиындыққа әкеліп соғатыны айтылады. Алдымен оқушының дыбыстық талдау 

қабілеті қандай денгейде екенін анықтап алу қажет. Ол үшін әр түрлі 

тапсырмаларды ретімен жас ерекшелігін ескеріп пайдаланады. 

   Ал,  дыбыстық талдау – жинақтау әдісінің негізін қалаған  - орыстың ұлы 

педагогі К.Д.Ушинский. Бұл әдіс – сауат ашу жұмысының негізгі мақсатын 

көздей отырып жасаған. Дыбыстық талдау – жинақтау әдісін жетілдірудегі 

басшылыққа алынған жағдайлар – педагогика, психология ғылымдарының, тіл 

ғылымының жетістіктері мен уақыт талабы. 

     Жалпы сауат ашу тарихында түрлі тәсілдер қолданылған. Олар мыналар: 

Әріп теріп оқыту; 

Буынға бөліп оқыту; 

Сөзді оқыту; 

Дауысты талдай оқыту; 

Дыбыстық жинақтау; 

Талдау – жинақтау әдістері. 

    Бұл әдістер негізгі талдаудан және жинақтаудан тұрады. Талдау мен 

жинақтау әдістерін жеке сөз етуге болғанымен, оқушыларды сауаттандыру 

жұмысында екеуі де қолданылады, бірін – бірі ауыстырып, бірін – бірі 

толықтырып отырады. Көбіне алдымен талдау, содан кейін жинақтау әдісі 

қолданылады. Бірақ «әліппе» кезеңіне байланысты жинақтау әдісі бұрын, 

талдау әдісі аралығында ғана қолданылуы мүмкін. Тек осы екі әдісті 

ұштастыру арқылы ғана сауаттану жұмысын ойдағыдай жүргізуге болатынын 

біздер мектепте оқып – үйрену  тәжірибесі көрсетуде. 

      Дыбыстармен таныстыру үшін әуелі оларды сөз ішінен бөліп, жеке 

дыбыстау қажет. Ал сөзді дыбысқа бөліп, тұтас дыбыстан машықтанған 

балалар алғашқы кезде сөздің жекеленген дыбыстардан құралатынын тез 

меңгере қоймайды. Сондықтан сөз ішінен жеке дыбыстарды ерекшелеп 

бөлудің түрлі жолын іздестіруге тапсырма алады. Әрбір сөздің өзіндік 

буындық және дыбыстық ерекшелігіне байланысты талдау жолы да түрліше 

болады. 

        Мақсат – сол жолдардың кейбір негізгілеріне тоқталат отырып, 

оқытушылардың ізденуіне жол сілтейді. Мысалы, дауысты дыбыстарды бір 

буынды сөздерден созып айту арқылы оңай бөліп алуға болады. Айталық, ал 

деген сөздің бірінші дыбысын а-а-а-ал деп созу арқылы а дыбысы анық 

естіледі. Дауысты дыбыстың жеке өзі буын құрып отырған сөздерді теріп 
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алып, оны буын жігіне білдіріп, жеке дыбысты танытуға болады: а- ла,о-ра, а-

ра. 
      Дауыссыз дыбыстардың бір қатарын тұйық және бітеу буынды сөздерден 

оңай танытуға болады. Олар: м,н,р,ш,т дыбыстары. Бұл дауыссыздардың да 

кейбіреуін созып айту арқылы бөлдіре отырып, түсіне аламыз. Сөзді жартылай 

айтқызу арқылы т сияқты шұғыл дыбыстарды ажыратуға болады. Аттың 

суретін көрсетіп, ат деген сөзді хормен айтқызғанда, оқушылар а-а-а-а деп 

айта бастағанда сөзді аяқтатпай тоқтатып қойса оқушылар ат деген сөздің 

соңғы т деген дыбысты айтып үлгере алмайды.Бұдан кейін мұғалім ат деген 

сөздің қай дыбысы айтылмай қалғанын оқушылардан сұрайды. Бұлай еткенде 

оқушылар ат деген сөзбен а деген дыбысты салыстыру арқылы т дыбысын 

сөзден өздері ажыратады.Қысаң ы дыбысы мен і дыбысын қосымшадан 

немесе жалаң буыннан ажыратуға болады. Жіңішке дауыстылар жуан 

сыңарларымен салыстыру арқылы оңай танылады: ал- әл, ор – өр деген 

сөздерді салыстыру арқылы оқушылар соңғы екі сөздігі ә, ө дыбыстарының а 

мен о дыбыстарынан ерекшеленетінін білетін болады. 

       Жоғарыда біз сөз ішінен жеке дыбыстарды ажыратып алу жолдарына 

тоқталдық. Бұл мақсат жүзеге асып, жеке дыбыс сөз ішінен бөлініп 

алынғаннан кейін, сол дыбыстың таңбасы – әріп көрсетіледі. Қазақ тілінде 

оқушылар екі әріпті танығаннан кейін – ақ, білімдерін тәжірибе жүзінде бекіту 

мүмкіндігі туады. Яғни, екі әріптің өзінен  - ақ сөз құрай алады. Бұл арада 

талдау үрдісі жинақтау үрдісіне ауысады. Талдау әдісінің өзінше қиындысы 

болса, жинақтаудан да өзіне тән қиындығы бар. Мұнда бұрын жеке дыбыстап 

оқып,үйренген әріптерден сөз құрап, ол сөзді тұтас әріптерін бір – бірімен 

үзбей оқу үшін арнаулы машықтану қажет. Түрлі әдістер арқылы, біртіндеп 

машықтанатын болады. 

       Дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталған екі дыбысты, тұйық буынды 

ал, ат, аш сияқты сөздерді тұтас оқыту онша қиын болмайды. Ол қиындық 

туғызған жағдайда жинақтауды талдаумен ұштастыра жүргізу арқылы 

үйренуге болады. 

       Мысалы, тақтаға аттың суретін іліп қойып, оны ататқаннан кейін, ат 

сөзінің бірінші, екінші дыбыстарын талдаймыз: а және т таңбаларын танытып, 

сөз ішінен а және т әріптерінің орнын табамыз. 

        Сөйтіп, екі әріптен ат деген сөзді құрап оқимыз. Бұл арада әріптерден сөз 

құрау жинақтау жолы, жинақтау талдаудың ізімен жүргізіліп отыр. Сондықтан 

оқушылардың көз алдарынан суреттен көрген ат та естерінде және бірінші 

дыбысы мен екінші дыбысын ажыратып танып алғаннан кейін, екі- ақ әріптен 

тұратын шағын сөзді оңай қосып оқиды. 

         Оқушыларға дыбыстарды бір – бірімен жымдастырып оқуға 

машықтандырудың тағы бір әдісі – созып дыбыстануға келетін дыбыстарды 

созып барып, бір – біріне қосу. Мұндайда, бірінші әріпті созып оқып тұрғанда, 

оқушылар оған жалғас екінші әріпті танып үлгіреді. Бұл әдіс арқылы да 

оқушылар әріптерді қосып оқуға үйренеді. Мысалы: ала деген сөздерді дұрыс 

оқуға үйрету үшін әуелі сөздерді буынға бөлеміз, а- ла болады. Әрине, жалаң 

буынды оқушылар қиналмай оқиды. Ал ла деген буынды бірден өздері тұтас 
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оқып кете алмайды. Сондықтан бірінші тұрған л әрпін создырып, ллл деп 

оқытып, оған ааа деп қостырамыз. 

         Біздің ана тілімізде тілдің дыбыстық элементтерін сезіну ерте жастан 

дамиды. Көптеген зерттеулерде  қалыпты дамыған  кіщкентай бала мектеп 

алды кезде ана тіліндегі дыбыстарды ажырата алады, басқалар айтқанда 

естиді, өздері де айтады, яғни дыбыстарды ажаратады, бірақ, сөздің дыбыстық 

құрамын меңгермейді. Бала дыбыстың сөздегі орнын, кезектілігін айта 

алмайды деп көрсетеді. Тілдің дыбыстық жағымен әрекет жасау, оның 

элементтерін саналы түрде меңгеру  оқыту барсында қалыптасады.  

 Дыбыстық талдаудың жалпы үлгісі. 
Дыбыстық (фонетикалық талдау) - сөздерді дыбыс, буын түрлеріне қарай 

талдау. 

1. Дауысты дыбыстарға арналған фонетикалық талдаудың үлгісі:  

а - жуан, ашық, езулік дауысты;  

ә - жіңішке, ашық, езулік дауысты;  

о – жуан, ашық, еріндік дауысты;  

ө - жіңішке, ашық, еріндік дауысты;  

е - жіңішке, ашық, езулік дауысты;  

ұ – жуан, қысаң, еріндік дауысты;  

ү - жіңішке, қысаң, еріндік дауысты;  

ы - жуан, қысаң, езулік дауысты;  

і - жіңішке, қысаң, езулік дауысты;  

у - жуан, қысаң, еріндік дауысты;  

и - жіңішке, қысаң, езулік дауысты;  

э – ашық, езулік дауысты; (орыс тілінен енген сөздерде ғана кездеседі).  

2. Дауыссыз дыбыстарға арналған фонетикалық талдаудың үлгісі:  

б – ұяң дауыссыз;  

в - ұяң дауыссыз;  

ғ - ұяң дауыссыз;  

д - ұяң дауыссыз;  

ж - ұяң дауыссыз;  

з - ұяң дауыссыз;  

й – үнді дауыссыз;  

к – қатаң  дауыссыз;  

л – үнді дауыссыз;  

м - үнді дауыссыз;  

н - үнді дауыссыз;  

ң - үнді дауыссыз;  

п - қатаң  дауыссыз;  

р - үнді дауыссыз;  

с - қатаң  дауыссыз;  

т - қатаң  дауыссыз;  

у - үнді дауыссыз;  

ф - қатаң  дауыссыз;  

х - қатаң  дауыссыз;  

ц - қатаң  дауыссыз;  
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ш - қатаң  дауыссыз;  

щ - қатаң  дауыссыз (орыс тілінен енген сөздерде  кездеседі, бірді – екілі қазақ 

сөздерінде ұшырайды. Ащы, тұщы)  

Мысалы, "шығарма" сөзіне фонетикалық талдау жасап көрейік:  

Ең алдымен дауысты дыбыстарды тауып, астын бір сызады, содан кейін 

дауыссыздарын тауып, астын екі сызу керек. Осыдан соң оларды бір дыбыс екі 

қайталанбайтын етіп, жеке – жеке тізіп жазамыз:   

шығарма:  шы – ашық буын,   ғар – бітеу буын,  ма - ашық буын.  

ш –  қатаң  дауыссыз;  

ы – жуан, қысаң, езулік дауысты;  

ғ – ұяң дауыссыз;  

а – жуан, ашық, езулік дауысты;  

р – үнді дауыссыз;  

м – үнді дауыссыз;  

а – жуан, ашық, езулік дауысты;  

7 әріп,  7 дыбыс бар. 

 

Күтілетін  нәтиже:  
-  Оқушылардың пәнге  қызығушылығы артады; 

-  Оқушы  тілдің әрбір саласы бойынша  теориялық  материалды жан –

жақты  меңгереді; 

-  Дыбыстық талдаудың жүйесін үйрене отырып, ауызша және жазбаша 

баяндау дағдысы   қалыптасады; 

-  Әрбір тілдік формалардың мағыналарын жете білуге  машықтанады; 

-  Дыбыстық талдау барысында қажетті білімді еске  түсіре отырып, пәндік 

байланыстың  қажеттілігін  сезінеді. 

 

Әдебиеттер: 
1.  Дыбыстық талдау – жинақтық әдіс. Совет Назерке. Семей. 2016. 

2.  «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналдары. 

3.   Қ.Ибрагимов «Қазақ тілі әдістемесі» «Шың-кітап» 2007  

4. Дыбыстық талдау үлгілері. Байбахтиева Баршагүл. 2018 

5.  Жапбаров А. Оқушылардың орфографиялық икемділіктері мен 

дағдысын қалыптастыра оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері – 

Шымкент «ИП Валиев» баспасы. 2011. 
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  Қарабекова Ақзерек 

Түркістан облысы Сайрам ауданы  

№93 Абылайхан атындағы жалпы орта мектебінің  

7 сынып оқушысы 

Жетекшісі:  Ермекбаева Алия Досмаметовна 

Түркістан облысы Сайрам ауданы  

№93 Абылайхан атындағы жалпы орта мектебінің  

аылшын тілі мұғалімі 

Ағылшындық үйлену тойы 

Кіріспе 
       Үйлену тойы-әр адамның өміріндегі өте маңызды сәт. Англия дәстүрлі 

түрде консервативті ел болып саналады. Қазіргі жастардың сүйікті Валентин 

күні алғашқы неке агенттіктері сияқты дәл осы жерде пайда болды. ХVI 

ғасырда ағылшын ойыншылары өздерінің жұбайларын іздейтін ерлер мен 

әйелдердің тізімдерін құрастыра бастады және жариялай бастады, сондай-ақ 

некеге тұру мақсатымен танысқысы келетіндер шақырылған арнайы доптар 

ұйымдастырды. 

      Англиядағы үйлену тойы-әлемдегі ең консервативті елдердің бірінде 

өткізілетін маңызды салтанатты оқиға. Бұл консерватизм, бұл үйлену 

фольклорының алуан түрлілігінің басты себебі бола алды. Сізге тұрғындары өз 

дәстүрлеріне, мәдениеті мен тарихына құрметпен қарайтын кем дегенде бір 

елді табу өте қиын болады. Зерттеу мәселесі-ағылшын үйлену дәстүрлерінің 

пайда болу тарихын зерттеу. 

Жұмыс мақсаттары: 
1. Біз оқып жатқан елдің қоғамын тереңірек түсіну үшін Англияның үйлену 

дәстүрлерін зерттеңіз. 

2. Ағылшын үйлену тойларының тарихын біліңіз. 

Зерттеу нысаны-ағылшын үйлену тойлары 

Зерттеу тақырыбы-Англиядағы үйлену дәстүрлері 

2. Үйлену ағылшын дәстүрлерінің тарихынан 

      ХІХ ғасырға дейін Англияда неке туралы шешімді жастардың ата-аналары 

немесе қамқоршылары қабылдады. Олар үйлену тойын ұйымдастырды. 

Сонымен қатар, қалыңдық пен күйеу көбінесе олардың үйленуі туралы шешім 

қабылданған кезде таныс емес еді. Көбінесе неке туралы келісім болашақ жас 

жұбайлар жеті жастан аспайтын уақытта жасалды. 3 жастан 7 жасқа дейінгі 

балалар тіпті айналысқан. Болашақта белгілі бір жасқа жеткен" ерлі-

зайыптылар " бірге өмір сүре бастады 

       Рас, 17 ғасырда адамдар арасында жасалған некелер, кем дегенде, олардың 

біреуі 7 жасқа толмаған, жарамсыз деп шешілді. Бірақ егер екеуі де 7 жастан 

асқан болса, онда балалар күйеуі мен әйелі бола алады – бұл үшін балалар бір-

бірін күйеуі мен әйелі деп атауға, құшақтап, сүйуге жеткілікті болды. Әрине, 

балалар ересек болғанға дейін ата-аналарымен бірге өмір сүруді жалғастырды. 

Бірақ сонымен бірге балалар қазірдің өзінде некеде болды. 

      1653 жылы азаматтық заң қабылданды, оған сәйкес ресми неке мәртебесі 

бейбітшілік судьясы өткізетін азаматтық неке қию рәсімін талап етті. Бұл 

жағдайда приходтық шіркеуден көпшілік алдында үйлену туралы анықтама 
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беру керек болды. Егер жас жұбайлардың біреуі 21 жасқа толмаған болса, ата-

анасынан анықтама қажет болды. Азаматтық рәсім кезінде сақина алмасуға 

тыйым салынды. 

      1753 жылдан бастап арнайы тіркеуі бар Англия шіркеуінде жасалған 

некелер ғана заңды деп таныла бастады. 1990 жылға дейін болашақ ерлі-

зайыптылардың бірі тұратын округ шіркеуінде ғана үйленуге болады. Яғни, 

біреудің аумағында жасырын түрде үйлену мүмкін болмады, өйткені неке 

жарамсыз деп танылады. 

   3. Ағылшын үйлену дәстүрлері. 

3.1. Шіркеу 
      Қалыңдық шіркеуге кірген кезде оған бидай себілді. Мұндай үйлену 

дәстүрлері көптеген халықтар арасында болған және бар. Бұл күндері 

Англияда қалыңдық та себіледі, бірақ жалғыз емес, бірақ күйеуімен бірге. 

Және кіре берісте емес, жастар қазірдің өзінде үйленген кезде. Ия, және 

негізінен бидай емес, боялған күріш, түрлі-түсті конфетти, раушан 

жапырақтары және т. б. себілген. 

3.2. Бал айы 

    Ежелгі уақытта үйлену тойында жастарға арналған бал сусыны дайындалды. 

Аударатын жас отау иелеріне беріп испить бал сусыны. "Бал айы" терминінің 

пайда болуы ер адамдар болашақ әйелдерін ұрлап кеткен кезден басталады деп 

саналады. Содан кейін ерлі-зайыптылар үйлену тойына дейін қалыңдықтың 

ата-анасынан жасырынуға мәжбүр болды. Жаңа үйленгендер үйлену тойынан 

кейін тағы бір ай циклінде жүгірді. Осы кезеңде олар бал шарабын ішті 

3.3. Cәндеу бұйымдары 
      Ағылшындар, мысалы, орыс немесе американдықтарға қарағанда 

қарапайым үйлену көйлектерін артық көреді. Көптеген британдық 

қалыңдықтар ақ немесе кілегей көйлектерін жақсы көреді, дегенмен үйлену 

салондарында әрқашан үйлену көйлектерінің түрлі-түсті үлгілері болады. 

      Қалыңдықтың көйлектері үшін қалыңдық пен Шафердің көкірекшелері мен 

галстуктары сияқты бірдей түсті мата сатып алынады. Қалыңдықтың киімдерін 

қалыңдық төлейді. Англиядан келген қазіргі қалыңдықтар үйлену көйлегін 

қызына қалдырмауды жөн көреді сән өзгереді. Үйлену көйлегі сатылады 

немесе тұңғышына арналған шомылдыру рәсімінен өткен көйлек тігеді. 

3.4. Неке қию 
     Үйлену тойы шіркеуге барады, ол әдетте роллдар немесе 

ретромобильдерден тұрады. Лимузиндер өте сирек таңдалады. 

     Құрбандық ошағына баратын қалыңдықтың алдында (бүгінде қалыңдықтар 

құрбандық ошағына өз бетімен баруды жөн көреді, қасында әкесіз) гүл 

жапырақшаларын шашатын гүлді қыз жүреді. 

     Неке қию рәсімінен кейін бірден барлық қонақтармен фотосессия 

ұйымдастырылады. Әдетте, топтық фотосуреттер жас үйлену шіркеуінің 

жанында жасалады. Бірақ егер көшеде ауа-райы нашар болса, шіркеу 

қабырғаларында суретке түсуге рұқсат етіледі. 

3.5. Перде 
    Дәстүр бойынша, қалыңдықтар зұлым рухтардың әсерінен ең осал деп 

саналды, сондықтан үйлену тойларына байланысты көптеген дәстүрлер мен 
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әдет-ғұрыптар, ең алдымен, жаңадан келгендерге қажетті қорғаныс беруге 

шақырылды. Жабынның пайда болуы Ежелгі Рим дәуіріне жатады. Бойынша 

дәстүрлі ырым, орайды тиіс жасауға қалыңдықтың неузнаваемой осылайша 

перехитрить злых духов. 

     Ұлыбританияда перде XIX ғасырда танымал болды. Бұл елде ол 

қарапайымдылық пен мінсіздікпен байланысты болды. 

3.6. Үйленуге арналған киімдер 

     Егер қалыңдықтың өзі үйлену көйлегін тігсе , бұл оған үйлену өмірінде 

сәтсіздікке әкеледі деп саналады.Үйлену көйлегіне қатысты ең танымал ырым-

бұл күйеу жігіттің үйлену тойында рәсім басталғанға дейін көрінбеуі керек, 

әйтпесе ол бақытсыздық әкеледі. Үйлену күніне дейін қалыңдық бүкіл үйлену 

ансамблін киюге болмайды. Кейбір ерлі-зайыптылар көйлектегі соңғы жолды 

аяқтамай қалдырады және оны рәсім басталғанға дейін ғана алады. Бұл 

күндері қалыңдықтардың көпшілігі ақ түсте үйленеді, бұл тазалықты білдіреді. 

Бұл дәстүрдің авторлары XVI ғасырдағы асыл және бай отбасылардың 

қалыңдықтары болды. Бұл дәстүрдің танымалдығы патшайым Виктория бұрын 

корольдік қан қалыңдықтарының дәстүрлі түсі болып саналатын күмістің 

орнына ақ көйлекпен үйлену туралы шешім қабылдағаннан кейін күрт өсті. 

Осы уақытқа дейін қалыңдықтар үйлену тойына ең жақсы көйлек киді. Оның 

түсі оның талғамы мен қалауына байланысты болды. 

3.7. Үйлену тойы торты 

     Үйлену тортын кесу қазір үйлену тойындағы міндетті рәсімнің ажырамас 

бөлігі болды. Жас жұбайлар бірінші бөлікті бірге кесіп тастайды және бұл 

қимыл олардың ортақ болашағын білдіреді.Англияда алғашқы үйлену 

торттары дөңгелек, жалпақ болды және құнарлылықты білдіретін жемістер 

мен жаңғақтарға толды.Йоркшир округінде қалыңдық үйлену рәсімінен кейін 

ата-анасының үйіне қайтып келе жатқанда, үйлену тортының табақшасы 

терезеден лақтырылды. Тағы бір ескі ағылшын әдет-ғұрпы-үйлену тортында 

сақина жасырылған. Торттың бір бөлігінен сақина тапқан қонақ үшін үйлену 

тойынан кейінгі жыл ерекше бақытты болуы керек еді. 

3.8. Аяқ киім 

      Бұрын сәттілік әкелетін аяқ киіммен байланысты бірқатар дәстүрлер 

болған. Ең танымал және айтпақшы, әлі күнге дейін танымал-бұл жаңа 

үйленгендердің бамперіне етік байлау әдеті. Бұл Тудорлардың кезінде болған 

дәстүрдің модификациясы, оған сәйкес қонақтар жаңа үйленгендерге аяқ киім 

лақтыруы керек еді. Егер бір немесе бірнеше аяқ киім вагонға немесе жаңа 

үйленгендерге түссе, бұл жас жұпқа сәттілік әкеледі деп сенді. 

    Тағы бір ырым-жырым қалыңдықтың ескі аяқ киімі отбасылық өмірге 

сәттілік әкеледі дейді. Сондықтан, үйлену алдында бір-екі күн бұрын үйлену 

тойына дайындалған жаңа аяқ киіммен жүру ұсынылады. Қалыңдық букетін 

иығына лақтыруы керек деген әдет-ғұрып (жоғарыда сипатталған) бастапқыда 

аяқ киімнің біреуін лақтыруды білдіреді. 

3.9.Сыйлықтар 

     Үйлену тойына арналған сыйлықтарға келетін болсақ, бізде әдеттегідей 

оларды тапсыру рәсімі жоқ. Жақында Англияда үйлену тойлары деп 

аталатындар – қалыңдық пен күйеу жігіттің күткен сыйлықтарының тізімі 
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танымал болды. Бұл тізілім барлық туыстар мен достардың қолынан өтеді 

және әркім не беретінін таңдайды. Сыйлықтарды үйлену тойында ұсынуға 

немесе алдын – ала жіберуге болады-осы оқиға қарсаңында. 

    Сыйлықтар бал айының соңына дейін оралмайды. Содан кейін, 

сыйлықтарды ашқаннан кейін, жас жұбайлар қонақтарға алғыс хаттарын 

жібереді. 

4. Үйлену туралы ағылшын мақал-мәтелдері 

marriages are made in heaven-неке көкте жасалады   

love in a cottage-  коттедждегі махаббат 

love-love is not sold or bought - махаббат-махаббат сатылмайды немесе сатып 

алынбайды 

the show of love does not happen in all respects-love must be mutual - 

lмахаббат шоуы барлық жағынан болмайды-махаббат өзара болуы керек. 

faults are thick where love is thin-махаббат аз болған кезде, кемшіліктер көп 

love in love, success in the game-unhappy in love, but happy in the game - 
махаббаттағы махаббат, ойнаудағы сәттілік-махаббатта бақытсыз, бірақ 

ойында бақытты 

love is blind-махаббат соқыр 

faults are thick where love is thin-махаббат аз болған кезде, кемшіліктер көп 

love is blind-махаббат соқыр 

A successful marriage is an edifice that must be rebuilt every day- бақытты 

неке-бұл күн сайын қайта құруы қажет құрылым. 

The most dangerous food is wedding cake  - ең қауіпті тағам-бұл үйлену торты. 

5. Қорытынды 
     Англияның үйлену мәдениетін зерттеуге арналған зерттеу жұмысымда 

дәстүрлі үйлену тойлары ашылды, онсыз ағылшын үйлену тойларының 

ешқайсысы болмайды, мысалы, үйлену көйлегі мен жамылғысын таңдау, 

сыйлықтар, бал айы және т. б. 

      Біз білетіндей, ағылшындар консервативті адамдар, біз олардың үйлену 

дәстүрлерінде бірнеше ғасырлар бойы көп өзгеріске ұшырамаған нәрселерді 

байқаймыз. Егер біз ағылшын үйлену тойын басқа еуропалық елдегі кез-келген 

үйлену тойымен салыстыратын болсақ, онда біз дәстүрлер мен рәсімдерде өте 

үлкен ұқсастықтарды көреміз. 

      Осылайша, біз Англия үйлену дәстүрлері бүкіл әлемдегі көптеген үйлену 

рәсімдерінің негізі мен негізін қалаған және олар үшін үлгі болып табылатын 

елге айналды деген қорытындыға келеміз. 

Пайдаланылған ресурстар: 

1. Волоскова, Ресей мен Ұлыбританиядағы үйлену дәстүрлері//Қызыл 

желкендер:дарынды балаларға арналған жоба. 

2. Ұлыбританияға үйленді. Үйлену дәстүрлері мен рәсімі / / шетелдікке қалай 

үйлену керек. 

3. Англиядағы үйлену дәстүрлері//үйлену тойы.Online . 

4. Ағылшындардың үйлену дәстүрлері / / үйлену сайты. 

5. Таза ағылшын үйлену тойындағы заманауи дәстүрлер// Интернеттегі 

әйелдер. 

6. Интернет-ресурстар 
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 Ходжалипесова Алина Баходирқызы 

Түркістан облысы Сайрам ауданы №93 Абылайхан 

атындағы жалпы орта мектебінің 8 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Пралиева Шолпан  

Түркістан облысы Сайрам ауданы №93 Абылайхан 

атындағы жалпы орта мектебінің  

аылшын тілі мұғалімі 

Стоунхендж жұмбақтары 
  Кіріспе. Бұл жобаны таңдағаным,  мені Ұлыбританиядағы ежелгі 

ғимараттардың тарихы шабыттандырды.  Осы зерттеу жұмысы арқылы  біз 

Ежелгі және жұмбақ құрылым – Стоунхендж тарихы туралы жаңа білім ала 

аламыз. 

    Әрқайсымыз әрқашан кез -келген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз: 

қалай, неге және неге бұлай? Сондықтан мен бірнеше рет кітаптарда, 

жарнамаларда, фильмдерде, монитор экрандарында экрандар түрінде бірдей 

фотосуретті кездестірдім. Бұл суретте ерекше адамдар не табады, онда алып 

блоктар кездейсоқ шашыраңқы орналасқан. Ағылшын тілі сабақтарының 

бірінде мен бұл суретті тағы кездестірдім. Дәстүрді, әдет-ғұрыпты және 

мәдени-тарихи мұраны білместен тілді үйрену, түсіну және сүю мүмкін емес, 

сондықтан, әдеттегідей Стоунхендж туралы қосымша ақпарат табу туралы 

шешім қабылданды. Бірақ бұл оңай болған жоқ. Бұл фактілер менің 

зерттеуімнің өзектілігін анықтайды. 

      Міне, менің жұмысымның тақырыбы "Стоунхендж жұмбақтары"болды. 

Зерттеудің мақсаты: Стоунхендждің шығу тарихымен және тарихи мұра 

ескерткішімен байланысты аңыздармен танысу. 

Зерттеу нысаны: Stonehenge-тарихи-мәдени мұра ретінде. 

Зерттеу тақырыбы: фактілер мен болжамдар. 

Міндеттері: 
* зерттеу мәселесі бойынша заманауи әдебиеттерді таңдау және талдау; 

* Стоунхендж тарихымен танысу 

* Стоунхендж туралы әртүрлі аңыздарды зерттеймін 

* алынған ақпаратты қорытындылау және жүйелеу 

* таныстырылым дайындау. 

Зерттеу гипотезасы: егер  осы тақырып бойынша ақпаратты талдайтын 

болсақ, онда Стоунхенджді "оқылған кітап" деп 100% сеніммен айтуға бола 

ма, әлде адамзат әлі күнге дейін аяқталмаған жұмыстың он парағынан асып 

кете алмады ма? 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы: барлық аңыздар, фактілер мен оқиғалар 

әртүрлі көзқарастардан қарастырылады, нәтижесінде Стоунхендж туралы 

тұтас картина салынады. 

1 тарау. Стоунхендж дегеніміз не? 

        Стоунхендж-бұл Лондоннан оңтүстік-батысқа қарай 130 км қашықтықта 

орналасқан Ұлыбританиядағы Солсбери жазығында орналасқан әлемге әйгілі 

мегалитикалық тас құрылыс.   Диаметрі 29,6 метр шеңберді  құрайтын, 

менгирлер құрамы бар тастар. Тастар тігінен орнатылған. Жоғарыдағы 

тастардың бұл шеңбері көлденең жатқан жалпақ тастармен жалғанады. 
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    Қазір археологтар бұл сәулет ескерткіші Б.з. д. 3500-1100 жылдар 

аралығында үш кезеңмен тұрғызылды деген пікірге келді.  Ұлыбритания 

картасында және Стоунхендж маңында ол Вильтшир округінде, Солсбери 

қаласынан 13 шақырым, Лондоннан 130 шақырым жерде орналасқан. 

Атауы  шешілмеген құпияны қамтиды. "Стоунхендж" сөзінің өзі өте ежелгі. 

Оның шығу тегіне қатысты бірнеше нұсқалар бар. Жалпы нұсқалардың біріне 

сәйкес, атау ағылшын тіліндегі StoneHedge —« тас қоршау»  деген сөзден 

шыққан. Ол сондай — ақ ескі ағылшын "stan" (тас, яғни тас) және "henge" 

(өзек-жоғарғы тастар, өзектерге бекітілгендіктен) немесе "hencen" (ілулі, 

азаптау құралы) пайда болуы мүмкін. Соңғысын ортағасырлықтар  асулар "П" 

әрпі түрінде салынғанын және Стоунхендж трилитондарына 

ұқсайтындығымен түсіндіруге болады. 

Стоунхендж соншалықты ежелгі, Оның тарихы ежелгі уақытта ұмытылған. 

Олар туралы грек немесе рим авторлары  ештеңе жазбайды. Мүмкін, 

римдіктер бұл тастарға мүлдем әсер етпеген шығар, өйткені олар ежелгі 

Египет Пирамидаларын көріп, өздері керемет ғибадатханалар салған. Бүгін 

Стоунхендждің алғашқы өмірбаяншысы кім болғанын анықтау мүмкін емес. 

12 ғасырға дейін оның пайда болуы туралы барлық ақпарат мифтерде ериді. 

1.1 . Қазіргі кездегі Стоунхендж жағдайы: 

    Стоунхендж біртіндеп құлдырауда. Ескерткішті бақылау кезінде үш плита 

құлап үлгерді. 

    Қазір туристер тас шеңберге жіберілмейді. 90-жылдардың басында Онега 

көлінің солтүстік-батыс жағалауында неолит дәуіріндегі Пегрема деп аталатын 

қасиетті орын ашылды, оның құрамында зооморфты пұттар, құмтас дискілері 

және т.б. болды, бұл діни және сиқырлы табынудың дамуын және алыс ата - 

бабаларымыздың тасты өңдеудегі терең дағдыларын көрсетті. 

     1993 жылы қазір кеңінен танымал, бірақ әлі күнге дейін жеткілікті 

зерттелмеген, Муезер ауданындағы Воттоваара тауында ежелгі пұтқа 

табынушылық кешені ашылды.Воттоваара қаласы Карелия Республикасының 

Муезер ауданы Суккозеро ауылынан оңтүстік-шығысқа қарай 20 км жерде 

орналасқан . Воттовараның жоғарғы жағында, шамамен 6 км жерде, 

тікбұрышты пішінді үлкен тастар, археологтар кромлехс деп аталатын дұрыс 

шеңбер түріндегі таңғажайып тастар және белгілі бір жұмбақ ретпен салынған 

1600-ге жуық Сейд тастар бар. 

      Жоғарғы жағындағы тастар Воттоваара, Карелия. Сейд-Карелия сами 

аборигендерінің түсініктеріне сәйкес, құрметті рух өмір сүретін табиғи объект. 

Сейдтер табиғи шыққан (ағаштар, жартастар, жануарлар, табиғат 

құбылыстарының барлық түрлері) және қолдан жасалған. Әдетте, қолдан 

жасалған сейд-бұл бірнеше кішкентай тастарға немесе қандай да бір тұрақсыз 

жағдайға қойылған үлкен тас. 

1.2 Стоунхендж мифтері мен аңыздары 

Кешеннің жасы шамамен 2000 жыл деген болжам бар және оны салу идеясы 

гипербореяның Солтүстік тайпаларына — ежелгі Солтүстік Гиперборея елінің 

тұрғындарына тиесілі. Сами сенімдері бойынша, бұл жер зұлым күштердің 

бағыты: мұнда жаман ағаштар өседі, фауна жоқ, көлдер өлі болады дейді.. 
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 Көптеген жұмбақтардың  ғалымдарға ең таңқаларлық жергілікті 

табылыстардың бірі — "аспанға баспалдақтың" табылуы. Сондықтан олар 

жартаста кесілген он үш қадамды кім және қашан терең жартаспен 

аяқтайтыны белгісіз деп атады. 

Бұл құрылым қандай функцияларды атқарды -жеті мөрдің артындағы құпия - 

оның мәні неде?  Бірақ сіз орын алатын ең негізгі нұсқаларды бөліп көрсете 

аласыз: 

1. Жерлеу рәсімдері мен жерлеу орындары (құрбандық шалу). 

2. Күн мен Айдың ғибадатханасы. 

3. Биліктің нышанын білдіретін тарихтан бұрынғы абыздар. 

4. Өлгендер қаласы. 

5. Пұтқа табынушы собор немесе Құдай батасын алған жердегі қасиетті пана. 

6. Аяқталмаған АЭС (реактор бөлімшесі цилиндрінің фрагменті). 

7. Ежелгі ғалымдардың астрономиялық обсерваториясы. 

8. НЛО ғарыш кемелерінің қону орны. 

9. Қазіргі компьютердің прототипі. 

"Монахтың өкшесі» 

"Монахтың өкшесі" тасы Стоунхендж тас шеңберінің солтүстік-шығысында, 

"проспект"басталуының жанында орналасқан. XVII ғасырдан басталған халық 

ертегісі осы тастың атауының шығу тегін түсіндіреді. 

Ібіліс Ирландиядағы әйелден тастар сатып алып, оларды Солсбери жазығына 

апарды. Тастардың бірі Авон өзеніне (Авон) құлап, қалған тастарды жазыққа 

шашыратты.  Содан кейін Ібіліс айғай салып: "Қалай бұл тастардың осында 

келгенін ешкім және ешқашан білмейтін болады» деп.  Монах оған: "Міне, сіз 

сонда не ойлайсыз" дейді. Ібіліс ашуланып, оған бір тасты лақтырады. Тас 

монахтың өкшесіне түсіп, секіріп, жерге жабысып қалды. Сондықтан тас өз 

атауын алды. 

«Мерлин туралы аңыз» 
    XII ғасырда Джеффри Монмут (Monmouth Geoffrey) Мерлинге ескерткіш 

салуды сипаттайтын Historia Regum Britanniae атты еңбегінде таңқаларлық 

оқиғаны баяндайды. 

     Джеффридің айтуынша, Стоунхендж тастары Африкадан Ирландияға алып 

келген "алып би" деп аталатын тірі тастар. Король Аврелий Амвросиус 

Сакспен шайқаста қаза тапқан және Солсбериде жерленген 3000 дворяндарға 

мемориал салуды тілейді. Мерлиннің кеңесі бойынша ол Стоунхенджді 

таңдайды. Патша оны Ирландиядан көшіру үшін Мерлинді, Утер Пендрагонды 

(Король Артурдың әкесі) және 15000 рыцарды жібереді. Бірақ бұл серілерге  

тырысты тастарды жылжыту  мүмкін болмады. Содан кейін Мерлин өзінің 

дағдыларын қолдана отырып, Стоунхенджді Ұлыбританияға оңай ауыстырды.  

Сонан кейін ол Эмсбери маңында орнатылғаннан кейін, Аврелий Амвросиус, 

Утер Пендрагон және Константин III Стоунхендж сақинасының ішіне 

жерленді. 

1.3  Астрономиялық теория 

      Қазір Стоунхендж аспанды бақылайтын үлкен обсерватория болғанына 

күмән келтіретіндер аз. Мұнда олар жазғы және қысқы солстицаның қай күні 
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болатынын анықтайды (осы уақытта күн өкше тастың үстінен көтеріледі) және 

олар жыл сайынғы санақты жүргізе бастайды. 

     Сондай – ақ, зерттеу барысында ғалымдар қыстың күнінде Күн бір трилит 

арқылы, ал қалған екеуі  аспан денелерінің күн батуы өте жақсы көрінетінін 

байқады. Айды бақылау үшін тағы екеуі қолданылды. 

      Кейбір ғалымдар шеңбердің ішінде орналасқан тесіктер 12-ден 30 мың жыл 

бұрын пайда болған әлемнің полюстің траекториясын дәл есептейді деген 

идеяны алға тартты, нәтижесінде Стоунхендж қазір болжанғаннан әлдеқайда 

үлкен болуы мүмкін деген нұсқа пайда болды. Мысалы, Уэльс университетінің 

профессоры Дэвид Боуэн бұл құрылым 140 мың жыл деп айтуға мүмкіндік 

беретін зерттеулер жүргізді. Теория, әрине, екіталай, бірақ бар. 

Бір қызығы, ғалымдар арнайы компьютерлік бағдарламаның көмегімен 

Стоунхендждің бастапқы түрін қайта құрған кезде, ол барлық таңқаларлық 

тұжырымдарға келді: ежелгі обсерватория сонымен қатар он екі планетадан 

тұратын Күн жүйесінің нақты моделі болды. Сонымен бірге, қазір бізге 

белгісіз екеуі Плутонның артында жасырынып жатыр, екіншісі Марс пен 

Юпитердің арасында орналасқан. Модель заманауи астрономияның соңғы 

гипотезаларын таңқаларлық түрде растайды деп отыр. 

1.4  Паранормальды құбылыстар 

      Паранормальды құбылыстарды зерттеушілер кешеннің жанында 

таңғажайып жағдайлар болып жатқанын айтады. Қалай болғанда да, 

Стоунхенджге экскурсия кезінде бір бала кездейсоқ тастардың біреуін иілген 

сыммен қағып, ес - түссіз құлайды. Осы оқиғадан кейін бала ұзақ уақыт бойы 

қалпына келе алмады және алты ай бойы қолдары мен аяқтарын жылжыту 

қабілетін жоғалтқан деген әңгіме бар. 

       1958 жылы Стоунхендж фототүсірілімі кезінде фотограф үлкен тас 

блоктардың үстінде көтерілген жарық бағаналарын байқады. Ал 1968 жылы 

куәгерлердің бірі жарқын жарқыраған зат орналасқан Стоунхендж тастарынан 

шыққан отты сақинаны көргенін айтқан. 1977 жылы куәгерлер МЕГАЛИТ 

үстіндегі UFO эскадрильясын бейнекамераға түсіре алды және бұл бейне 

фильм Британдық теледидардың барлық арналарында көрсетіледі. Бір қызығы, 

белгісіз заттарды бақылау кезінде куәгерлер компасты сындырып, портативті 

теледидарды істен шығарғанын айтады. 
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Стоунхендж аймағында ғалымдар бірнеше рет естілген дыбыстар мен 

түсініксіз шыққан біртүрлі шуды естиді. Көптеген ғалымдар мұндай 

құбылыстардың себебі Стоунхендж айналасында таралатын күшті магнит 

өрісінде жатыр деп мәлімдейді. Бір таңқаларлығы, оңтүстікке бағытталған 

компас жебесі құрылымның қай жағында тоқтағанына қарамастан, әрқашан 

мегалиттің ортасына қарай бұрылады. Тағы бір оғаш құбылысты түсіндіру 

қиын. Егер сіз тастардың біреуін белгілі бір жолмен ұрсаңыз, дыбыс барлық 

тастарға таралады, бірақ олар бір-бірімен байланысты емес. 

1.5 Ғалымдардың нұсқалары 

XVII ғасырдағы ағылшын сәулетшісі Иниго Джонс құрылымды зерттей 

отырып, Стоунхендж құрылымы ежелгі дәуір сәулетіне ұқсайды және бұл 

ежелгі Рим ғибадатханасының қирандылары деп тұжырымдады. Тағы бір 

нұсқалар бойынша  Стоунхенджа  аумағында  римдіктермен соғыста  Боадицея 

деген  табынушы патша жерленген деген дәлеледемелер бар.  Осыған 

байланысты Стоунхенджде ежелгі тайпалардың  да басшылары жерленген 

деген пікірлер бар. 

Кейінірек ғалымдар Стоунхендж ай мен күн тұтылу уақытын, сондай-ақ дала 

жұмыстарының басталу күндерін дәл болжау үшін салынған деп болжайды. 

Мұның дәлелі-жазғы күннің күнінде, күн шыққан кезде, оның сәулесі дәл осы 

тас құрылымның ортасында өтеді. Алайда, бұл нұсқа скептиктердің теріске 

шығаруын тудырып, олар қарапайым күнтізбенің бар екендігіне және жыл 

мезгілдерінің өзгеруіне көз жеткізу үшін көп күш пен қаражат жұмсау 

ақталмады деп мәлімдеді. 

Көптеген ғалымдардың пікірінше, Стоунхендж қажылық пен сауықтыру орны 

болған. Тас құрылыстардың аумағындағы жерлеу орындарынан табылған адам 

сүйектерін талдау барысында,  мұнда жерленген адамдардың ауыр аурулардан 

зардап шеккенін көрсетті. Стоунхендждің көк тастарына ұрыста жараланған 

жауынгерлер, мүгедектер және үмітсіз науқастар ұмтылды, олар осында 

емделуге үміттенді. Көптеген адамдар сауығуды күтпестен қайтыс болды және 

олар осында жерленді. 

Көптеген шешілмеген құпияларды ежелгі Стоунхендж сақтайды. Бірде-бір 

таста жазулар, суреттер немесе жазбалар жоқ. Ғалымдарға бір нәрсені ұстап 

алу қиын.   Айта кету керек, тас блоктардан жасалған мұндай құрылымдарды 

бүкіл Еуропада және жеке аралдарда кездестіруге болады, дегенмен олардың 

ауқымы бойынша олар Стоунхенджден төмен. 

Стоунхендждің үлкен жұмбақ тас блоктары туристер  мен жанкүйерлерін 

қызықтырады. Кейбіреулер ежелгі құрылыстарды көруге тырысады, ал 

басқалары ежелгі тастарға тиіп, Стоунхенджде жатқан тіршілік пен қуат алады 

деп сенеді. 

1.6 Туристер Стоунхендж туралы 
Стоунхендж Египет пирамидаларымен бірдей, бірақ грек те, рим авторлары да 

оны ешқашан "әлемнің жеті кереметі"қатарына қосқан емес. Бәлкім, бұл тастар 

оларға көп әсер етпеген шығар.  Жер бетінде ондаған, тіпті жүздеген керемет 

тас туындылары бар, бірақ олардың ешқайсысында тас Стоунхендждің 

таңғажайып қиялындағыдай шебер қолданылған жоқ. 
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Көптеген туристер Стоунхендж сияқты таңғажайып жердің бар екендігі 

туралы біледі, дегенмен, ағылшын патшалығындағы бұл аттракцион әрқашан 

келуге міндетті орындардың тізімінде. 

 

2 тарау. Стоунхендж мәні. Эксперимент. 

2.1 Стоунхендж мақсаты мен мағынасы 
Стоунхендждің мәні мен мақсаты әлі күнге дейін құпия болып қала береді. Бұл 

тұрғыда көптеген гипотезалар ұсынылды, ең қарапайымнан бастап, мүлдем 

мүмкін емес, оларды күшейту үшін әртүрлі, көбінесе шамадан тыс ғылыми 

дәлелдер тартылды. 

Иниго Джонс, XVII ғасырдағы ағылшын сәулетшісі, бұл құрылысты ежелгі 

сәулет үлгілерімен салыстырды және оның Рим ғибадатханасы екенін 

дәлелдеді. Ал бүгінде бұл тастарға бір кездері жер бетіндегі экспедициялары 

үшін ұшу-қону алаңын құрған шетелдіктер қол қойды деген ой бірнеше рет 

айтылды. 

Ағылшын ғалымдары Хокенс пен Уайт Стоунхенджді астрономиялық 

обсерватория ретінде қолдануға болатындығын дәлелдеді, бұл күн мен Айдың 

барлық маңызды позицияларының азимуттарын таңқаларлық дәлдікпен 

анықтауға, тұтылу күндерін болжауға мүмкіндік береді. Тастардың орналасуы 

алыс уақытта толқындар мен ағындарды болжауға мүмкіндік берді, ал 

кешеннің жеке элементтерінің орналасуы 12 мың жыл бұрын он негізгі 

жұлдыздың шығуы мен Бату нүктелеріне сәйкес келді. Соңында, 

Стоунхендждің барлық пропорциялары 9, 11 және 60 сандарының 

арақатынасына сәйкес келеді, олардың екеуі Үнді "ұшатын" тастардың 

құбылысымен белгілі. 60 Саны не қосады? Белгілі болғандай, бұл күн 

жүйесіндегі планеталардың таралуын көрсететін екі қатар сандарды алуға 

мүмкіндік береді! Егер сіз кешенге сенсеңіз, олар қазіргі ғылымға қарағанда 

көп болуы керек: 10 емес, 12. Біреуі диаметрі 1800 км болатын күннен 50 

астрономиялық бірлік қашықтықта, екіншісі - диаметрі 1700 км болатын 60-қа 

жуық. 

Стоунхендждің бастапқы мағынасы мен мақсаты бүгінгі күнге дейін қызу 

пікірталас тақырыбы болып қала береді. Стоунхендж атмосферасында 

түсініксіз және тартымды нәрсе бар. Құпияны ешқашан ашпау ықтималдығы 

шамалы, бірақ бұл тарихи ескерткіштің сұлулығы мен қоршаған ландшафттың 

таңғажайып атмосферасы бір рет таңдандырған адамдар үшін бұл енді 

маңызды емес. 

 

2.2 әлеуметтік сауалнама "Стоунхендж туралы не білесіз?» 
Мен мектеп оқушылары арасында әлеуметтік сауалнама жүргіздім. Оған 

ағылшын тілін оқып жатқан 20 адам қатысты (7-11 сыныптар). 

Сауалнамаға қатысушылардан келесі сұрақтарға жауап беру ұсынылды: 

1. Стоунхендж дегеніміз не? 

2. Стоунхендж қайда? 

3. Стоунхендждің шығу тегі туралы не білесіз, оны кім салған? 

4. Стоунхендж қашан салынды? 

5. Стоунхендж тағайындау туралы не білесіз? 
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6. Стоунхенджді кім қайта құрды? 

7. Оның шамамен жасы қандай? 

8. Орын алған қандай ұлы құбылыс? 

9. Бұл күндері Стоунхендж не болады? 

10. Стоунхендж туралы ол туралы мифтерде не айтылады? 

Сауалнама нәтижелері: 

- Барлық сұрақтарға дұрыс жауап берді-4 адам (20%) 

- Сұрақтардың жартысына ғана жауап бердік - 14 адам (70%) 

- Жауаптары қиын болды - 2 адам(10%) 

Сұрақ "сіз туралы білуге Стоунхендже артық?"сауалнамаға қатысушылардың 

барлығы оң жауап берді. 

Әлеуметтік сауалнаманың мәліметтеріне сүйене отырып, біздің мектеп 

оқушыларының тек 20% - ы Стоунхендж деген не екенін біледі, ал қалған 80% 

- ы осы жұмбақ жер туралы тікелей сол жерде болғысы келеді деп қорытынды 

жасауға болады. 

 

Қорытынды 

     Бұл өте жұмбақ және ежелгі құрылымның барлық құпиялары әлі толық 

ашылмаған. Маған бұл жоба өте ұнады және Стоунхендж туралы жақсы 

білмейтіндердің бәріне пайдалы болады деп санаймын . Мүмкін, барлық 

құпиялар тез арада шешіледі немесе ешқашан шешілмейді , бірақ мен бұл 

үлкен жаңалық болады деп үміттенемін. 

     Стоунхенджтің құрылысшылары кім болса да, олар астрономия, 

математика, геология және сәулет саласында үлкен білімге ие болды. Егер 

тарихқа дейінгі уақытта үлкен ескерткіштер мен құрылыстар бүкіл әлемде 

салынғанын ескерсек, біз, қазіргі адамдар, белгілі фактілерді қоспағанда, өз 

тарихымыз туралы ештеңе білмейміз деп қорытынды жасауға болады. Демек, 

Стоунхендж толығымен зерттелген тарихи ескерткіш деп айтуға болмайды, 

өйткені әлі күнге дейін зерттелмеген көптеген фактілер бар. 

Осылайша, біздің зерттеу жұмысымыздың мақсаты орындалды, гипотеза 

расталды. 

 

 

Пайдаланылған дереккөздер мен әдебиеттер тізімі: 
 

1.Қоңыр П. Стоунхендж. Мегалит жұмбақтары. - М: Гардарики,2010; 

2.Гарри Гаррисон, Леон Стовер. "Стоунхендж". 2002; 

3.Ионина Н. А. "әлемнің 100 керемет кереметі»; 

4.Фарлонг Д . Стоунхендж және Египет пирамидалары: өмір 

ғибадатханасының кілттері (пер.Медникова в.) Серия: ежелгі өркениеттердің 

құпиялары. 2001. 
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Тлеубаева Аружан 

Ученица 10 класса ОСШ №93 им. Абылайхана  

Сайрамского района Туркестанской области    

                  

Руководитель: Курбанбаева Ханиса Бердалиевна 

Учитель русского языка и литературы ОСШ №93 им.Абылайхана  

Сайрамского района Туркестанской области  

 

Лексикон учащихся  моей школы 

Введение 
       С первого и  по  одиннадцатый  класс мы  изучаем  русский  язык. 

Это  один  из  самых трудных  школьных  предметов.  Но  ни 

у  кого  не  возникает сомнений  в том,  что  изучать  русский  язык  надо. 

Кому  надо?  Мне, моим  друзьям- одноклассникам, тем, кто  придёт 

в  школу  после  нас. Моим  детям,  внукам  Я  искренне верю в 

то,  что  русский  язык –   « великий  и могучий», потому что это язык 

Пушкина, Гоголя, Чехова и других классиков русской литературы. 

 Однако, что же мы слышим сегодня из  уст  современной молодежи? « У тебя 

клевый прикид», «Классно мы потусили сегодня». В чем же «величие» и 

«могущество» языка современной молодежи и школьников? Бороться с ними 

или принимать их?  Данное противоречие и способствовало возникновению 

интереса к исследованию лексики учащихся, определило проблему моего 

исследования. 

                                       1. Пояснительная записка  
1.1. Область исследования –жаргонизмы и молодежный сленг как слой 

лексики, тесно связанный с жизнью современного школьника.  

Объект исследования –устная речь учащихся моей школы 

База исследования –обучающиеся 5-9 классов  

 1.2. Актуальность:  

-  ограниченная лексика  распространена среди школьников, однако ее 

происхождение недостаточно представлено  в школьных учебниках русского 

языка; 

-    молодежный сленг и жаргонизмы –явления которые присутствуют 

повсюду, и знакомство с ними поможет расширить знания о лексическом 

составе языка и углубить знания по русскому языку в целом;  

-  исследование ограниченной в употреблении лексики позволяет связать 

лингвистические знания с жизнью, повышает наблюдательность и учит 

находить интересное и неисследованное рядом с собой; 

- работа по теме позволяет выяснить отношение школьников к молодежному 

сленгу , а также выявить  причины использования учащимися подобной 

лексики.  

1.3. Цель исследования: проанализировать речь современных школьников с 

точки зрения использования ими общеупотребительной и ограниченной в 

употреблении лексики и определение путей пополнения словарного запаса 

учащихся моей школы. 
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Гипотеза:  в речи учащихся преобладает ограниченная в употреблении 

лексика: сленг, жаргонизм - часто употребляемые средства в речи школьников, 

их употребление связано с желанием выделиться среди людей, быть 

современными; жаргонные слова составляют смысловые группы, связанные с 

жизнью и деятельностью школьников. Так ли это?  

      Задачи:  

1. Определить состав групп общеупотребительной лексики в речи 

школьников. 

2. Определить «сленг». 

3. Провести социологическое исследование (анкетирование) среди 

учеников 5-9 классов школы с целью определения: 

- используются ли в речи школьников диалектные и профессиональные слова; 

- круга наиболее употребительных слов молодежного сленга и  жаргонных 

слов; 

- причин употребления школьниками  сленга и жаргонизмов. 

1. Проанализировать результаты опроса и выводы разместить в 

диаграммах.   

2. Сделать выводы по теме исследования.   

3. Выполнить компьютерную презентацию. 

    1.4. Этапы исследования:  

-Изучение научной  литературы, подбор теоретического материала.  

-Проведение анкетирования, обработка результатов.  

-Написание  проекта.  

-Создание компьютерной презентации 

1. Методы исследования: .- метод сбора информации (изучение научно-

популярной литературы, наблюдение);  

-сбор лексики; 

- анкетирование;  

-анализ, сравнение; 

- статистические исследования (подсчет, вычисления).  

  2. Теоретические исследования.  

2.1. Диалектная лексика.  Какое место занимают диалектизмы среди 

    других групп слов?  Востребованы  ли они в наше время? 

ЛЕКСИКА 
        Словарный состав  русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления  можно отобразить в таблице: 

        Если слово в современном русском языке: употребляется свободно,  

Неограниченно, не вошло в состав свободно, употребляемой лексики. 

    - употребляется в определенной сфере деятельности ( наука, 

делопроизводство и т.д.): дефис, рашпиль, нахлестка., скальпель, мольберт 

- употребляется определенной группой лиц для наименования предметов, 

имеющих в литературном языке свои названия: упакован-ный (богатый), тачка 

(машина), комп (компью-тер) 

- употребляется на определенной территории: 
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   Многие слова русского языка известны всему народу и употребляемы всеми. 

Эти слова являются общеупотребительными,  например: вода, земля, небо, 

птица; зеленый, синий, длинный; идти, думать, говорить. 

Но есть слова в русском языке, которые знают и используют в своей речи не 

все. Это необщеупотребительные слова.  К  необщеупотребительной лексике 

относятся диалектные, профессиональные, жаргонные слова и слова 

молодежного сленга. 

    Сленг – слова, живущие в современном языке полноценной жизнью, но 

считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке.  

Молодёжный сленг  

Молодёжный сленг — социальный диалект людей в возрасте 13 — 30 лет, 

возникший из противопоставления себя старшему поколению и официальной 

системе, и отличающийся разговорной, а иногда и грубо-фамильярной 

окраской . 

      На мой взгляд, понятие школьный сленг - разновидность речи, не 

совпадающая с нормой литературного языка, используемая узким кругом 

людей, объединённых общностью интересов, занятий, положением в 

обществе. Из этого определения следует, что сленг относится к лексике 

ограниченной сферы употребления и  используется преимущественно в устном 

общении. Сленг был, есть и будет в школьной лексике. Его нельзя ни 

запретить, ни отменить. Он меняется с течением времени, одни слова 

умирают, другие – появляются, точно так же, как и в любом другом языке. 

Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормальную речь. 

Но современного школьника совсем без сленга представить невозможно. 

Главные достоинства тут – выразительность и краткость.  

      Не случайно, что в настоящее время сленг употребляется в прессе и даже в 

литературе (причем не только детективного жанра) для придания речи 

живости. Даже государственные деятели высокого ранга используют в своих 

выступлениях сленговые выражения. Следовательно, нельзя относиться к 

сленгу как к чему-то тому, что только загрязняет русский язык. Это 

неотъемлемая часть нашей речи.  

  Причины употребления сленга. 

      Сленг – разновидность нелитературной речи.  Чаще всего сленгом 

пользуются подростки и молодые люди. 

     Предположим, что сленг в речи учащихся является средством повседневной 

речи. Возникает вопрос: почему именно так разговаривают школьники, 

почему сленг прочно вошел в обиход?   

Чтобы ответить на этот вопрос, я проводила  языковое исследование: 

анкетировала обучающихся, проводила наблюдение (и на уроках, и на 

переменах, и вне школы   

     В анкетах  я попросила указать слова, которые ребята употребляют 

наиболее часто. Анализ исследовательской работы и моих наблюдений 

позволили выделить в речи учащихся следующие семантические группы 

сленга: 

 
Название группы  Примеры 

1 Части тела  грабли, заготовки (руки), пачка, башня (голова), 
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зенки, бельма (глаза), варежка (рот), локаторы 

(уши); 

2 
Слова,обозначающие 

людей по профессии 

училка (учительница), водила (водитель), историчка 

(учитель истории), мент (милиционер); 

3 Бытовая техника 

ящик, телик (телевизор), мобила, сотик (мобильный 

телефон), комп (компьютер), видак 

(видеомагнитофон), дивидишка (DVD); 

4 Транспорт 

мотик, мотак (мотоцикл), велик (велосипед), тачка 

(машина), девятка, десятка, пятнадцатка (модели 

автомобилей) 

5 
Слова,обозначающие 

людей по родству 

предки, родичи, родоки (родители), папан, папка 

(папа), маман (мама), сеструха (сестра), братва 

(друзья), братуха, браток (брат), мен (парень) 

6 Учеба 
домашка (домашнее задание), двойка (оценка «2»), 

пятак (оценка «5»), контрошка 

7 Продукты питания 
хавка, хавать, хавчик, жрачка (еда), магаз, магазик 

(магазин), столовка (столовая) 

8 Деньги бабки, бабло, баксы, штука 

9 Слова-оценки 

классно, клево, лафа, ништяк, зашибись, кайф 

(хорошо, отлично), прикольно (интересно), круто 

(отлично), сто пудов, конкретно (точно), по натуре, 

реально (правда), воще (восхищение), позорно, 

стремно, отстойно (плохо, некрасиво), везуха 

(везучий), фигня(очень простое) 

10  Глаголы 

отвали, отвяжись, отцепись, отвянь (отойди, 

отстань), базарить (говорить), приколоться 

(пошутить), грузить (надоедать), обломиться 

(неудача), очуметь, обалдеть (удивиться), мутить, 

наколоть (обманывать), оторвать (достать), 

оттянуться (отдохнуть), балдею, тащусь (очень 

хорошо), слинять, смотать (сбежать), зыришь, 

пялишь (смотришь), лыбишься (улыбаешься), 

грузить (надоедать, приставать), пришить, забить 

(убить), сгинь, слиняй (уйди), наехать (угрожать);  

11 

Слова, обозначающие   . 

людей по их качеству 

характера 

крыса, баран, свинья, собака, лось, лох, 

лошара,  тормоз, шестерка, дятел, козел, чмо, дылда, 

корова 

 

        В результате исследования было выяснено, что обучающиеся активно 

используют сленг в своей речи. Использование нелитературной лексики чаще 

всего наблюдается при общении школьников друг с другом и при выражении 

какого-либо чувства (удивление – круто!, восторг – ва-у!, раздражение – 

отвянь и т. д.) Но интересен тот факт, что иногда без контекста, очень часто 

эти слова и выражения  сопровождаются мимикой и жестами. Потому что 

без  них бывает трудно понять смысл высказывания.   
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4. Вывод. 

       В своей работе я попыталась объяснить причины употребления сленга  как 

элемента повседневной речи учащихся. Ребята моей школы  активно 

используют нелитературную лексику в своей речи. Исследование 

необщеупотребительной лексики в   речи доказывает наличие в лексиконе 

школьников сленга, диалектных , профессиональных, жаргонных  слов и 

выражений. 

     Больше всего в речи  ребята моей школы используют сленг как 

экспрессивное средство, считая его модным. Таким образом  они хотят создать 

свой мир, отличный от мира  взрослых. Было также установлено, что 

употребление сленга – это некий протест против «серой» действительности, 

это элемент самоутверждения, стремления к независимости и 

самостоятельности. Немаловажным фактором является и влияние СМИ на 

речь школьника. Кроме того установлено, что школьники относятся к сленгу 

как к временному явлению в их речи. Некоторая часть учащихся вообще 

не  задумывалась над тем, как говорит.  

      Я выяснила, что сленг существует давно (ещё со времен наших мам и 

бабушек), но степень употребления этого явления в языке в наше время 

возросла.  Следовательно гипотеза, которую я выдвигала, верна- в 

речи  учащихся преобладает ограниченная в употреблении лексика. На первом 

месте- сленг, жаргонизмы, а диалектизмы и профессионализмы  встречаются 

очень редко. Значит, наша задача- учиться уместно использовать данную 

лексику в соответствии с ситуацией  общения. Знать о невозможности  ее 

применения в нормированной речи. Чтобы избавиться от отрицательного 

влияния  ограниченной в употреблении  лексики. Надо хорошо знать нормы 

литературного языка- нормы произношения, ударения, словоизменения, 

произношения. 
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Руководитель: Умбетова  Нурила Мизамбекқызы 

Учитель русского языка и литературы ОСШ №93 им.Абылайхана  

Сайрамского района Туркестанской области 

 

НЕОЛОГИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

1. Введение 

     Язык – это живая лексическая система, в которой постоянно появляются 

новые слова и отмирают устаревшие. Темп этих перемен неравномерен. И 

сейчас русский язык переживает период, когда в результате ряда резких 

социальных перемен возникла необходимость в обозначении множества новых 

понятий.  

      Стремительно развивающееся общество, постоянные изменения и 

нововведения в социальной, экономической, научно-технической жизни не 

могут не отражаться в языке. Словарный состав языка постоянно пополняется 

новыми единицами. 

      Известно, что конец XX века называют веком неологизмов. Для того чтобы 

оставаться человеком, современным собственному времени, чтобы постоянно 

идти в ногу с цивилизацией, понимать язык средств массовой информации, 

необходимо знакомиться с новыми словами, постоянно появляющимися в 

языке и демонстрирующими тем самым его неисчерпаемые возможности. 

     Часто, смотря телевизор, читая газеты, журналы мы сталкиваемся с тем, что 

многие слова нам просто непонятны. Поэтому данная работа посвящена теме 

«Неологизмы в русском языке». 

Цель исследования: изучить причины появления новых слов в русском языке, 

выявить типы неологизмов,  определить лексическое значение неологизмов. 

Задачи исследования: 

1. провести социолингвистический опрос школьников; 

2. классифицировать неологизмы по тематическим группам; 

3. составить толковый словарь неологизмов. 

Предмет исследования: неологизмы. 

Объект исследования: лексика русского языка. 

Методы исследования: теоретические (анализ и синтез), эмпирические 

(наблюдение, сравнение). 

Гипотеза: предположим, что знание лексической терминологии и уместное 

употребление неологизмов в речи способствует расширению словарного 

запаса человека и понимания им новых реалий современной жизни. 

Практическая значимость: данный материал может быть использован в 

школьном курсе русского языка при изучении лексики и культуры речи. 

Глава 1. Происхождение и употребление неологизмов в русском языке. 

Неологизмы – это слова, которые являются абсолютно новыми лексическими 

единицами для данного исторического периода. 
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Главным признаком неологизма является абсолютная новизна для 

большинства носителей языка. Слово находится в состоянии неологизма очень 

непродолжительное время. Как только слово начинает активно употребляться, 

оно теряет признак новизны и постепенно входит в лексическую систему 

языка в качестве общеупотребительного. 

Лексика русского языка постоянно пополняется новыми словами. Крепнут 

международные связи страны, происходят изменения в культурной жизни, 

появляются новые виды спорта. Все это находит отражение в языке. 

Новые слова, или неологизмы (от греч. neos- новый, logos – слово) появляются 

ежечасно, ежеминутно, но не все слова сохраняются в человеческой памяти, 

фиксируются в различного рода справочниках. 

Для каждого поколения какие-то слова в свое время были новыми. Люди 

старшего поколения хорошо чувствовали несколько десятилетий назад 

новизну таких слов, как магнитофон, универмаг, телевизор. Те, кто родился в 

50-х годах, помнят возникновение слов спутник, луноход, космический 

челнок. Сейчас мы уже привыкли к таким словам, как компьютер, мобильная 

связь, миксер. Но есть еще много новых слов, которым предстоит либо 

закрепиться, либо исчезнуть. 

Вот примеры неологизмов, возникших в разные периоды 20 века. 

20-30-е гг.: субботник, ударник, госплан, пятилетка. 

50-е гг.6 целина, луноход. 

60-70-е гг.: аэробус, поролон, транзистор, космонавт, прилуниться. 

80-е гг.: дискотека, аэробика, афганец. 

90-е гг.6 телемост, ваучер, телезвезда, интернет. 

Существуют разные пути пополнения лексики. Словарный запас русского 

языка обновляется путем появления собственно новых слов, развития новых 

значений у старых слов. 

      Русский язык всегда был открыт для заимствований. Начиная с эпохи 

Петра I, лексика обогащалась словами из западноевропейских языков. 

Особенно много пришло слов из французского языка. Это политические 

слова (авангард, актив, дилетант, министр, деспот, офицер, президент, 

реформа), искусствоведческие (анонс, балет, мода, шедевр, дирижер, 

декорация, шедевр, оркестр, рояль, вальс, сеанс), названия предметов быта, 

одежды, продуктов (жилет, капюшон, тюль, портфель, метро, диван, ваниль, 

бульон, пюре, десерт, желе, терраса). Из польского языка 

заимствованы (бутылка, винт, гитара, дуршлаг, индюк, повидло, паштет, 

кофта, шаль, каникулы, комедия, цифра, шпаргалка, дистанция, квартира, 

карета, фабрика). Итальянского происхождения (виолончель, опера, либретто, 

вермишель, помидор). Из голландского пришли в русский язык слова (лоцман, 

верфь, зонтик, кастрюля, флаг). 

       За последние время большинство новых слов заимствованы из 

английского языка при помощи калькирования. 

       Причины заимствования: 

 заимствование слова вместе с заимствованием вещи или понятия (шейкер, 

боулинг, постер, менеджер), 
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 тенденция к замене описательного наименования однословным (риелтор – 

специалист по продаже недвижимости, промоутер – представитель компании 

по сбыту, бартер – товарный обмен без участия денег), 

 заимствование обусловлено влиянием иностранной культуры, диктуется 

модой на иностранные слова (секьюрити – охранник, имидж - образ). 

К процессу заимствования носители языка относятся по-разному. Даже среди 

лингвистов существуют разные точки зрения. Одни называют процесс 

заимствования «языковым беспределом» и говорят о возможном исчезновении 

языка; другие считают, что в заимствованиях нет ничего плохого и что 

русскому языку ничего не угрожает, так как он умеет очищаться, избавляться 

от ненужного, в том числе и от иноязычных слов. 

Люди старшего поколения менее терпимы к «чужим» словам, чем  молодёжь. 

С повышением уровня образования, более глубокого изучения иностранных 

языков освоение заимствований происходит легче. Представители 

технических профессий меньше обращают  своё внимание на то, какое слово 

они видят в тексте или слышат – русское или иноязычное, чем представители 

профессий гуманитарных. 

Глава 2. Виды неологизмов 

Языковые неологизмы – это слова, которые возникли как названия для новых 

предметов, явлений, понятий, не имеющих ещё названия в языке, или как 

новые названия для уже существующих предметов или понятий (имидж, 

маркетинг, пиратский – «нелицензионный») 

Языковые неологизмы используются носителями языка в их повседневной 

речи, они многим известны и понятны. Если существование языкового 

неологизма оправдано, довольно скоро неологизм входит в активный 

словарный запас. 

Лексические неологизмы - новые слова, появившиеся в результате различных 

модификаций 

К примеру, много лексических неологизмов появилось в советскую эпоху: 

домком, колхоз, жилтоварищество, октябрята и др. 

Глава 3. Результаты социолингвистического исследования «А как это по-

русски?», «Мое отношение к неологизмам» 

Было опрошено 80 человек разного возраста: 50 человек -  школьники от 14 до 

17 лет (8-11 классы), 30 человек – взрослые люди в возрасте от 40 до 60 лет. 

Им было предложено объяснить значение некоторых иноязычных слов: пиар, 

мейк, секьюрити, кэшбэк, респондент. Для анкетирования я выбрала именно 

иноязычную лексику, так как она составляет самый большой процент 

неологизмов.  Только 3 человека из числа взрослых дали верное лексическое 

значение слову «кэшбэк». Что же такое «кэшбэк»? Толковый словарь 21 века 

даёт следующее определение. Кэшбэк – возврат части денег, потраченных на 

покупку, путём зачисления определённого процента обратно на счёт или путём 

начисления баллов, которые могут быть использованы при последующих 

покупках. 

Что касается возрастной категории, то можно сделать следующий вывод. 

Молодые люди часто употребляют неологизмы, т.к. способны понимать 

нововведения вообще и часто интересуются значением новых слов. С 
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появлением интернета у людей появилась возможность отслеживать 

появление новых слов, а т.к. молодые люди являются активными 

пользователями всемирной паутины и вообще следят за научно-техническим 

прогрессом, им проще объяснить значение нового слова. Старшее поколение 

понимает, что неоправданное появление неологизмов ведёт за собой 

нарушение чистоты речи, поэтому практически не использует в речи слов, 

значения которых не понимает 

.Глава 4. Классификация неологизмов по темам 

Сфера жизни 

общества 
Неологизмы 

Общественно-

политическая 

Альянс, аппозиция, баллотироваться, брифинг, 

депортация, дискриминация, импичмент, инаугурация, 

кворум, конвенция, консенсус, менталитет, мэр, нота, 

префектура, спикер 

Экономическая 

(бизнес, 

банковское дело) 

Акциз, брокер, бренд, грант, дилер, 

дистрибьютор,  девальвация, деноминация, дебитор, 

дивиденды, индексация, инфляция, инвестиция, ипотека, 

квота, лизинг, маклер, маркетинг, менеджмент,  оффшор, 

риэлтор, спонсор, тендер, мерчендайзер, холдинг. 

Спорт 

Бейсбол, боулинг, виндсёрфинг, голкипер, дайвинг, 

джогинг, зорбинг, картинг,  овертайм, офсайд, пейнтбол, 

робджампинг, рефери, сёрфинг, скейтборд,  сноубординг, 

спидвей, стритбол, стритрейсинг, форвард, хавбек, фитнес. 

Культура и 

искусство 

Аниматор, блокбастер, дизайн, имидж, кастинг, 

клипмейкер, кутюрье, мультиплекс, папарацци, пиар, 

попурри, портфолио, постер, продюсер, ремейк, сингл  

Компьютер и веб 

Синквейн, смайлик, шоу, шоумен. 

Байт, баннер, блог, браузер, веб, дорвей, интернет сервис 

провайдер, клик, ксерокс, логин, ноутбук, онлайн, офлайн, 

пиксел, постинг, принтер, сайт, скриншот, спам, сканер, 

смайлик, файл, факс, чат, чипсет, хакер, хостинг. 

Предметы быта Блендер, миксер, ростер, тостер, шейкер 

Косметология Визажист, лифтинг, пилинг, скраб 

80% слов заимствованы из английского языка. Слова, относящиеся к 

продуктам питания, пришли из арабского, японского, китайского, грузинского, 

персидского, турецкого языков. Это связано с тем, что сейчас много 

открывается ресторанов, кафе, где предлагают национальные блюда. Часто 

посетители не знают, что входит в состав того или иного блюда (не знают 

значения слова). 

Глава 5. Названия новых профессии.. 

    Я решила рассмотреть происхождение названий новых профессий, сферу 

употребления и попыталась определить значение некоторых слов. 

Наименование лиц по роду      Происхождение 
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профессиональной 

деятельности 

     названия новых профессий 

1. Аквизитор от латин.  Acquisitor (приобретатель) 

2. Аниматор 

(от лат.anima – жизнь, душа, animator – дающий 

жизнь), кинематографист, работающий в 

мультипликационном кино 

3. Аудитор от англ.  Auditor (слушатель) 

     5.  Брокер от англ.  Broker (посредник) 

6. Менеджер от англ.   Manager (управлять) 

7. Дизайнер от англ. Designer (проект, план, рисунок) 

      8.  Интервьюер от англ interviewer (интервью) 

      9. Копирайтер от англ copywriter (копия, писатель) 

10. Логистик от англ logistics (logos-разум) 

    11.  Маркетолог от англ. Marketer (market-рынок) 

    12. Мерчендайзер от англ. Merchandiser (товары, торговать) 

    13. Промоутер от англ. Promoter (продвигать, толкать) 

    14. Риелтор от англ. Realtor (real-нежвижимость) 

    15. Имиджмейкер 
от англ. imagemaker < image - образ + make - 

делать 

   16. Коммивояжер от франц. commis voyager 

   17. Трейдер от англ.  trader 

Аудитор – ревизор, сотрудник аудиторской фирмы, контролирующий и 

анализирующий финансовую деятельность предприятий, а также дающий 

заключение по годовым бухгалтерским отчётам и балансам. 

Менеджер - это управляющий, обладающий профессиональными знаниями по 

организации и управлению производством. 

Брокер -  посредник, который сводит вместе покупателей и продавцов одной и 

той же ценной бумаги или товара и исполняет их приказы, получая за это 

комиссионные или брокерскую комиссию. 

Дизайнер - художник-конструктор, специалист по дизайну. В его задачу 

входит предварительная разработка перспективных научно-обоснованных 

проектов изделий, окружающих человека, как на производстве, так и в быту, в 

том числе и одежды. 

 

Интервьюер- тот, кто берет интервью  

 

Копирайтер – разработчик, создатель рекламных объявлений, обращений, 

лозунгов, слоганов и т.п. 

 

Логистик – разработчик схем товародвижения, в которые входит поставка 

сырья, производство, транспортировка и продажа продукции. 
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Маркетолог - исследующий рынок: изучает, прогнозирует и формирует спрос 

на товары и услуги, определяет перспективы сбыта, отслеживает 

конкурентную среду и т.д. 

 

Мерчендайзер – товаровед или помощник товароведа, человек, 

представляющий торговую кампанию в торговых сетях (чаще всего супер- и 

гипер- маркетах) 

 

Промоутер  — частное лицо или группа лиц, занимающаяся целенаправленной 

рекламой товара и т.д. 

 

Заключение 

    Обращение к неологизмам должно быть стилистически мотивировано. Их 

следует употреблять в соответствии с литературно-языковыми нормами. С 

одной стороны, неумеренное и неуместное употребление иноязычных слов 

недопустимо, так как это оборачивается засорением родного языка. С другой 

стороны, незнание лексического значения неологизмов, проще – их 

непонимания, может привести к непониманию некоторых реалий современной 

жизни. 

    Нужна планомерная и кропотливая научно-просветительская работа, целью 

которой является воспитание хорошего языкового вкуса. А «хороший 

языковой вкус – главное условие правильного и уместного использования 

языковых средств, как «чужих, заимствованных», так и «своих», «исконных». 

(ссылка на 9) 

    Итогом работы стал составленный мною краткий словарь иностранных слов, 

в него я включила слова, в определении лексического значения которых 

многие, на мой взгляд, испытывают затруднения. 

Этот словарь мы рекомендуем, прежде всего, использовать в старших классах 

при подготовке к выпускным экзаменам по русскому языку в форме ЕНТ, а 

также на занятиях по лексике и культуре речи. 
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Амангельдықызы Диана 

Түркістан облысы Сайрам ауданы №93 Абылайхан 

атындағы жалпы орта мектебінің оқушысы 

Жетекшісі: Абдишакирова Нуржамал Умирзаковна 

Түркістан облысы Сайрам ауданы №93 Абылайхан 

атындағы жалпы орта мектебінің  

ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  

Қазіргі қоғамдағы ағылшын тілінің рөлі 

Кіріспе. 

Зерттеудің өзектілігі: 
 "Басқа тілді меңгеру-екінші жанға ие болу."(Ұлы Карл)  ХХІ  ғасыр-

жаһандану ғасыры-Дүниежүзілік экономикалық, саяси, мәдени және діни 

интеграция мен бірігу үрдісі. Ағылшын тілі осы үрдістің тақырыбына 

айналды. Ағылшын тілі қазіргі адамның дамуының әртүрлі кезеңдерінде 

оқытылады. Біз оны мектепте, жоғары оқу орындарында оқимыз, күнделікті 

өмірге енген сөздермен бетпе-бет келеміз. Тілді білу жұмысқа қабылдау 

кезінде де тексеріледі. Барлық ірі фирмалар, әсіресе шетелдік компаниялармен 

жұмыс істейтіндер, бұл тілді жұмысқа қабылдау критерийі деп санайды. 

     Қазіргі уақытта ағылшын тілі  үлкен сұранысқа ие болды. Ағылшын тілі 

бүкіл әлемде дерлік айтылады. Ағылшын тілі-саясат пен экономика, оқу және 

ойын-сауық, саяхат және бизнес, музыка және өнер тілі. Бізді барлық жерде 

ағылшын тілі қоршап тұр, ол біздің күнделікті өмірімізге тығыз еніп кетті. 

Сыртқа шықсаң, үлкен мегаполисте немесе кішкентай аудан орталығында, 

ағылшын тіліндегі жазуларды көресіз. Бұл компаниялардың, фирмалар мен 

ұйымдардың атаулары мен жарнамалары, курстар және басқалар. Дүкендер 

мен фирмалардың есіктерінде "ашық" немесе "жабық" деп ескертетін 

тақтайшалар да ағылшын тілінде жазылған.  Егер сіз ағылшын тілін білсеңіз, 

оларды оқып, түсінуге мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан бірде-бір білімді адам 

ағылшын тілін білу қажет деп дау айта алмайды. Алайда, ағылшын тілін 

білмеу қиын жағдайға әкелуі мүмкін. Осылайша, жоғарыда айтылғандар осы 

«қазіргі қоғамдағы ағылшын тілінің рөлі" туралы.тақырыптың өзектілігін 

анықтады:" 

    Мақсаты::  зерттеу, нәтижесінде бүкіл әлемдегі адамдар ағылшын тілін 

үйренуге тырысады. 

Міндеттері:  ағылшын тілін меңгеруде қазіргі адамның өміріне әсерін зерттеу; 

ағылшын тілін білетін адамның өмірін көрсету. 

    Гипотеза:  жасөспірімдер мен оқушылар қазіргі қоғамдағы ағылшын тілінің 

маңыздылығын түсінеді. Күтілетін нәтиже: ағылшын тілін үйрену-барлық 

жастағы адамдарға қажет 

    Кілт сөздер: ағылшын тілі, байланыс, НАТО, БҰҰ, халықаралық тіл, 

жаһандану. 

2. Негізгі бөлім. Теориялық бөлім.   

2.1.  Шет тілдерін үйрену тарихынан. 

     Егер тарихқа сәл тереңірек үңілсек, Қазақстанда түрлі кезеңдерде қандай 

Шет тілдері оқытылғанын көруге болады. Француз тіліне деген қызығушылық 

XVII ғасырда, І Петрдің кезінде пайда болды. "Еуропаға терезе" ашып, ол 
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мәдениеттердің өзара әрекеттесуіне, барлық  тілдердің дамуы мен 

қалыптасуына есік ашты.  XVIII ғасырдың ортасында француз тілі орыс 

ағартылған дворяндарының арасында кең таралды. Француз авторларының ең 

жақсы шығармаларының аудармалары ұлттық сол орыс тілі мен әдебиетінің 

дамуына ықпал етті. Ұлы философтардың француз шығармаларынан 

аудармасы алдыңғы қатарлы әлеуметтік ойдың қалыптасуына үлкен әсер етті. 

Ағартушылықтың әсерінен кітапқа деген қызығушылық күрт өсті, әрі француз 

тілінде еркін сөйлеу жақсы білімнің белгісі болды. Француз тілінің таралуы 

мен маңыздылығы XVII ғасырдың аяғы – XIX ғасырдың ортасында ең 

танымал болды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін мемлекет қайраткерлері 

Германияның біздің қарсыласымыз болатынын және неміс әскери 

қызметшілер мен техникалық зиялы қауым арасында кеңінен таралатынын 

түсінді. Соғыс жағдайында мектептер мен институттарда неміс тілін жаппай 

оқыту жүргізілді, неміс тілін әлеуетті аудармашылар мен тілді меңгерген 

адамдар оқыды. Әрине, бұл уақыттың әсерінен туындады. Бұл үрдіс Екінші 

дүниежүзілік соғыс жылдарында, сондай-ақ соғыстан кейінгі жылдары да 

сақталуда. Бірте-бірте неміс тілі ағылшын тілінен гөрі  танымал болды. 

     НАТО блогы мен Варшава пактінің құрылуына байланысты әлем полярға 

айнала бастады. Сауда, экономикалық, саяси қатынастар дамыды. Берлин 

қабырғасы құлағаннан кейін елімізден көп азаматтар шетелге ағылды. 

Бірлескен кәсіпорындар пайда болды. Кәсіпкерлер мен саясаткерлер 

саммиттер мен келіссөздерге жиі қатыса бастады. Ағылшын тілін білу 

қажеттілігі үрдіс ала бастады. 

2.2. Қазіргі әлемде ағылшын тілінің ролі. 
      Ағылшын тілі-БҰҰ-ның жұмыс және ресми тілі. Әрбір әлемдік АКТ, 

техникалық басылым, кітап, нұсқаулық, ән, плакат, хаттарды, әр түрлі 

халықтар ағылшын тілінде оқиды және түсінеді. Әрине, ағылшын тілі қазіргі 

әлемде халықаралық қарым-қатынас тіліне айналды. Түріктер мен финдер, 

чехтар мен венгрлер, итальяндықтар мен орыс тілдері бір-бірінің тілін білмей, 

осы ағылшын тілінде бір-бірімен сөйлесе алады. Ағылшын тілі соншалықты 

танымал, ол халықаралық қарым-қатынастың стандартты тіліне айналды. 

Қазіргі уақытта әлемдік поштаның 75% - ы ағылшын тілінде, 

радиобағдарламалардың 60% - ы ағылшын тілінде таратылады, әлемдегі 

мерзімді басылымдардың жартысынан көбі ағылшын тілінде басылады. 

        Ағылшын тілінің бүкіл әлемде таралуы Ұлыбританияның әлемдік теңіз 

державасы болғандығына байланысты. Оның колониялары болды, содан кейін 

бүкіл әлемде доминиондар болды. Сондықтан қазіргі уақытта көптеген елдер 

ағылшын тілін өздерінің мемлекеттік тілдерімен қатар қолданады: Үндістан, 

Ирландия, Канада, Жаңа Зеландия, Сингапур, Оңтүстік Африка Республикасы, 

Микронезия Федеративтік Штаттары және басқалары. Кейбір елдер бұл тілді 

мемлекеттік тіл ретінде таңдайды: АҚШ, Антигуа және Багамалар, Барбадос, 

Гана, Доминикан Республикасы, Нигерия, Соломон аралдары, Тринидад және 

Тобаго, Ямайка және басқалар. Ағылшын тілі соншалықты танымал, ол 

халықаралық қарым-қатынастың стандартты тіліне айналды.  . 

      Адам өмірінің барлық салаларына жаңа ақпараттық технологияларды 

енгізу қажеттілігі айқынырақ. Қазіргі өмірді компьютерсіз елестету қиын.   Бұл 
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калькулятор, ноутбук, баспа машинасы, музыка орталығы, ақпаратқа қол 

жеткізу және сақтау құрылғысы сияқты қажеттілікке айналды. Информатика 

әлемі ағылшын тілінде "сөйлейді". Интернеттегі миллиард веб-сайт ағылшын 

тілінде. Ағылшын тілін білместен заманауи компьютерлік техниканы, әсіресе 

интернетті игеру мүмкін емес. Мен баяндамаларға материалдар дайындаған 

кезде бұған өзім көз жеткіздім. Мен интернеттің көмегімен көптеген 

сұрақтарға жауап таптым, бірақ ағылшын тілін білмей, қажетті мәтінді оқи 

алмаймын, түсінбеймін. Ағылшын тілі "жаңа латын" болды. Ғылыми ноу-хау 

және технологиялық даму саласында барлығы 21 ғасырдың бөлігі болу үшін 

ағылшын тілін білуі керек. Неліктен Италияда, мысалы, көптеген техникалық 

мамандықтар үшін ағылшын тілі қажет екенін түсіну қиын емес.   

      Әрине, барлық ұлттардың мүмкіндіктерін өзара іс-қимылмен зерттеу мен 

деңгейін жеңілдету мақсатында ағылшын тілін ауыстыруға бірнеше рет 

талпыныс жасалды. Олар бірнеше "жалпы" тілдердің қалыптасуына әкелді, 

олардың ішіндегі ең тиімдісі эсперанто болды. Бірақ жанкүйерлердің белгілі 

бір шеңберін белгілеп, ол дамуды тоқтатты. Көптеген сарапшылар мұның 

алғышарты эсперантода тарихтың, тамырлардың болмауы болды деген идеяны 

жариялады, ал ағылшын тілі-Диккенс, Шекспир, Оскар Уайлд, Биттлз, 

Роллинг Стоундар және басқа да көптеген ұлы музыканттар мен 

жазушылардың тілі. 

3. Тәжірибе бөлімі.. 

3.1.  Қазіргі қоғамда ағылшын тілін үйрену қажеттілігінің себептерін 

зерттеу. 

      Сонымен, осы тақырып бойынша жұмыс барысында біз әртүрлі сынып 

оқушыларымен бірқатар әңгімелер және сауалнама жүргіздік. Біз №93 

Абылайхан атындағы ЖОМ оқушылары ағылшын тілін үйренудің қажетті 

екенін нақты түсінетіндігін анықтадық. Біздің зерттеуіміз көрсеткендей, 

"ағылшын тілі қандай салаларда пайдалы болуы мүмкін?». Біздің оқушылар "... 

барлығы дерлік " деп жауап берді. Сұрақ: "ағылшын тілін білмей қандай 

кәсіптерді елестету мүмкін емес?"Оқушылар:" ... ағылшын тілін білетін ең 

сұранысқа ие мамандықтар: аудармашы, Сыртқы істер министрі, ағылшын тілі 

мұғалімі, журналист, спорт комментаторы, жаттықтырушы, экономист, қаржы 

талдаушысы " деп жауап берді. Тағы бір сұрақ: "неліктен ағылшын тілінің 

мұғалімі немесе аудармашысы ағылшын тілін білмейді ?"Жауап:" ... әлемдегі 

өзгерістер туралы хабардар болу, дамудың жаңа әдістері мен технологияларын 

үйрену, білімді адам болу". Сұрақ: "сіз ағылшын тілін халықаралық қарым-

қатынас тілі деп санайсыз ба?"Оқушылар "ИӘ" деп жауап берді . 

     Әрине, мектептің  оқушысы бола отырып, ағылшын тілін білмей беделді 

жұмысқа орналасу мүмкін емес екенін жақсы түсінеміз. Егер мен тілді 

білмесем, шетелдік дереккөздерден курстық немесе дипломдық жұмыста 

жұмыс істеу үшін кейбір материалдарды алу мүмкін емес. Ағылшын тілін 

білмей саяхаттау қиын. Сондықтан мен мектепте сабақтан бос уақытта 

ағылшын тілін үйренуге тырысамын , бұл мені белсенді түрде қызықтырады. 

Мен 1-сыныптан бастап ағылшын тілінен олимпиадаларға, конкурстарға және 

викториналарға қатысып, көптеген дипломдар мен марапаттарға ие болдым. 

Бұл маған қызықты әрі танымды.   
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4. Тұжырымдар. 

      Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, келесі қорытынды жасауға 

болады: 

 - ағылшын тілі-бүкіл әлемдегі коммуникация құралы 

 - ағылшын тілі әр түрлі жастағы адамдарға көптеген жаңа мүмкіндіктер 

ашады 

 - ағылшын тілі көкжиекті кеңейтуге көмектеседі 

 - ағылшын тілі адамның ішкі әлемін байытады  

- ағылшын тілі адамның дамуына көптеген бағыттар бойынша ықпал етеді 

және қазіргі қоғамда қажет. 

      Жалпы қорытынды: қазіргі адам ағылшын тілін білуі керек. Ағылшын 

тілін білу кезінде қол жетімді барлық мүмкіндіктер адам әлемін едәуір 

байытады және оның әлем туралы білім шекарасын кеңейтеді. 

5. Қорытынды. 
      Қазіргі уақытта, яғни  болашақта ағылшын тілінің нақты  қажет екенін 

болжау қиын,  алайда оған ешқандай күмән тудырмаймын. Бүгінгі таңда біздің 

мемлекетіміз халықаралық серіктестік үшін барынша ашықтық көрсетіп отыр.  

Біз оны қаншалықты жақсы білетін болсақ және түсінетін болсақ, соғұрлым біз 

басқалар туралы білім алып, өзімізді таныта аламыз. Ағылшын тілі әлемнің 

жетекші бес тілін басқарады. Әлемдік тілдерге орыс, француз, қытай, испан 

және араб тілдері кіреді. Бүкіл әлемде біз ағылшын тілінде толтырылған 

қағаздар мен құжаттарды көре аламыз. БҰҰ Бас Ассамблеясы, Еуропалық 

одақ, Еуропа Қауіпсіздік Одағы, ОПЕК (мұнай экспорттаушы елдер ұйымы) 

және басқа да бірқатар ұйымдар сияқты жетекші әлемдік қоғамдастықтардың 

отырыстары ағылшын тілінде жүргізіледі. 

      Ағылшын тілі барлық жерде қажет: жұмыста және демалыста. Сіз іскерлік 

кездесуде немесе ойын – сауық сапарында, келіссөздерде немесе оқу залында 

болсаңыз да, ағылшын тілі әрқашан сізге қолдау болады: кафеде, қонақ үйде, 

кинотеатрда, мұражайда немесе қала бойынша экскурсиялар кезінде. Әлем 

әуежайларындағы хабарландырулар, карталардағы белгілер, жол белгілері - 

көптеген елдерде мұның бәрі ағылшын тілінде жазылған. Ағылшын тілін 

түсінген адам жер шарының кез-келген нүктесінде жоғалмайды. Бүгін сізге 

дефольт, дилер, лизинг, маркетинг, пенальти, блог және басқа да сөздер 

ағылшын тілінен шыққан деп айтылмайды. Біз оларға үйреніп қалдық, енді 

ағылшын сөздері біздің өмірімізді қалай толтыратынын байқамаймыз. 

        Ағылшын тілі-бұл жоғары технологиялар, бағдарламалау тілі, 

келісімшарттар мен келіссөздер тілі, радио, теледидар және Ғаламтор тілі. 

Ағылшын тілінің қоғамдағы маңызы мен рөлі туралы әрдайым айтуға болады. 

Бұл тілдің қазіргі адамның өміріндегі маңызды элемент болып табылатындығы 

және кез-келген адам оны зерттеудің бірнеше себебін таба алатындығы даусыз 

деп саналады. Ағылшын тілі бұрыннан білімді адам үшін міндетті болды.   

6. Ресурстар. 
Интернет http://www.amalgama-lab.com/proverbs/tch/#ixzz1lcZqfisk Интернет 

http://www.netenglish.ru Журина т. ю. тақырыптық жинақ, Мәскеу, "дуадақ", 

2005 ж.; http://ru.wikipedia.org./wiki/ http://newssinphoto.ru 

http://media.mid.ru/lavrovsv6,jpg www.kommersant.ru/doc/2165684 
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Абдушукурова Севинч Кахрамановна 

Түркістан облысы Сайрам ауданы №41 Жамбыл атындағы  

жалпы орта мектебінің 9 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Пралиева Жибек Кайнаровна 

Түркістан облысы Сайрам ауданы №41 Жамбыл атындағы жалпы орта 

мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Қазіргі мектеп оқушылары тілдесіміндегі жаргондар 

Кіріспе 
       Бүгінгі жастардың тіл мәдениеті соңғы жылдарда әр қырынан талданып, 

зерделенуде. Дегенмен, жастардың сөз мәдениетіне қажетті деңгейде назар 

аудару, зерттеу, тексеру—қазіргі тілтану ғылымының өзекті мәселесі.Сөйлеу 

мәдениетіне үлкен мән берген Абай атамыз: 

    Сүймек, сезбек, кейімек, 

    Харекет қылмақ, жүгірмек,-дейді. 

       Кез келген халықтың тарихына үңілсеңіз де, өнер алды саналатын қызыл 

тілге, шешендік өнерге байланысты небір керемет асыл сөздерді табасыз. 

Шешендік өнерге биік парасат, жоғары мәдениеттілік керек. Ал мәдениеттілік 

тілмен тығыз байланысты. Мәселен,бүгінгі таңдағы жастарымыз мүлдем 

батыстанып бара жатқан тәрізді.Олар қазақ халқының сөз кестелерін 

бұрмалап, елден ерекше көрінгілері келе ме, шетелдің жаргон сөздерімен 

сөйлеуді күнделікті әдетке айналдырып алған. Қазақ халқы қашан да сөзге 

шешен, суырып-салма, дұшпанын бір ауыз сөзбен тойтарып отырған емес пе?! 

Бүгінгі жастардың сөйлеу мәдениеті мүлде өзгеше дәрежеде, жастарымыздың 

бір ауыз сөздің өзін кібіртіктеп, тұтығып барып әрең жеткізетініне бәріміз де 

куә болып жүрміз. Сөйлеу барысында жалпы қолданыстағы сөздерге орысша 

жалғау жалғап, өз тілімізде баламасы бола тұра кірме сөздерді шеттен тыс көп 

пайдаланып, оның үстіне қазақша қосымша жалғап, тіпті тарихи қалыптасқан 

сөйлемнің орын тәртібін бұзып қолданып жүргендері бар. 

        Бірінші және он бірінші сынып аралығында біз қазақ тілін үйренеміз. Бұл 

мектептегі ең қиын пәндердің бірі. Бірақ қазақ тілін үйрену керек екеніне 

ешкім күмән келтірмейді. Кімге керек? Маған, сыныптастарыма, бізден кейін 

мектепке келгендерге. Менің балаларыма, немерелеріме. Бәрімізге, жалпы 

қазақ халқына және еліміздегі өзге ұлт халқына. Мен қазақ  тілі "ұлы және 

күшті" деп шын жүректен сенемін, өйткені бұл Абай, Мұхтар, Мұқағали және 

қазақ әдебиетінің басқа классиктерінің тілі. 

Алайда, бүгінгі жастардың аузынан не естиміз? "Сізде керемет көрініс бар", 

"біз бүгін терледік". Қазіргі жастар мен мектеп оқушыларының тілінің 

"ұлылығы" мен "күші" неде? Олармен күресу керек пе немесе оларды 

қабылдау керек пе? Бұл қарама-қайшылық оқушылардың сөздік қорын 

зерттеуге деген қызығушылықтың пайда болуына ықпал етті, менің 

зерттеуімнің проблемасын анықтады. 

1. Түсіндірме жазба 
1.1. Зерттеу саласы-жаргонизмдер мен жастар жаргоны қазіргі мектеп 

оқушысының өмірімен тығыз байланысты лексика қабаты ретінде. 

Зерттеу нысаны - менің мектептегі оқушылардың ауызша сөйлеуі 

Зерттеу базасы-5-9 сынып оқушылары. №41 Жамбыл атындағы ЖОМ. 
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1.2. Өзектілігі: 

- шектеулі лексика мектеп оқушылары арасында кең таралған, бірақ оның 

шығу тегі қазақ тіліндегі мектеп оқулықтарында жеткіліксіз ұсынылған; 

- жастар жаргоны мен жаргонизмдер-барлық жерде кездесетін құбылыстар, 

олармен танысу тілдің лексикалық құрамы туралы білімді кеңейтуге және 

жалпы қазақ тілін тереңдетуге көмектеседі; 

- қолданылуы шектеулі лексиканы зерттеу лингвистикалық білімді өмірмен 

байланыстыруға мүмкіндік береді, байқағыштықты арттырады және өзіне 

жақын және зерттелмеген нәрселерді табуға үйретеді; 

- тақырып бойынша жұмыс оқушылардың жастар жаргонына деген көзқарасын 

анықтауға, сондай-ақ оқушылардың осындай лексиканы қолдану себептерін 

анықтауға мүмкіндік береді. 

1.3. Зерттеудің мақсаты: қазіргі мектеп оқушыларының сөйлеуін жалпы және 

шектеулі лексиканы қолдану тұрғысынан талдау және менің мектебімдегі 

оқушылардың сөздік қорын толықтыру жолдарын анықтау. 

Гипотеза:   оқушылардың сөйлеуінде шектеулі лексика басым: жаргон, 

жаргонизм - мектеп оқушыларының сөйлеуінде жиі қолданылатын құралдар, 

оларды қолдану адамдар арасында ерекше болуға, заманауи болуға деген 

ұмтылыспен байланысты; жаргон сөздері оқушылардың өмірі мен қызметіне 

байланысты семантикалық топтарды құрайды. Солай ма? 

2. Теориялық зерттеулер. 

2.1. Диалектілік лексика. Диалектизмдер арасында басқа сөз топтары қандай 

орын алады? Олар біздің уақытта сұранысқа ие ме? 

ЛЕКСИКА. Қазақ тілінің сөздік құрамын оны қолдану саласы тұрғысынан 

кестеде көрсетуге болады: 

Егер сөз қазіргі қазақ тілінде болса: 

- еркін қолданылады,  

- шектелмеген 

- құрамына еркін кірмеген 

қолданылатын лексика ол белгілі бір қызмет саласында қолданылады (ғылым, 

кеңсе жұмысы және т.б.): сызықша, рашпиль, қабаттасу., скальпель, станок. 

әдеби тілде өз атауы бар заттарды атау үшін белгілі бір адамдар тобы 

қолданады:байбатша (бай), арба (машина) 

Жалпы лексика 

Кәсіби лексика 

Диалектілік лексика 

Жаргон лексикасы 

    Қазақ тілінің көптеген сөздері бүкіл халыққа белгілі және оларды барлығы 

қолданады. Бұл сөздер жиі кездеседі, мысалы: су, жер, аспан, құс; жасыл, көк, 

ұзын; жүру, ойлау, сөйлеу. 

Бірақ қазақ тілінде барлық адамдар білетін және қолданатын сөздер бар. Бұл 

қарапайым сөздер. Жиі қолданылатын лексикаға диалект, кәсіби, жаргон 

сөздер мен жастар жаргоны сөздері жатады. 

      Диалектикалық лексикаға таралуы белгілі бір аумақпен шектелген сөздер 

жатады. Олардың фонетикалық, морфологиялық және синтаксистік 

ерекшеліктері, сонымен қатар нақты лексикасы бар. Ата-аналармен, ата-
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әжелермен әңгімелесу, құрдастарымен сөйлесу негізінде мен мектеп 

оқушыларының сөйлеуінде диалектизмдер бар деген қорытындыға келдім. 

Олар үлкендермен қарым-қатынастың арқасында мектеп оқушыларының 

сөзіне енеді. Ресми жағдайда (сабақтарда) балалар әдеби тілде сөйлеуге 

тырысады, ал олардың кейбіреулері үйде диалект қолданады. Олар:  Мал 

(адамды малға ұқсату),  щегол, (маңқа), өшкен ( үндемейтін бала), маймыл (  

теңеу мақсаты), Ботан (сабақты көп оқитын) және басқалар. Алайда, біздің 

мектеп оқушыларының сөйлеуінде диалект сөздер көп емес. Сауалнама 

нәтижесінде 5-9 сынып оқушыларының лексиконында диалект лексикасы өте 

сирек кездесетіні анықталды. Мен диалектілерді сирек қолданудың бірнеше 

себептерін атап өттім: 

1. Кейбіреулер диалектизмдер аға буынның, Қарт адамдардың лексикасы деп 

айтады; 

2. Басқалары бұл күндері диалектизмді қолдану маңызды емес, күлкілі және 

балалар айтқандай "ескі" деп санайды»; 

3. Кейбіреулер диалектизм деген не екенін" білмеймін " деп жауап береді. 

        Әрине, біздің сөйлеуімізде диалект сөздердің  азайып бара жатқаны 

өкінішті, бірақ олар тілге қандай экспрессивтілік, эмоционалдылық бояу 

береді! Мысалы, Ә. Нүрпейісовтің "Қан мен тер"романын алайық. Бұл  

романда жазушы   мақташы не балықшы өмірін суреттеуді мақсат етсе, ол сол 

шаруашылық саласында бұрын-соңды пайда болған термин сөздерді, диалект 

сөздерді аттап кете алмайды. Автор оларды көркем әдебиет стилінің шарты 

бойынша ретіне қарай, қажетінше пайдалана білуге тиіс.қолданған көптеген 

диалект сөздерін қолданады.  Менің ойымша, біз ата-бабаларымыз қолданған 

сөздер мен сөз тіркестерін, тілді ұмытпауымыз керек. 

2.2.Оқушылардың лексиконындағы кәсіби сөздер. 
     Шектеулі қолданудың арнайы лексикасына терминдер мен кәсібилік 

жатады. Белгілі бір мамандық, мамандық иелерінің  жұмыс ерекшеліктеріне 

байланысты сөздер кәсібилік деп аталады. Мысалы, сызықша, карбюратор, 

мөр, айналым, скальпель. 

Термин-тұжырымдаманың ғылыми белгіленуі (синтаксис, теңсіздік, климат, 

Арал, монитор, тақырып және басқалар). 

      Әр түрлі іс-шаралармен айналысатын ата-аналардың сөзінде әртүрлі 

заттардың атаулары бар. Ата-аналардың лексиконынан мұндай сөздер балалар 

лексикасына ауысады . Сауалнама нәтижесінде оқушылар білетін және 

қолданатын кейбір кәсіби сөздер мен тіркестер анықталды . Мысалы, батарея, 

радиатор, беріліс қорабы, ауыспалы егіс, Ауылшаруашылық техникасы , дәрі-

дәрмектер, педиатр, окулист, лор . 

2.3 Жаргон дегеніміз не? 

Жаргонның бірнеше анықтамалары бар. 

Жаргон (сленг)-бұл ортақ мүдделермен біріктірілген топтың сөйлеуі, оның 

ішінде жалпы тілден ерекшеленетін көптеген сөздер мен тіркестер бар, олар 

басқаларға түсінікті емес. 

Сленг-бұл әдеби тілдің нормасына сәйкес келмейтін сөйлеу нұсқасы. Жаргон 

не үшін қажет?   Сленг-қазіргі тілде толыққанды өмір сүретін, бірақ әдеби 

тілде қолдануға жарамсыз деп саналатын сөздер. 
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2.4.Жастар жаргоны.   Жастар сленгі (жаргон)— бұл 13-30 жас аралығындағы 

адамдардың әлеуметтік диалектісі, ол аға буын мен ресми жүйеге қарама-

қайшылықтан туындайды және ауызша, кейде өрескел таныс бояумен 

сипатталады. 

     Менің ойымша, мектеп жаргоны ұғымы-бұл әдеби тілдің нормасына сәйкес 

келмейтін, мүдделер, кәсіптер және қоғамдағы позициямен біріктірілген тар 

шеңбердегі адамдар қолданатын сөйлеудің түрі. Бұл анықтамадан жаргон 

шектеулі қолдану аясының лексикасына жатады және 

ол негізінен ауызша қарым-қатынаста қолданылады.Жаргон  мектеп 

лексикасында болды, болады және болады. Оған тыйым салуға да, жоюға да 

болмайды. Уақыт өте келе өзгереді, кейбір сөздер өледі, басқалары кез – 

келген басқа тілдегі сияқты пайда болады. Әрине, сленг-жаргон адамның 

қалыпты сөйлеуін толығымен алмастырса, бұл жаман. Бірақ қазіргі мектеп 

оқушысын жаргонсыз елестету мүмкін емес. Мұндағы басты артықшылықтар-

экспрессивтілік пен нақтылық.. 

       Қазіргі уақытта осындай жаргондарды баспасөзде және тіпті әдебиетте 

(тек детективтік жанрда ғана емес) сөйлеуге тіршілік ету үшін қолданатыны 

кездейсоқ емес. Тіпті жоғары дәрежелі мемлекет қайраткерлері өз сөздерінде 

жаргон сөздерін қолданады. Демек, сленгт- жаргонды тек қазақ тілін 

ластайтын нәрсе ретінде қарастыруға болмайды. Бұл біздің сөйлеуіміздің 

ажырамас бөлігі. 

2.5 Жаргонды қолдану себептері.      Жаргон -әдеби емес сөйлеудің бір түрі. 

Көбінесе жаргонды жасөспірімдер мен жастар пайдаланады. Оқушылардың 

сөйлеуіндегі жаргон күнделікті сөйлеу құралы делік. Осы жерде мынадай 

сұрақ туындайды: оқушылар неге дәл осылай сөйлейді, неге сленг күнделікті 

өмірге мықтап кірді? 

       Бұл сұраққа жауап беру үшін мен тілдік зерттеу жүргіздім: оқушыларға 

сауалнама жүргіздім, бақылау жүргіздім (сабақтарда да, үзілістерде де, 

мектептен тыс жерлерде де). Менің мектебімнің 5-9 сынып оқушылары өз 

сөйлеуінде жарқын экспрессивті-стилистикалық бояумен сипатталатын 

жаргонды белсенді қолданады, сондықтан ол сөйлеу-тұрмыстық сөйлеуге, 

сөйлеу тіліне оңай ауысады. 

Сауалнамаларда мен балалар жиі қолданатын сөздерді көрсетуді сұрадым. 

Зерттеу жұмысы мен менің бақылауларымды талдау оқушылардың сөйлеуінде 

жаргонның  келесі семантикалық топтарын бөлуге мүмкіндік берді: 

Топ атауы, мысалдар. 

Дененің 1 бөлігі тырма  (қол), қорап, мұнара (бас),   биялай (ауыз), локаторлар 

(құлақ); 

2. мұғалім (училка, препод),  мент (полиция қызметкері) мамандығы бойынша 

адамдарды білдіретін сөздер); 

3. Тұрмыстық техника жәшік, телик (теледидар), мобила, сотик (ұялы 

телефон), компьютер, видак (бейнемагнитофон), дивиденд (DVD); 

4.Көлік моторы, мотак (мотоцикл),  арба (машина), сегіз,тоғыз, тоқсан тоғыз 

(автомобиль модельдері) 

5. ата-бабалар,туыстар, туыстар (ата-аналар), Мамка, батя- ата-ана, Аташка- 

ата, Ажека- әже, пахан  (әке),   апа (қарындас). 
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6.  Көпшілік. Талпамен келу- көпшілікпен келу 

7.  Азық-түлік хавка (тамақ), сущняк- сусын 

8. Ақша -бабло, баксы. 

9. Ыңғайсыз зат- жындыларский зат 

10. Адамды қорлау.  щегол, боқмұрын, маңқа   мамбет . 

11. Сенімді болу - базар жоқ . 

12. Ақымақ адамды айтады – есалаң, есекбас. 

13. Жақтырмайтын сөздер – оттама, қумашы, ауырмашы, өшпеші. 

 14. Қызғаншақ, іші тар  - жылауық. 

15. Бәрін аузына қаратты  - картопты жарып айтты, т.б с.с.. 

     Зерттеу нәтижесінде лқушылар өз сөзінде жаргонды белсенді қолданатыны 

анықталды. Әдеби емес лексиканы қолдану көбінесе оқушылардың бір-бірімен 

қарым – қатынасында және қандай да бір сезімді білдіруде байқалады 

(таңқаларлық-керемет!, шаттық – ва-у!, тітіркену-отвян және т.б.) бірақ 

қызықты факт, кейде контекстсіз, көбінесе бұл сөздер мен өрнектер мимика 

мен ым-ишарамен бірге жүреді.  

4. Қорытынды.      Мен өз жұмысымда жаргондыі оқушылардың күнделікті 

сөйлеуінің элементі ретінде қолдану себептерін түсіндіруге тырыстым. Менің 

мектебімнің балалары өз сөзінде әдеби емес лексиканы белсенді қолданады.   

    Ең алдымен, менің мектебімнің балалары жаргонды сәнді деп санайтын 

экспрессивті құрал ретінде пайдаланады. Осылайша олар ересектер әлемінен 

өзгеше өз әлемін құрғысы келеді. Сондай – ақ, жаргонды қолдану "сұр" 

шындыққа қарсы наразылық екені анықталды, бұл өзін-өзі растау, Тәуелсіздік 

пен тәуелсіздікке ұмтылу элементі. Маңызды фактор-бұл оқушының сөйлеуіне 

БАҚ-тың әсері. Сонымен қатар, оқушылар жаргонды сөйлеудегі уақытша 

құбылыс ретінде қарастыратыны анықталды. Кейбір оқушылар мүлдем 

ойламады қалай дейді.   Мен жаргонның бұрыннан бар екенін білдім (біздің 

аналарымыз бен әжелерімізден бері), бірақ қазіргі уақытта бұл құбылысты 

тілде қолдану деңгейі артты. Сондықтан мен ұсынған гипотеза дұрыс-

оқушылардың сөйлеуінде шектеулі лексика басым болады. Бірінші орында - 

жаргон,  ал диалектизмдер мен кәсібиліктер өте сирек кездеседі. Сонымен, 

біздің міндетіміз - бұл лексиканы қарым-қатынас жағдайына сәйкес дұрыс 

қолдануды үйрену. Оны шектеу арқылы сөйлеуде қолдану мүмкін еместігі 

туралы білу. Шектеулі лексиканың теріс әсерінен құтылу. Әдеби тілдің 

нормаларын - айтылым, екпін, сөзжасам, айтылым нормаларын жақсы білу 

керек. 

      Қорыта келсек, «Ақыл қайда болса, ұлылық сонда болады, білім қайда 

болса, сол білікті болады» - дегендей, сөйлеу мәдениетін қалыптастырудың ең 

басты шарты – көркем әдебиетті оқу. Сол арқылы тіл байлығын дамытып, 

шешен сөйлеуге үйрену керек екендігін естер шығармағанымыз жөн. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Ақпарат дереккөзі: https://massaget.kz/blogs/14106 

2. Д. э. Розенталь М. А. Теленкова-лингвистикалық терминдер сөздігі 

(электрондық нұсқасы). 

3. Жадыра Нариманқызы, М.Өтемісов атындағы БҚМУ .2015ж 

4.. Ғаламтор материалдары 
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Телешов Юсуф 

Түркістан облысы Сайрам ауданы №97 Сұраншы батыр атындағы 

жалпы орта мектебінің  9 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Шауманова Ляйля Куатбековна 

Түркістан облысы Сайрам ауданы №97 Сұраншы батыр атындағы 

жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

 

Жақсы сөйлеу әдебі 

Кіріспе. 

      Қазақ  тілінде кез-келген суретті, оның үлкен сөздік қорын жанды түрде 

бейнелеу үшін түстер жеткілікті, бұл сізге ең күрделі ойды жеткізуге 

мүмкіндік береді. Бірақ осы жерде бір сұрақ туындайды, біз оны дұрыс 

қолдана аламыз ба? 

     Егер адам өте сауатты және өз ойларын дұрыс әдеби тілде еркін білдірсе де, 

оның сөйлеуі жарқын, бай болу мүмкіндігін тудыру үшін өзін-өзі сынға алып,  

нағыз жақсы буынның барлық құпияларын білуі қажет.  Тәрбие, әлеуметтену 

үдерісінде адам жеке тұлғаға айналады және тілді толығымен меңгереді, 

басқалармен қарым-қатынастың әдеби нормаларын, оның ішінде сөйлеу 

қатынастарын да біледі, басқаша айтқанда, қарым-қатынас мәдениетін 

меңгереді. 

      Өз ойын мейлінше анық  жеткізе білу, сауатты сөйлеу, өз сөзімен назар 

аударып қана қоймай, тыңдаушыларға да әсер ете білу, мәдени тілді білу – 

әртүрлі мамандықтағы адамдардың: дипломаттардың, заңгерлердің, 

саясаткерлердің, оқытушылардың, журналистердің және т. б. кәсіби сөз 

жарамдылығының өзіндік сипаттамасы. 

Өз лауазымы мен кәсібіне және адамдармен байланыста жоғары сөйлеу 

мәдениетіне ие болу керек.    

       Сөйлеу мәдениеті-белгілі бір жағдайды ескере отырып және мақсаттары 

мен міндеттеріне сәйкес тыңдаушыға жақсы әсер ететін осындай қасиеттердің 

жиынтығы. Оларға: сөйлеудің байлығы мен әртүрлілігі, сөйлеудің тазалығы, 

экспрессивтілік, бейнелеу және басқалар жатады. 

      Әр адам өз стилін жетілдіріп, өз тілінің тазалығы үшін күресуі керек. 

   Сөйлеу мәдениетінің қоғам өміріндегі маңыздылығын асыра бағалау қиын. 

Қазіргі уақытта біз қазақ тілінің нашарлау қаупіне, оның бейнесін, 

эмоционалдылығын, үйлесімділігін жоғалту қаупіне бей-жай қарамауымыз 

керек. 

Сөйлеу әдебі 

      Сөйлеу мәдениеті дегеніміз-әдеби тілдің нормаларын ауызша және 

жазбаша түрде иелену, онда белгілі бір қарым-қатынас жағдайында және 

қарым-қатынас әдебін сақтай отырып, қарым-қатынас міндеттеріне қол 

жеткізуде қажетті нәтиже беруге мүмкіндік беретін тілдік құралдарды таңдау 

және ұйымдастыруды жүзеге асыру.. 

      Сөйлеу мәдениетінің этикалық аспектісі белгілі бір жағдайларда тілдік 

мінез-құлық ережелерін білу мен қолдануды белгілейді. Қарым-қатынастың 

этикалық нормалары сөйлеу әдебін білдіреді. 
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       Іскерлік ортада, әсіресе жақында, белгілі бір әлеуметтік топтардың 

тәжірибесін, моральдық идеялары мен талғамдарын көрсететін іскерлік әдеп 

кеңінен таралуда.       

      Сөйлегенде мынадай нәрселер ескерілуі тиіс: 

     Орфоэпия заңдылықтарын сақтап, сөзді орынды қолдану; 

      Қолды сермеу, қатты күлу, мәнсіз майысу, аса қатты сөйлеу орынсыз 

қылықтарға жатады; 

      Өзің туралы айта беру, барлық сөзді өзіңнен бастау – әдепсіздік саналады; 

      Білмейтін нәрсе туралы айтудың қажеті тіпті шамалы; 

   * Қатты сөйлеп тұрған адамға қатты жауап берудің қажеті жоқ, байыппен 

сөйлеп, дұрыс жауап берген абзал7 

       Сөйлеу әдебінің негізі -сөйлеу формулаларынан тұрады, негізгі сипаты 

қарым-қатынас ерекшеліктеріне байланысты. Кез-келген қарым-қатынас актісі 

басталады, негізгі бөлігі және соңғы бөлігі. Осыған байланысты сөйлеу 

әдебінің формулалары 3 негізгі топқа бөлінеді: 

 1.) қарым-қатынасты бастауға арналған сөйлеу формулалары; 

 2.) қарым-қатынас үрдісінде қолданылатын сөйлеу формулалары;  

3.) қарым-қатынасты аяқтауға арналған сөйлеу формулалары. 

      Қазақ қоғамында әдептілік, сақтық, төзімділік, ізгілік, шыдамдылық сияқты 

қасиеттер ерекше мәнге ие. 

       Сөйлеу мәдениетінің әдеби компоненті қарым-қатынас үрдісінде 

әдепсіздікке қатаң тыйым салады, әңгімені "жоғары түстермен"айыптайды. 

Сөйлеудің байлығы 

      Байлық пен әртүрлілік, сөйлеушінің немесе жазушының сөйлеуінің өзіндік 

ерекшелігі көбінесе оның ана тілінің өзіндік ерекшелігі, оның байлығы қандай 

екенін білетіндігіне байланысты. 

      Кез-келген тілдің байлығы ең алдымен сөздіктің байлығымен анықталады. 

      Сөйлей білу – ойлай білу.Олай болса,дұрыс ойлау,дұрыс жазуға мүмкіндік 

тудыру керек. Меніңше,әрбір адам дұрыс ойлап,дұрыс сөйлеп,әсіресе дұрыс 

жазуға да мүмкіндік іздеуі керек. Өйткені бұл күнде көп адам дұрыс ойлауын 

ойласа да,дұрыс сөйлей,әсіресе дұрыс жаза білмейді. Қазақтың 

«Сөйлей,сөйлей шешен боласың» деген мақалы дұрыс: ойлауың дұрыс 

болғанмен,сөйлеп үйренбейінше,пікіріңді айта алмайсың.Сол 

сияқты,ойлағаныңды жазып үйренбесең,тағы болмайды. Сөйлеуді адам ұжым 

ішінде жүріп,біреуге еліктеп,біреуден үлгі алып,халықтың бай тілін пайдалана 

жүріп үйренгенін өзі сезбей қалатын болса,жазуды олай үйрене алмайды.Мен 

бұл жерже жазу дегеннің өзін екіге бөлемін:  

1) қалай болса солай естіген-естігенінше,айтқанын-айтқанынша жазу бар да, 

2) мәдени үлгілі жолмен жазу,әдеби тілдің нормасын,ережесін,жобасын сақтай 

жазу бар. 

      Сөйлеудің байлығын ана тілінде синонимдерді қалай қолданатынымызды 

да бағалауға болады. Синонимдер-мағынасы бір – біріне  жақын сөздер. 

Синонимдердің әрқайсысы мағынаның көлеңкесімен ерекшеленеді, объект 

сапасының қандай да бір ерекшелігін анықтайды, шындық құбылыстарын 

тереңірек сипаттауға ықпал етеді. 
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Қазақ тілі керемет стилистикалық мүмкіндіктері бар бейнелі, өте бай 

фразеологизмдерді бірнеше сөзбен көп нәрсені айтуға көмектесетін тіл.    

Тілдің лексикасы мен фразеологизмдерінің байлығы ауызша және жазбаша 

сөйлеуде бірдей сөздерді, сөз тіркестерін қайталаудан аулақ болуға, сөйлеуді 

әртараптандыруға, оны бай етуге мүмкіндік береді. 

     Қазақ тілінің байлығы, әртүрлілігі, өзіндік ерекшелігі  мен  әркімге өз сөзін 

бай және ерекше етуге мүмкіндік береді. Ауызша мөрлермен толтырылған сұр 

сөйлеу тыңдаушылардың санасында қажетті бірліктерді тудырмайды. 

Сонымен қатар, тіл жағынан нашар  сөйлеу адамның теріс сипаттамасы 

ретінде қабылданады, оның Үстірт білімін, сөйлеу мәдениетінің төмендігін   

көрсетеді.   

Сөйлеудің орындылығы. 
        Жақсы сөйлеу қасиеттерінің типологиясында маңыздылығы жағынан 

ерекше орын алатын бір нәрсе бар — бұл өзектілік. Сөйлеудің орындылығы-

сөйлеу жағдайына ең қолайлы, қарым-қатынастың міндеттері мен 

мақсаттарына жауап беретін, сөйлеуші (жазушы) мен тыңдаушы (оқырман) 

арасында байланыс орнатуға көмектесетін тілдік құралдарды ұйымдастыру. 

        Сөйлеу-бұл біртұтас және ондағы әрбір сөз, кез-келген дизайн мақсатты, 

стилистикалық тұрғыдан орынды болуы керек.  Өзектілігі жақсы сөйлеудің 

қажетті сапасы ретінде ежелгі гректер мен римдіктердің шешендік өнерінен 

байқауға болады. Сот және саяси шешендіктің теориясы мен тәжірибесінде 

көбірек уақыт бөлінді, өзектілік қазіргі функционалды стильдегі орталық 

ұғымдардың бірі болып табылады. 

      Сөйлеудің орындылығы-дәлдік, тазалық, экспрессивтілік және т.б  ерекше 

сапа, қарым-қатынастың нақты жағдайларын ескере бермейміз. Сондықтан  

сөйлеудің байлығы мен мәнерлілігі туралы біліміміз толық емес. Жақсы 

сөйлеу ұғымы салыстырмалы түрде, табиғатта функционалды және белгілі бір 

тілдік бірліктердің, оларды ұйымдастыру әдістерінің орындылығына 

байланысты. 

     Сөйлеудің орындылығын сақтау әдеби тілдің стильдерін, оларға тән 

қолдану заңдылықтары мен тілдің стилистикалық жүйесін білуді қамтиды.   

Сөйлеудің өзектілігі -  тілдік құралдардың, жалпы сөйлеу актісінің белгілі бір 

қасиеттерінің жарамдылығын анықтауда икемділікті қажет етеді. Сөйлеудің 

өзектілігі тілдің әртүрлі деңгейлерін қамтиды және сөздерді, сөз тіркестерін, 

грамматикалық категориялар мен формаларды, синтаксистік құрылымдарды, 

сайып келгенде, бүкіл композициялық және сөйлеу жүйелерін қолдану арқылы 

тұжырымдалады. Олардың орындылығын әр түрлі тұрғыдан қарастыруға және 

бағалауға болады.   

Үйлесімді сөйлеу 

       Сөйлеу мәдениетіне қамқорлық жасауда  біздің назарымызды оның 

дыбыстық жағына аударады. Жақсы жазушы өзінің жұмыс тіліндегі сөздерді 

ғана емес, дыбыстарды да таңдап, сөйлеудің фонетикалық жағын эмоционалды 

түсіне, бейнелі жүйесіне сәйкестендіруге тырысады. Сөйлеудің дыбыстық 

ұйымы неғұрлым жетілдірілген болса, ойдың ауызша көрінісі соғұрлым табиғи 

болып көрінеді. 
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      Стилисттер арасында сөйлеуді дыбыстық ұйымдастырудың маңызы күмән 

тудырмайды, өйткені дыбыстық сөйлеу тілдің негізгі формасы болып 

табылады.   Үйлесімділік белгілі бір тілде сөйлейтіндер тұрғысынан ең 

керемет, дыбыстардың тіркесімін білдіреді, айтуға ыңғайлы және есту үшін 

жағымды. Үйлесімділік талаптары белгілі бір тілдің фонетикалық 

ерекшеліктерімен келісілуі керек. Сөйлеудің коммуникативті қасиеттері 

жүйесінде үйлесімділіктің болуы, - сөйлеу дыбысының келесі нормативтік 

сипаттамаларын қоса отырып, қазақ тілінің коммуникативті сапасы ретінде 

үйлесімділік ұғымының көлемін кеңейтуді ұсынады: 

1) тіл дыбыстарының дұрыс айтылуы, 

2) дикцияның айқындылығы, 

3) сөйлеуде асемантикалық фонетикалық бірліктердің болмауы, 

4) қазақ тіліндегі дыбыстардың үйлесімділігі заңдарының талаптарына сәйкес 

сөйлеуде қолданылатын дыбыстардың үйлесімін таңдау, 

5) қазақ тілін интонациялау қағидаларына сәйкес келетін ырғақ; 

6) артикуляциялық қажеттілікке жауап беретін кідірту, 

7) тиісті сөйлеу ырғағы, 

8) сөйлеудің оңтайлы қарқыны, 

9) сөйлеудің оңтайлы көлемі, 

10) дауыс тембрінің тазалығы.  

          Прагматикалық үйлесімділік-оның дыбысының күшейтілген 

эстетикалық және экспрессивті әсерін сипаттайтын сөйлеудің коммуникативті 

сапасы. 

Бұл сөйлеу әсерін күшейтуге қызмет ететін және сөйлеудің барлық стильдері 

үшін қатаң міндетті емес прагматикалық коммуникативті қасиеттер санатына 

жатады; олардың болуы, сондай-ақ көріну дәрежесі автордың ниеті мен 

шеберлігіне байланысты.  Прагматикалық үйлесімділіктің параметрлері оның 

эстетикалық және экспрессивті әсерін күшейтетін сөйлеу дыбысының 

сипаттамалары болып табылады: 

1. сөйлеуде қолданылатын дыбыстардың комбинацияларын таңдау, 

2. интонация, 

3. сөйлеу қарқыны, 

4. сөйлеу ырғағы, 

5. дауыс тембрі. 

Қазақ  тілінің маңыздылығы мен жасампаздығы 

       Қазақ әдеби тілінің нормалары тарихи және дамып келе жатқан құбылыс. 

Тілдік норма (әдеби норма) – бұл әдеби тілдің белгілі бір даму кезеңінде 

сөйлеу құралдарын қолдану ережелері, яғни айтылу, қолдану, әлеуметтік-

тілдік тәжірибеде  қабылданғанғ,  дәстүрлі қалыптасқан грамматикалық, 

стилистикалық және басқа тілдік құралдарды қолдану ережелері.  Соның үшін 

де біздің ақын,жазушыларымыз,газет-журнал қызметкерлері,редактор 

жолдастар алдымен қазақ тілінің синтаксисін жақсы білулері керек.Сонда ғана 

әдеби тілдің нормасынан ауа жайылып,өз білгенімен жаза беруден,сөйтіп,тілді 

бүлдіруден қорғаған боламыз.Тілді бұзу жалғыз жеке сөздерге ғана 

байланысты емес,сөйлемге,сөйлеу құрылысына да байланысты екенін ұмытпау 

керек. 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

89 

       Тілдік нормаларды ғалымдар ойлап таппайды. Олар тілде болып жатқан 

табиғи үрдістер мен құбылыстарды бейнелеп, сөйлеу тәжірибесімен 

қамтамасыз етіледі. Тілдік норманың негізгі көздеріне классикалық 

жазушылар мен қазіргі жазушылардың шығармалары, бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы тілдік нормаларды талдау, тіл ғалымдарының жалпы қазіргі 

заманғы   ғылыми зерттеулері жатады. 

       Нормаға бағынбай,бетімен жазылған сөздерді біз тізгінсіз,үлгісіз жазу 

дейміз.Ал,бас-аяғы жинақты,түсінуге ұғымды,жеңіл,белгілі өлшеммен,белгілі 

ережемен жазылған сөзді,қысқасы,белгілі бір нормаға сай жазылған сөздерді 

әдеби тілдің қалыбымен жазылған я айтылған дейміз. 

Қорытынды. 

    Сөйлеу-бұл стилистикалық тұрғыдан  тұтас және ондағы әрбір сөз, кез-

келген дизайн мақсатты, орынды болуы керек. 

      Жақсы сөйлеудің негізгі коммуникативті қасиеттері дамуына байланысты 

әлемдік мәдениеттің қанат жаюын жоққа шығаруға болмайды. Әрине, бұл 

қасиеттер уақыт өте өзгереді, дамиды, сондықтан жақсы сөйлеу туралы 

ұғымдар әр түрлі дәуірлерде және әртүрлі таптар мен дүниетанымдардың 

өкілдері арасында бірдей бола бермейді. 

      Жақсы сөйлеу қажетті білімсіз, дағдыларсыз дамуы мүмкін емес. Мұның 

бәрі ерен еңбектің  нәтижесінде келеді. Әр адам өз ойларын  .дәл, анық және 

қарапайым етіп жеткізе білуі керек.. Егер жеткізбек ой анық болмаса, онда ол 

мақсатқа жетпейді. Сосын, жақсы сөйлеудің маңызды шарты-логика. Біз 

сөйлеуіміздің логикалық заңдарды бұзбауын қамтамасыз етуіміз керек. 

     Әрбір сөйлеудің белгілі бір мазмұны бар. Сөйлеудің мазмұны материалды 

ұсынудың әртүрлі формаларын тудыратын көптеген жағдайларға байланысты. 

     Сөзжұмбақ немесе сөйлеудің артық болуы қысқа сөйлемде артық сөздерді 

қолдануда көрінуі мүмкін. Ауызша сөйлеудегі қосымша сөздер автордың 

сөйлеу тақырыбы туралы түсініктерінің анық еместігін көрсетеді. 

     Сөйлеу байлығына қол жеткізу үшін тілді үйрену керек – оның әдеби және 

ауызша түрінде, стилінде, лексикасында, фразеологизмдерінде, сөзжасам және 

грамматикада қолдана білу керек.. 

     Сөйлеу бейнесі сөздерді бейнелі мағынада қолдану арқылы жасалады. 

     Сөйлеудің экспрессивтілігі маңызды, оған айқын айтылу, дұрыс интонация, 

шебер үзілістер арқылы қол жеткізіледі. Сөйлеу қарқынына, дауыс күшіне, 

сенімді тонға, сондай-ақ шешендік өнердің ерекшеліктеріне: позаға, ым-

ишаратқа, бет-әлпетіне назар аудару керек. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

1. Голуб и.Б., Розенталь д. е. "жақсы сөйлеудің құпиялары", – М., 1993. 

2. Розенталь Д. Е. "сөйлеу мәдениеті". М., 1964ж. 

3. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. "Орыс тілі және сөйлеу 

мәдениеті", Ростов-на-Дону, 2003 ж. 

4. Введенская Л.А." сөйлеу мәдениеті", Ростов-на-Дону, 2001 ж. 
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English - the language of the XXI century 

INTRODUCTION 

    Many people learn English in order to travel around the world, because this is the 

language that the whole world now speaks, it is considered an international 

language. 

English is understood by almost all residents of different countries, which is why it 

can help you in unexpected and difficult situations. In some cases, knowing English 

can save your health, and even your life. You will be able to read the signs warning 

of danger or, for example, if you suddenly need medical help. 

Knowing the basic phrases will allow you to plan your trip independently. You will 

not be attached to the beaten routes of travel companies, you will be able to make 

your trip special and unique. Apply phrases in all corners of the world. That's why I 

decided to help travelers with my work. 

PURPOSE: 

Create an accessible dictionary of Russian-English words and phrases that are 

necessary for a person of different ages and a minimum knowledge of English while 

traveling to help overcome the language barrier. 

TASKS: 

Study the history of the spread of English as an international language. 

Identify the main areas of application of the English language. 

Create a memo of minimal English words and phrases to help the traveler. 

SUBJECT OF THE STUDY: 

English language. 

OBJECT OF RESEARCH: 

Vocabulary of the English language for communication during the trip. 

RESEARCH METHODS: 

* Study of sources 

* Analysis 

• Survey 

* Classification 

* Systematization 

HYPOTHESIS: 

Let's assume that knowledge of English is necessary for a modern traveler. 

 

RELEVANCE: 
The relevance of the topic choice is due to the fact that English is an international 

language of communication. 

Wherever you are on the globe – you will surely hear English. 

A minimum knowledge of English phrases and words is necessary for a person in 

different situations when traveling. 
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2. The theoretical part. 

In recent years, the flow of tourists traveling abroad and coming to Russia has 

increased, and the need to learn foreign languages has increased accordingly. 

English is one of the few widely spoken languages that have long since become 

international. Almost anywhere in the world it is understood, and all tourist 

countries can easily communicate in it. However, even if you study English for 

several years on Skype, on courses, with a tutor – you can still find yourself in a 

situation abroad when the right words do not come to mind. Especially without the 

practice of immersion in the language environment. This, of course, becomes most 

relevant during your stay outside of Russia. Even if you are one hundred percent 

sure that you will do without English, we want to note that one small linguistic effort 

will make your stay in the country bright and unforgettable. English is the language 

of international communication, so no matter what country you go to, you will need 

English in any case. So, do not completely ignore the English language when 

traveling. The ability to say words of greeting and farewell in the language of the 

country you are visiting is a matter of politeness. Knowing English gives you a 

number of advantages and will help you out in a difficult situation. Here are the 

three main advantages of knowing English on a trip: Safety English is understood in 

almost any country in the world, so it can help you out in unexpected situations. For 

example, if you get lost in a strange city, you can ask the locals for directions. In 

some cases, knowing English can keep you healthy: if you need medical help, you 

will be able to call it yourself and explain what happened to you. 

   

HISTORY OF ORIGIN AND DISTRIBUTION 
The history of the English language began in the Anglo-Saxon kingdoms of England 

and in what is now south-east Scotland. Thanks to the vast influence of Great Britain 

since the 18th century, through the British Empire, and the United States since the 

mid-20th century, it has been widely spoken around the world and has become the 

leading language of international communication in many regions. 

Historically, English is derived from an amalgam of closely related dialects. Old 

English, was brought to the east coast of Great Britain by Germanic (Anglo-Saxon) 

settlers. A significant number of English words are based on roots from Latin, 

because Latin was used in some form by the Christian Church. 

The language was further influenced by Old Norse due to Viking invasions in the 

8th and 9th centuries. The Norman conquest of England in the 11th century gave rise 

to borrowings from Norman-French. The dictionary and spelling have developed a 

close connection with the Romance languages. So the Middle English language was 

formed. 

The changes that began in the south of England in the 15th century led to the 

formation of modern English based on Middle English. 

Modern English has not only assimilated words from other European languages, but 

also from all continents, including words of Hindi and African origin. In the modern 

world, English has the status of an international universal language. As of 2020, 

English is recognized as the official language in 59 countries, 51.3% of websites on 

the Internet use this language, and 372 million people use English as their native 

language.  
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countries where English is the official language 

countries where English is one of the official languages 

SCOPE OF APPLICATION 

• Education 

• Internet 

* Science 

* Medicine 

* Modern technologies 

• Movies, music 

* Travel 

SOCIAL SURVEY 

A survey of people who do not know English well, who love traveling to 

different countries. 

1) Do you consider it necessary to know English for traveling? 

2) Have you ever encountered situations abroad when you did not have enough 

knowledge of English? 

3) Can you make a memo for yourself of the minimum necessary Russian-English 

phrases for the trip? 

 The analysis of the survey showed that all the interviewed relatives, their friends, 

and neighbors consider it necessary to have a minimum knowledge of English for 

traveling. 

Each of them had situations during their journey when knowledge of English was 

necessary and desirable. 

For a person who does not speak English well, it is difficult to make a memo of 

Russian-English expressions for himself. 

So I decided to make a memo of the Russian-English words and phrases necessary 

for the trip and make recommendations for communication in English. 

DICTIONARY 
#1 Polite words 

russian english 

Hi (Hello) Hi (Hello) 

Please Please 

Thank you (very much) ) 

Excuse me / Excuse me I'm sorry / Excuse me 

It's OK (all right) It's ok (all right) 

Nothing to worry about No problem 

Yes, of course Yes, of course 

No, thank you No, thank you 

No. 2 Passageways 
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Baggage reclaim / baggage reclaim 

Hand luggage 

Check-in counter / desk 

Delay Delay 

Custom Customs 

Departure Departures 

Aisle seat / Window seat (on the plane) Aisle / Window seat 

Departure lounge (before departure) 

Here is my boarding pass Here is my boarding pass 

Where can I get my luggage? Where can I get my luggage? 

aisle seat an aisle 

seat a window seat 

Toilet WC 

No smoking No smoking 

No entry allowed No entry 

#3 In the store 

Can I try it on? May I try it on? 

Could you give me a discount? Could you give me a discount? 

How much is it? 

How much does it cost? How much does it cost? 

Can you give me a bigger / smaller size? Could you give me a bigger/smaller size? 

Entrance Entrance 

Emergency exit Emergency exit 

Exit Exit 

From yourself Push 

On yourself Pull 

Out of order doesn't work 

No. 4 On the street 

I'm sorry, can you help me? Sorry, can you help me, please? 

Sorry, can you take a picture of me, please? Excuse me, could you take a 

picture/photo of me, please? 

I feel bad I feel bad 

How do I get to...? How do I get to the ..? 

(shop, bus stop, museum, embassy, square ) (shop, bus stop, museum, embassy, 

hotel, square…) 

Where can I find ... ? 

(cafe, souvenir shop) 

(airport, railway station, car station, metro) Where can I find a … ? 

(café, souvenir shop,) 

(airport, train station, bus station, subway ) 

I'm looking for … 

(department store, bookstore, clothing store, pharmacy, gift shop, jewelry store, 

shopping center) I'm looking for … 

(department store, book store, clothing store, a chemist, souvenir shop a jewelry 

store, mall ) 

CONCLUSION 
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Based on the material studied and the research conducted, it can be concluded that 

the created dictionary of publicly available colloquial Russian-English words and 

phrases is necessary for people of different ages and different levels of English 

language proficiency. It will help you overcome the language barrier, cope with 

various situations, and see all the beauty and mystery of the chosen trip. 

I plan to continue this work, following numerous requests from respondents, and 

create in the future an English-Russian dictionary of answers to the most common 

questions when traveling in any country. 

SOURCES: 

Articles about learning English 
© Native English, 2003-2020 https://www.native-english.ru/articles/history 

https://skyeng.ru/articles/300-poleznyh-anglijskih-slov-i-fraz-dlya-turistov 

© 2021 englex.ru https://englex.ru/english-for-travel/ 

https://ienglish.ru/blog/angliyskiy-dlia-turistov/razgovornye-frazi-na-angliiskom-

dlia-turistov/100-samyx-vagnyx-fraz-dlia-turista 

https://www.homeenglish.ru/Faqenglish.htm 

 

 

 

 

 

 

Болысбек Дәметкен Нұрлыбекқызы 

 Ученица 8 класса ОСШ №93 им.Абылайхана,Сайрамского района  

Туркестанской области 

Руководитель: Рысбаева Айгерим Даулетбайқызы 

Учитель русского языка и литературы ОСШ №93 им. Абылайхана  

Сайрамского района Туркестанской области  

 

Язык современной рекламы 

Введение 
     Язык - живой и очень сложный организм. Он находится в постоянном и 

непрерывном движении. Из его функциональных составляющих наиболее 

влиятельны литературная форма (язык книги, образования, культуры) и форма 

разговорная (язык повседневного бытового общения).  

      Разговорная форма языка подвижна, откровенно отзывчива на меняющиеся 

условия и потребности жизни. Все новое, что появляется в языке, берет свое 

начало именно в разговорной речи. По-другому она называется просторечием.  

    Литературная же форма языка «тяжела на подъем» на изменения, устойчива, 

потому что контролируется и охраняется обществом. Это общенациональное 

культурное достояние.  

      Выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, 

стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими 

словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к 

речевой ошибке.  
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      В настоящее время мы встречаем в речи большое количество ошибок, 

многие из них совершаются из-за низкой речевой культуры, но некоторые 

используются в качестве стилистического приема. Распространение речевых 

ошибок в современных рекламных текстах обуславливает актуальность 

выбранной темы.  

Целью исследовательской работы является рассмотрение соблюдения 

языковой нормы в современной рекламе.  

Задачи:  
- определить понятие языковой нормы;  

- рассмотреть виды языковой нормы;  

- проанализировать соблюдение языковой нормы в современной рекламе.  

Гипотеза исследования заключается в том, что языковая норма не всегда 

соблюдается в текстах рекламы.  

Объект исследования – тексты современных рекламных сообщений.  

Методы исследования – метод анализа, метод классификации.  

Глава I.  Определение рекламы. Из истории рекламы.  

     Что такое реклама? Информация потребителей о товарах и услугах? В 

какой-то мере - да, но не только это. Реклама - яркое явление современности: 

всепроникающее, вездесущее, профессиональное. Реклама—это информация, 

распространяемая в любой форме при помощи любых правомерных или 

неправомерных средств о фирме, бренде, товаре, услуге и т.д. Можно сказать, 

что реклама — это форма коммуникации.  

 

Реклама выполняет несколько основных функций:  

 Экономическая функция рекламы — стимулирование сбыта 

товара или услуг, а так же вложения инвестиций;  

 Информационная функция — предполагает распространение в 

массовом масштабе информации о товаре или услуге, их характере, 

месте продажи, выделение той или иной фирменной или торговой 

марки и т.п.;  

 Просветительская функция рекламы — пропаганду различного 

рода нововведений во всех сферах производства и потребления, 

здорового образа жизни и т.п.;  

 Социальная функция рекламы направлена на формирование 

общественного сознания, усиления коммуникативных связей в 

обществе и улучшение условий существования;  

 Эстетическая функция рекламы нацелена на формирование вкуса 

потребителей. Некоторые рекламные продукты создаются 

талантливыми дизайнерами, художниками, режиссерами и другими 

людьми творческих профессий. Благодаря этому, реклама иногда 

становится произведением искусства. Некоторые рекламные 

продукты могут соперничать по силе творческой мысли с 

величайшими произведениями искусства.  

     Реклама - термин происходит от латинского слова "reklamare" - "громко 

кричать или извещать". В Древней Греции и Риме объявления громко 
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выкрикивались или зачитывались на площадях и в других местах скопления 

народа.  

     В эпоху Возрождения ситуация мало изменилась. Основным средством 

наружной рекламы оставались вывески, а поскольку преимущественная масса 

населения по-прежнему не умела читать, на вывесках не было текстов. Зато 

тем больше было стимулов для совершенствования качества графики.  

      В 1450-е годы Гутенберг изобрел печатный станок. Прошло 22 года и 

появилось первое печатное рекламное объявление. Его текст был помещен на 

двери одной из церквей в Лондоне и информировал о продаже прихожанам 

молитвенника. На протяжении второй половины 15 века типографии 

распространяются по всей Европе. В 1465 г. появляется первая типографская 

мастерская в Италии, в 1468 г.- в Швейцарии, в 1470 г. - во Франции, в 1473 г. 

- в Бельгии и Венгрии, примерно тогда же - в Польше. В 1476 году печатные 

станки появились в Чехии и Англии, а в 1482 году - в Австрии и Дании, год 

спустя - в Швеции, в 1487 году в - Португалии.   

    Девятнадцатый век вошел в историю как век фундаментальных научных 

открытий. На рынке в это время господствуют два вида рекламы: печатная и 

наружная. В 1897 году в Санкт-Петербурге была проведена первая российская 

выставка афиш и плакатов. На ней было собрано более 700 листов из разных 

стран. Наиболее выдающимися русскими художниками, которые рисовали 

плакаты, в то время считались В.А. Андреев, И. Порфиров, С. С. Соломко и И. 

С. Галкин. Витринная реклама в России так же, как и печатная, активно 

развивалась   

        В двадцатом веке произошел расцвет рекламы. Значительная роль в этом 

процессе принадлежит Соединенным Штатам Америки. Даже в начале века 

американская реклама была самой развитой.  

      В области рекламы США занимали лидирующее место. В начале и 

середине двадцатого века ни одно европейское агентство не могло 

соперничать с американскими.   

       В советский период наружной рекламой занимались такие выдающиеся 

личности, как В. Маяковский, Б. Кустодиев и др. В 1925 г. в Париже на 

Международной художественно-промышленной выставке за цикл рекламных 

плакатов В. Маяковский и А. Родченко были удостоены серебряных медалей.  

Глава II. Понятие языковой нормы  

      Культура речи — сравнительно молодая область науки о языке, возникшая 

в конце 20-х - 30-е годы усилиями замечательных языковедов Г.О. Винокура, 

Д.Н. Ушакова, Л.В. Щербы и разрабатывавшаяся впоследствии в трудах С.И. 

Ожегова, В.В. Виноградова, О.С. Ахмановой, В.Г. Костомарова, А.А. 

Леонтьева и мн. др.  

      Как самостоятельный раздел этой науки она оформилась под влиянием 

коренных социальных изменении, произошедших в нашей стране.   

      Центральным понятием в культуре речи стало понятие нормы и требование 

к использованию языковых средств.  

       Языковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) - это 

правила использования языковых средств в определенный период развития 

литературного языка, т.е. правила произношения, правописания, 
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словоупотребления, грамматики. Норма - это образец единообразного, 

общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, 

предложений).  

Характерными чертами языковых норм являются:  

- относительная устойчивость;  

- распространенность;  

- общеупотребительность;  

- общеобязательность;  

- соответствие употреблению, обычаю и возможностям языковой системы .  

      Нормы помогают литературному языку сохранять свою целостность и 

общепонятность. Они защищают литературный язык от потока диалектной 

речи, социальных и профессиональных жаргонов, просторечия. Это позволяет 

литературному языку выполнять одну из важнейших функций - культурную.  

       Нормой литературного языка называется совокупность наиболее 

устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и 

закрепленных в процессе общественной коммуникации.  

Типы норм литературного языка  
В литературном языке различают следующие типы норм:  

1) нормы письменной и устной форм речи;  

2) нормы письменной речи;  

3) нормы устной речи.  

К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся:  

- лексические нормы;  

- грамматические нормы;  

- стилистические нормы.  

Глава III. Ошибки в рекламных текстах  

      В наше время появилась потребность в рекламной информации о 

различных типах товаров. Реклама вездесуща, многолика, разнообразна. Она 

тесно связана со средствами массовой информации, которые выступают в 

качестве носителя конкретных рекламных текстов. Вместе с тем не следует 

забывать, что реклама – не только массовая, но и во многом принудительная 

коммуникация. Некоторые исследователи сравнивают рекламу по силе 

воздействия на массовое сознание с тем воздействием, которые оказывают 

искусство и религия. Реклама - информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц , формирование или поддержание интереса к нему 

и его продвижение на рынке.  

       Очевидно, что рекламу делают не для того, чтобы показать друзьям или 

выставить на конкурс. Реклама, в отличие от художественных произведений, 

не является самоцелью, она не объект любования – это вполне конкретное 

торговое средство. Ее основная задача, как правило, – привлечь и удержать 

интерес наибольшего количества определенных людей, способствовать 

принятию ими покупательского решения. Выполнение такой задачи по силам 

только грамотной, эффективной рекламе. Мы видим ее всюду: в метро, по 

телевизору, на рекламных щитах, в подъездах, слышим по радио. Все 

обращают внимание на качественную, сделанную со вкусом, с юмором 
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рекламу, но в то же время обращает на себя внимание реклама грубая, 

неэтичная, порой безграмотная.   

   Люди не читают рекламных объявлений как таковых. Они читают то, что их 

интересует, но иногда этим оказываются и рекламные объявления.  

    К сожалению, язык рекламных текстов далек от литературного языка. Какие 

типы ошибок только не встречаются в рекламных текстах, заголовках.  

1). Грамматическое (морфологическое и синтаксическое) нарушение нормы 

языка в рекламе также весьма разнообразно и очень актуально в наше время:  

«Наша бумага – для Вас! Рады предложить: бумага для офисной техники, 

бумага и картон для полиграфии…» Здесь сильное управление, поэтому 

правильнее построить предложение так: «рады предложить бумагу для 

офисной техники, бумагу и картон для полиграфии…» Можно сохранить 

двоеточие, но управление – винительный падеж, а не именительный, как в 

первом варианте.  

“Ирина Понаровская займется рекламой ЧУЛКОВ” (норма требует: чулок)  

2). Нарушение логики и грамматики  

В последнее время активизировалось употребление сравнительных 

конструкций, некорректных с точки зрения и логики, и грамматики:  

«Еще больше качества по той же цене» (реклама моющих средств).  

Во многих рекламах сейчас звучит такая фраза «0% переплаты». Здесь также 

нарушение сочетаемости, ведь если 0% - то переплаты нет.  

    У каждого слова сложились известные смысловые и фразеологические связи 

с другими словами. Их следует необходимо соблюдать. Игнорирование этого 

правила приводит к тому, что смысл текста теряется. Многие слова имеют 

ограниченные или строго определенные связи, которые надо учитывать:  

     «Мебельный салон предлагает: прихожие, горки, спальни, обеденные зоны, 

телевизионные комоды, мягкую кожаную мебель…» Разве может 

существовать «обеденная зона»? Можно было предложить такой вариант 

рекламного текста: «Мебельный салон предлагает: кухонные гарнитуры, 

спальни, буфеты, телевизионные комоды…»  

4). Активно входят в рекламу просторечные выражения и разговорные 

обороты, а также фразеологизмы. Например, в рекламе печенья две такие 

фразы:  

«Вкусно, аж за ушами хрустит» и «Печенье из ушей полезет».  

Обе фразы имеют разговорный оттенок, а частица «аж» - просторечная, что в 

принципе недопустимо по нормам литературного языка.  

5). Рекламодатель должен быть предельно вежлив в своих рекламных текстах. 

Этикет - это установленный порядок поведения где-либо. Наша речь отражает 

наше поведение. Но мы видим, что нередко используется даже оценочная 

лексика:  

«Очкарики, спешите!!! Неделя бесплатных очков.  

6). Что касается иностранных слов, то необходимость некоторых из них 

несомненна, но зачем нам «конфронтация», «раунд», «саммит», «консенсус», 

«тинейджер», «шоу», «мимикрия», «брейн-ринг» и сотни других.  

Современные масштабы заимствования губительны для русского 

литературного языка.  
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Заключение  
     Что же такое правильная речь? Если человек не допускает ошибок в 

произношении, в употреблении форм слов, в их образовании, а построении 

предложении, речь его мы называем правильной. Однако этого мало. Речь 

может быть правильной, но плохой, то есть не соответствовать целям и 

условиям общения.  Показателями богатой речи являются большой объем 

активного словаря, разнообразие используемых морфологических форм и 

синтаксических конструкции. Точность речи — это выбор таких языковых 

средств, которые наилучшим образом выражают содержание высказывания, 

раскрывают его тему и основную мысль. Выразительность создается с 

помощью отбора языковых средств, в наибольшей мере соответствующих 

условиям и задачам общения.  

      Если человек обладает правильной и хорошей речью, он достигает 

высшего уровня речевой культуры. Это значит, что он не только не допускает 

ошибок, но и умеет наилучшим образом строить высказывания в соответствии 

с целью общения, отбирать наиболее подходящие в каждом случае слова и 

конструкции.  

      Мы утратили многие понятия о добре и милосердии, о терпимости к 

чужому мнению. Как никогда прежде общество наше нуждается в духовном 

возрождении, моральном развитии, в утверждении высокой нравственности. 

Это должно проявляться во всем, в том числе и в языке, в манере нашего 

повседневного общения и поведения, в понимании задач постоянного 

культурного совершенствования каждого из нас.  

      Высокий уровень речевой культуры — неотъемлемая черта культурного 

человека. Совершенствовать свою речь — задача каждого из нас  

     Язык и стиль современной рекламы конечно далек от совершенства, потому 

как именно этому аспекту уделяется сейчас меньше внимания. Использование 

непонятных слов, сухость языка, огромное количество непонятных терминов и 

иностранных слов, чаще всего американизмов. Все это, конечно же, снижает 

доверие к рекламе, уменьшает ее эффективность.  
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Английский язык – как глобальный язык общения 

Введение 

«Не зная иностранных языков,  

ты никогда не поймёшь молчания иностранца» 

Станислав Ежи Лец 
        В современных школах английский язык является одним из предметов, 

которые входят в перечень обязательных для изучения. 

      Среди иностранных языков английский выделяется своей 

распространенностью, универсальностью, что, на самом деле, очень выгодно, 

так как это может позволить понимать то, о чём говорят англоговорящие 

иностранцы, открыть для себя новые горизонты, расширить круг общения, а в 

последствии получить дополнительную полезную информацию. Английский 

язык популярен во всём мире, как глобальный язык мирового общения. В 

наши дни английский -это общепризнанный язык международного общения, 

язык современной глобальной экономики, язык передовой науки и высоких 

технологий. Английский- основной язык не только в США, Великобритании, 

Канаде, но это также основной официальный язык многих стран. 

        Начав изучать английский языки, я поняла, что в мире существует 

множество стран, а языков, на которых говорят их жители, еще больше. И в 

данном случае речь идет не о сотне- другой, а нескольких тысячах. Меня 

заинтересовал вопрос: Как же населению Земли понять друг друга? 

И я решила провести своё маленькое расследование в области общения между 

странами. 

Появились проблемные вопросы: 

1. Как появился английский язык? 

2. Почему он является международным? 

3. Какова его значимость в наши дни? 

       Эти вопросы волнуют не только меня, но и всё общество в мире. Многие 

писатели, учёные, художники задавались ими, изучая иностранные языки, 

чтобы поехать заграницу и познакомиться с «чужеземцами». Я решила 

ответить на эти вопросы и рассказать об этом. 

Актуальность  
     Актуальность выбранной мною темы заключается в том что английский 

язык популярен во всем мире как глобальный язык мирового общения 

актуальность выбранной мною темы заключается в том что английский язык 

популярен во всём мире как глобальный язык мирового сообщества Где бы вы 

не оказались на земном шаре Вы наверняка везде услышите английскую речь 

актуальные темы для Казахстан которая тоже пытается почувствовать себя 
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частью интегрированного мира и очень важно найдут ли казахстанцы с этим 

миром общий язык глобализация и развитие интернета приводит к общению 

представителей разных наций умение владеть коммуникативными средствами 

помогает лучше понять друг друга существенно дополняют знания языка 

успешное овладение иностранными языками в настоящее время это 

необходимая предпосылка для получения интересной работы в стране и за 

рубежом укрепление Дружбы с представителями различных стран для 

продолжения обучения в международных высших учебных заведениях и 

профессионального роста в избранной области специализации. 

Цель работы: Определить место и значение английского языка в современном 

мире. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

 Узнать, как и откуда появился английский язык 

 Выяснить, почему английский язык стал мировым языком 

общения 

 Понять значимость английского языка в наше время в общении с 

иностранцами 

Значимость моего исследования заключается в том, что множество жителей не 

знают, как английский стал популярным иностранным языком. Об этом не 

даётся информация в школьных программах. О роли английского языка в мире 

говорят, в основном, рекламируя курсы иностранного языка.  

Гипотеза: 

Английский-язык мирового общения. Язык, который объединяет миллионы 

людей по всему свету. 

Через свой проект я хотела бы показать значимость английского языка в 

нашей жизни и доказать свою гипотезу. 

1. Теоритическая часть 
1.2. История возникновения английского языка 

Появление английского языка датируется 8-м веком до нашей эры. Тогда 

современную Великобританию населял кельтский народ. Даже само название 

страны произошло от их языка, ведь в по-кельтски "brith" переводилось как 

"раскрашенный". Помимо этого, из кельтского языка пришло ещё несколько 

слов, которые используются по сей день. Спустя 7 веков Цезарь объявил 

территорию Британии частью Великой Римской империи и начал заселять эти 

земли римлянами. Волей-неволей кельтам пришлось тесно общаться с 

римлянами, поэтому кельтскому языку прибавилось латынь, которая сильно 

отразилось на нём в дальнейшем. Очень многие современные слова были 

заимствованы именно из латинского языка. Оба народа общались друг с 

другом вплоть до 5-го века нашей эры, создавая новые слова будущего 

английского языка. В 5-ом веке на территорию Британии вторглись 

германские племена, поэтому в развитии английского языка начался 

совершенно новый этап. Его восстановление было создано путем смешения 

несколько языков и диалектов и прошло и 3 этапа: 

1. Древнеанглийский период. Этот этап длился 449 по 1666 год. В это 

время вторжение германских племён привело к тому, что 

численность кельтов была преувеличена захватническими 
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племенами. Со временем англосаксов стал вытеснять диалект 

кельтов, преобразовывая уже устоявшиеся слова под свой язык. 

Многие районы Британии, которые расположены в труднодоступных 

местах, не были подвластны германским племенам, поэтому там 

отлично сохранился язык кельтов. Этими районными считаются 

Ирландия, Корнуолл, Уэльс и Шотландия. 

        В 597 году Рим стал христианизировать все подвластные ему страны, в 

том числе и Британию. Это здорово отразилось на языке, поскольку появилось 

множество лексем (латинские слова, ассимилированные германскими 

наречиями). 

       В 9-ом веке земли саксов стали захватывать датчане. В итоге английский 

язык пополнился наречием скандинавских викингов. 

2. Среднеанглийский период. Он длился с 1066 года по 1500 год н. э. В 

11 веке Англия подверглась захвату французов.  Это привело к тому, 

что в развитии и становлении языка началась так называемая «Эпоха 

трех языков»: 

1) Французского, который применялся для общения аристократов и судебной 

системы; 

2) Англосаксонского, на котором разговаривали простые люди; 

3) Латыни, которая использовалась врачами. 

Начало данной эпохи привело к окончательному формированию английского 

языка именно таким, каким мы его знаем и учим на сегодняшний день. 

Благодаря тому, что при его формировании участвовали несколько языков, 

лексикона его увеличился почти в два раза. Несомненно, что в языке так и 

остались следы от прошлого разделения. К примеру, можно заметить, что 

животное на английский переводится как «cow», «calf», «sheep»-это слова из 

диалекта «простонародья». 

В начале 14 века язык приобретает литературные черты, поэтому становится 

главным языком образование людей и становление права. Также, в это время 

появляется первая английская книга. Позже, когда началась массовая 

миграция англичан в Америку, язык подвергся изменению в сторону 

британского и американского диалекта. 

3. Новоанглийский период. Он датируется началом в 1500 году и доходит до 

наших дней. Его основоположником многие считают У. Шекспира. Благодаря 

ему, английский язык «очистился» от примесей, приобрёл свою форму и 

лексикон. 

1.3. Почему сегодня английский язык считается международным? 

      Любой стране выгодно, чтобы её язык был международным. Будучи одной 

из самых сильных стран мира, Америка вела языковую политику именно в 

направлении глобализации своего языка. И ключевую роль сыграло именно то, 

что в США появилось два изобретения, без которых нашей жизни немыслим, - 

компьютер и интернет.  Эти средства мгновенного распространения 

информации сильно способствовали глобализация английского языка. Жители 

разных стран стремились хоть как-то приблизиться к этому идеалу, а язык- 

один из способов стать ближе. Фильмы, музыка, молодежное движение 

пришли к нам из-за океана и принесли с собой англоязычную культуру. 
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На сегодняшний день английский язык стал международным языком, он 

самый распространенный в мире. Более чем для 400 млн человек он является 

родным, для 300 млн он остается вторым языком, и ещё 500 млн в какой-то 

мере владеют английским. 

Во многих странах английский занимает очень важное место как язык 

дипломатии, торговли и бизнеса. 90% мировых сделок заключается на 

английском языке. Мировые финансовые фонды и биржи работают на 

английском языке. Финансовые гиганты и крупные корпорации используют 

английский язык независимо от того, в какой стране они находятся. 

      Английский- самый популярный иностранный язык в школах. Самые 

престижные ВУЗы мира- англоязычные. В странах, где английский- второй 

государственный язык, студенты предпочитают учиться на английском. 

Знание английского дает возможность получить хорошее образование и 

построить успешную карьеру. 

Сегодня все инструкции программы для новых гаджетов пишутся на 

английском. Научные доклады, статьи, отчеты публикуются на английском. 

90% интернет-ресурсов- англоязычные. Подавляющее большинство 

информации во всех сферах- наука, спорт, новости, развлечения- выходит в 

свет на английском языке.  

В дополнение ко всему вышесказанному, английский красивый, мелодичный и 

лёгкий в изучении. Английский обладает одним из самых богатых словарных 

запасов в мире, но при этом в нём несложная грамматика. Слова сами 

притягиваются друг к другу, образуя лаконичные и понятные предложения. 

Международный язык должен быть простым и всем понятным. 

Как долго он будет оставаться международным, сказать сложно. Но, 

определённо, этот статус сохранится ещё не одно десятилетие. 

2. Практическая часть. В XXI веке почти у каждого человека в мире есть 

интернет. Совершенно не трудно назвать плюсы интернета, такие как кино, 

музыка, большое количество полезной информации. Но также стоит отметить, 

что социальные сети тоже играют немаловажную роль, особенно среди 

молодых людей. Так, они знакомятся со многими людьми и их города или 

республики и т. д., но сети интернета доходит намного дальше. Люди из 

разных стран могут общаться, обмениваясь своей культурой, интересами и пр. 

Для того, чтобы найти друга по переписке из другой страны, создано целые 

многообразие путей. Однако я решила воспользоваться самым легко - 

доступным и популярным среди людей моего возраста-мобильные 

приложения. Я использовала MEEF, Hellotalk, Interpals, Worldtalk, Bermuda и 

пр. 

Хоть все эти люди и не относятся к англоязычным странам, со всеми ними я 

разговаривала на международном языке-английском. 

Также я задала пару вопросов своим одноклассникам о том, где они 

используют английский язык и считают ли его необходимым. 

20% ответили, что не используют английский нигде 

30% ответили, что используют его в видеоиграх 

50% ответили, что он необходим, и они изучают его как второй язык. 
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Заключение.        В ходе работы я поняла, что значение английского языка в 

современном мире трудно переоценить. Оно настолько велико, что знание 

этого языка считается необходимым. На английском языке, как ни на каком 

другом, говорят всему миру. Он так широко распространён, что его относится 

к глобальному, всеобщему языку нашей эры. 

На гребне глобализации и технологии, английский язык доминирует в мире 

как никогда, и теперь некоторые лингвисты говорят, что он никогда не может 

быть свергнут король языков. 

       Говоря о нём, я нашла также несколько минусов: английский язык в ходе 

глобализации распространяются, прежде всего, как всеобщий второй язык. Всё 

более мы сталкиваемся с ситуацией, когда современные информационные 

технологии базируются целиком на материале английского языка, на 

международных научных конференциях все доклады читаются и публикуются 

по-английски. В тоже время международная роль таких языков, как русский, 

немецкий в меньшей степени французский, китайский падает. 

Распространение «второго родного языка» нарушет другую естественную 

человеческую потребность- потребность идентичности, то есть стремление во 

всех ситуациях пользоваться своим родным языком, освоенным раннем 

детстве. Людям принудительно приходится учить чужой язык, а не все люди 

равно способны к сознательному изучению языков. А навязывание 

английского языка добавляют людям некоторые неудобства. 

Изучение роль английского языка в мире дало мне ещё раз понять, насколько 

важный и значимый этот язык в современном мире. Я надеюсь, что ребята 

после просмотра моей работы убедятся в необходимости изучения 

английского языка в школе, и некоторые из них, возможно, поменять своё 

отношение к освоению английского. 

      Таким образом, я ответила на все интересующие меня вопросы, доказала 

свою гипотезу и достигла желаемой цели. Надеюсь, что всё, о чём я и узнаю в 

ходе проекта, пригодится мне в будущей профессии. 
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Амалбекова Динара 

Түркістан облысы Сайрам ауданы №93 Абылайхан атындағы жалпы 

орта мектебінің 6 сынып оқушысы 

Жетекшісі: Надирова Әсем Жакиповна 

Түркістан облысы Сайрам ауданы №93 Абылайхан атындағы жалпы 

орта мектебінің ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  

 

Әлемнің ұлы математиктері 

I.КІРІСПЕ 
   Арифметиканың өзі дербес ғылым ретінде бірітіндеп қалыптасқанымен, 

оның негізгі сан ұғымы өте ертеде, тарихқа дейінгі заманда,санау қажеттілігі 

туған кезде пайда болған. Геометрияның бастапқы қарапайым ұғымдары 

табиғатты бақылау, тікелей практикалық өлшеу тәжірибелерінен алынған. 

Математиканың бастапқы мағұлматтары барлық халықтарда болған. 

Ғылымның дамуына, әіресе Египетте (Мысыр), Вавилонда жинақталған 

мәдени дәстүрлердің ықпалы үлкен болды. Бұл елдерде 5-4 мыңжылдықтарда 

өзіндік мәдениет өркендеп, ғылым білім жинақталған. Күнтізбе жасау құрылыс 

салу, жер суару, жер және әр түрлі ыдыс көлемін өлшеу, теңізде жүзу, жан-

жақты байланыс жасау ісі математикалық білім дағдылардың дамуын талап 

етті, оның бастапқы оның қарапайым ережелері дәлелдеусіз қалыптаса 

басталды. Египетте санды эроглиф арқылы кескіндеу пайда болды, бүтін 

бөлшек сандарға арифметикалық 4 амал қолдану ережелері мәлім болды. Бір 

белгісізі бар теңдеулер, сондай-ақ қарапайым арифметикалық және 

геометриялық прогрессияларға келтірілетін есептер шығару тәжірибесі 

кездеседі. 

Египеттіктер төртбұрыштың, трапецияның, ұшбұрыштың ауданын, 

параллелипедт пен табаны квадрат пирамиданаң дәл есептей білді, дөңгелек 

ауданын жуықтап тапты ( П=з немесе П≈3,14). Вавилондықтар сандарды 

көбейту, квадраттау, квадрат және куб, түбір табу, бөлу таблицаларын жасады; 

бірінші, екінші, үшінші дәрежелі теңдеуге келтірілетін есептер шеше білген. 

Олар астрономиялық өлшеулер жүргізігендіктен тригонометриялық 

білімдерден де хабардар болған. Пифагор теоремасы да вавилондықтарға 

белгілі болған. Бұл мағлұматтар мен дәстүнрлер математиканың өзінше 

зерттелу пәні, әдістері бар ғылым болып бөлінінуіне жағдай жасайды. 

Математика ғылымын дамытуға орта ғасырда Орта Азия мен Қазақстан 

өңірінен шыққан ғалымдар үлкен үлес қосты. Хорезмед туып - өскен Әбу 

Абдаллаһ әл- Хорезмше тұнғыш рет математиканың негізгі саласы алгебра 

ретінде баяндады. Отырарда туып-өскен оның серіктесі Ғаббас әл-Жауһари 

(ІХ-ғ) шығыста алғашқылардың бірі болып параллель түзулер теориясын 

зерттей бастады. Отырарда туған Әбу-Насыр әл-Фараби геометрия, 

тригонометрия, математиканың методологиясы т.б. салалар бойынша үлкен 

табыстарға жеткен. Бұлардың математика зерттеулері Әбу Райхан әл- Бируни, 

Омарп хаям, Әбу Жафар ат-Туси, Ұлықбке Жамал Түркіңстани, т.б. 

еңбектерінде дамытылды ХҮ ғ. ІІ-жартысынан бастап Орта Азия мен 

Қазақстанда бірспыра себептердің салдарынан мәдениет пен ғылымның дамуы 

мейлінше төмендеп, ғылыми зерттеулер тоқтап қалды. Рухани мектептері мен 
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медресселерде практикалық арифметика геометрия бойынша ғана қарапайым 

мағлұматтар берілді. Математика қазақ жерінде тек Қазан төңкерісінен кейін 

жаңа қарқынмен дами бастады. ХХ ғ. 20-30 ж.ж. жаңа типтегі жалпы білім 

беретін мектептерде математика арнайы оқытылды. 

Бірнеше жоғарғы оқу ( КазПИ, ҚазМУ, ҚазПТИ), ХХ ғ. 30-40жж алғашқы 

қазақ математиктері кандидаттық диссертациялар қорғады. Ғылыми кадрлар 

дайындауда 1945 жылдан КСРО-ға Қазақ бөлімшесінің математика және 

механика секторы маңызды рөл атқарды. Математика саласында басты бағыт 

дифференц мен орнықтылық теориясы болды. Көрнекті Ресей математигі және 

механигі А.М.Ляпунов (1857-1918жж) жасаған орнықтылық теориясы 

Қазақстан математиктерінің зерттеу пәнінніне айналды. 

 

ІI.Негізгі бөлім 

II.1.ұлы математиктер 

II.1.1. Аристотель 
Аристотель (көне грекше: Ἀριστοτέλης; б. з. б. 384 ж., Стагира (Орталық 

Македония), Халкидики түбегі — б.з.б. 322 ж. 7 наурыз, 

Халкида,  Эвбея аралы) — ежелгі 

грек философы,  Платонның шәкірті,  Ескендір Зұлқарнайынның (Ұлы 

Александр) ұстазы, «адамзаттың бірінші ұстазы» деген құрметті атаққа ие. 

Ол ғылым мен парасаттың көптеген тақырыптарын жүйелі әрі жан-жақтылы 

зерделеп, жаратылыс пен өмірдің түрлі құбылыстарына нақты ғылыми 

зерттеулер жасап, артына сүбелі еңбектер жазып қалдырды. Аристотель 

ғылымның көптеген саласының алғашқы негізін қалады, олардың 

арасында физика, метафизика, поэтика, театр, музыка, логика, риторика(шеше

ндікөнері), саясат, этика, эстетика, биология, зоология және экономика қатарл

ылар айрықша аталады.  

Бұл кісінің есімі халық арасында бұрыннан-ақ белгілі. Абайдың «Ескендір» 

поэмасындағы қанқұйлы, дүлей күш Ескендірді тоқтатқан Аристотель асқар 

таудай ақыл иесі ретінде танылады. Шынында Аристотельдің барлық 

халықтар, барлық ұрпақтар тарапынан ерекше баға алып, қошеметке бөленуі 

тегін емес. Ол өз заманында адам баласына керек білімнің барлық салалары 

бойынша қалам тартып, керемет ғылыми тұжырымдар жасаған. Авторлардың 

біреуі Аристотель 400 кітап жазған десе, енді біреулері 1000 кітап жазған 

деседі. Аристотель шәкірттеріне бақ ішінде серуен құрып жүріп, сабақты 

әңгіме түрінде жүргізеді екен. Аристотельдің сабақтары таңертеңгілік және 

кешкілік болып екіге бөлінетін болған. Таңертеңгі ігңмелерге Аристотель тек 

дараны мен дайындығы мол шәкірттерді ғана қатыстырып, оларға логиканы, 

филасофияның қиын мәселелерінен хабар беріп отырған. Ал кешкі әңгімелер 

көпшілік шәкірттерге арналып, мұнда шешендік өнері, саясат сияқты ұғымға 

жеңіл сауалдарға жауаптар берілген. Аристотельдің логикасы математиканың 

дамуына күшті ықпал жасады, ол геометрияда дедуктивтік логикалық әдістің 

қалыптасуына әкеледі. Қазіргі математикалық құрылыстың негізгі ірге тасы 

саналатын аксиома, анықталса, теорема, дәлелдеу делетіндер. Аристотельдің 

логикасы негізінде жасалған. 
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Аристотель кезінде көптеген өте көркем шығармалар мен диалогтар 

(Цицерон оның әдеби стилін «алтын өзен» деп атаған) жазса да, оның 

жазбаларының көпшілігі бізге дейін жетпеген. Оның кейбір еңбектері біресе 

табылып, біресе қайта жоғалып отырды. Кейбір пайымдаулар бойынша, оның 

жазбаларының тек бестен бірі ғана сақталған. 

 

II.1.2. Пифагор  
Грек ғалымы Пифагор Б.э.д. 569 – 475ж 

матиматикаға негізделетін құпия ілімнің негізін қалады. Ол сандардың барлық 

нәрсе екенін және математиканың көмегімен кез келген құбылысты 

түсіндіруге болатынын дәлелдеген. Мысалы, ол музыкалық аспаптың табиғи 

көлемінің жартысына тең музыкалық ішек кесіндісінің бір октаваға жоғары 

дыбыс шығаруға мүмкіндік туғызатынын ашқан. 

     Пифагор жердің шар тәріздес екенін бірінші ұққан және дұрыс 

ұшбұрыштардың әйгілі теоремасын дәлелдеген. Ол сондай-ақ нысанын 

өзгеруге сенген және тамаққа бұршақтарды салуға тыйым салған. Пифагор 

сандары – натурал сандар үштігі, бұл сандар ұшбұрыш қабырғаларының 

ұзындығына пропорционал (немесе тең) болса, онда ұшбұрыш 

тіктөртбұрышты болып табылады. Бұл үшін Пифагордың кері теоремасы 

бойынша ол сандардың x² + y² = z² түріндегі диофант теңдеуін 

қанағаттандыруы жеткілікті (мыс., x = 3, y = 4, z = 5) өзара жай Пифагор 

сандарының кез келген үштігі мына формулалар арқылы анықталады: x² = m² - 

n², y = 2mn, z = m² + n², мұндағы m және n – бүтін сандар (m > n > 0). 

Ұлы ғалым Пифагор б.з.д. 570 жылы Самос аралында туған. Пифагордың әкесі 

Мнесарх зергер болған. Пифагордың анасының аты белгісіз. 

Пифагор сандары — натурал сандар үштігі, бұл сандар үшбұрыш 

қабырғаларының ұзындығына пропорционал (немесе тең) болса, онда 

үшбұрыш тікбұрышты болып табылады. Бұл үшін Пифагордың кері теоремасы 

бойынша ол сандардың х2+у2=з2 түріндегі диофант теңдеуін қанағаттандыруы 

жеткілікті (мыс., х=3, у=4, з=5). Өзара жай Пифагор сандарының кез-келген 

үштігі мына формулалар арқылы анықталады: х=м2—н2, у=2мн, з=м2+н2, 

мұндағы м және н — бүтін сандар (м>н>0). 

Пифагор теогремасы — тік бұрышты үшбұрыштың қабырғаларының 

арасындағы байланысты тұжырымдайтын геометрия теоремасы. Пифагор 

теогремасы Пифагорға дейін де белгілі болған, бірақ оны жалпы түрде 

дәлелдеген Пифагор. Алғашында теорема тік бұрышты үшбұрыштың 

гипотенузасы мен катеттеріне салынған квадраттар аудандарының қатынасын 

тұжырымдаған: гипотенузаға тұрғызылған квадрат ауданы катеттерге 

тұрғызылған квадраттар аудандарының қосындысына тең. Пифагор 

теогремасы қысқаша былай тұжырымдалады: тік бұрышты үшбұрыштың 

гипотенузасының квадраты катеттері квадраттарының қосындысына тең. 

II.1.3. Евклид  

Евклид – біздің эрамызға дейінге 330-275 жылдар шамасы. Евклидтің өмірі 

туралы дерек аз; оның Афины қаласында туып өсіп, өз заманындағы ұлы 

ғалым болғандығы, Александрия қаласында математикалық “мектеп” құрып 

,төңірегіне ғалымдарды топтастырып ұстаздық жасағаны мәлім.Евклидтің 
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ғылым алдындағы, адамзат Алдындағы баға жетпес еңбегі – оның он үш кітап 

етіп Жазған “Негіздері”. Коперник, Галилей, Декарт, Паскаль, Ньютон, 

Ломоносов Лобачевский тағы басқа көптеген ұлы ғалымдар геометрияны осы 

кітаптан оқып үйренген. Дүние жүзі мектептерінде бұрын да, қазір де 

қолданылып отырған геометрия оқулығы Евклидтің “Негіздері” бойынша 

жазылған; кейбір елдерде, мысалы Англияда, оқулық ретінде Евклидтің өз 

кітабын қолданады. Ал біздің мектептерімізде соңғы кезге дейін қолданылып 

келген А.П.Киселев“Геометриясын” алсақ, ол Евклид “Негіздері” бойынша 

құрылып, кейбір теоремалардың тұжырымдамасы, дәлелдемесі Евклид 

кітаптарынан алынған. 

Евклид ежелгі дәуірдегі грек математикгі. Ол математикадан жазылған 

теориялық алғашқы трактаттың авторы, Александрия қарамағындағы 

мектептің тұңғыш математигі. Оның өмірі жайлы деректер жоқтың қасы. 

Евклидтің басты еңбегі – «Негіздер». Онда планиметрияның, стреометрияның 

кейбір мәселелері талданған. Сөйтіп, ол өзінен бқрынғы грек 

математикасының одан әрі дамуының ірге тасын қалаған. Евклидтің 

«Негіздерден» басқа «Фигураны бөлу туралы», «Канустың қималары» деп 

аталатын еңбектері бар. 

      Ол астраномиядан, музыкадан, т.б. салалардан да еңбектер жазған. 

Евклидтің бізге жеткен шығармалары мына басылымда жинақталған: «Eudidis 

Opera Menge». Онда грекше түр нұсқасы, латыннан аудармасы және кейінгі 

авторлардың түсініктемелері берілген. Евклид «Негіздерінің» математиканы 

дамытуда әсері орасан зор болады. Бұл еңбектен тәлім алмаған ірім-ұсақты 

математик жоқ деуге болады. «Негіздер» орыс тілінде тұңғыш рет 1739 жылы 

аударылып басталып шықты, ал ең кейінгі жаңартылған аудармасы 1948-1950 

жылдары жарық көрді. Математиканы сүйетін әрбір талапкердің ғылымының 

классикалық бұл еңбегімен танысып аса пайдалы болар еді.  

 

III.ҚОРЫТЫНДЫ 
     Математика (грек — білім, ғылым) — ақиқат дүниенің сандық қатынастары 

мен кеңістіктегі пішіндер жайлы ғылым. Математиканың даму тарихы  шартты 

түрде төрт кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең математика, білім дағдылардың 

қолдану, жинақтау дәуірі. Ол ерте кезден басталып, б.з.б. 7 — 6 ғасырларына 

дейін созылады. Бұл дәуірде математика   адамзаттың өмір тәжірібисіне 

тікелей тәуеді болды, солардан қорытылған ережелер жинағынан құралды. 

Екінші кезең математиканың өз алдына дербес теория, ғылым болып тууы, 

қалыптасу кезеңі. Мұнда, көбінесе, сандар, скамярлық шамалар және 

қарапайым геометриялық фигуралар қарастырылды. 

Бабылдықтардың барлық математикалық жетістіктері жинақталып жазылған 

(шамамен айтқанда б.з.б. 200-шы ж., яғни Бабыл мәдениеті өркендеп өзінің ең 

жоғарғы сатысына көтерілген кезге жатады) қырық төрт кестеден құралған 

бабылдықтардың математикалық энциклопедиясы табылған. Бұл 

энциклопедиядан бабылдықтардың сол ертедегі заманда күнделікті 

мұқтаждықтары алға қойған практикалық есептерді: егіншілік, жер суаруды 

реттеу, сауда жасаудағы есептерді шешудің бірсыдырғы тиімді тәсілдерін 

білгендігі көрінеді. 
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Урарту арифметикасы көбінесе ертедегі Армян арифметикасына ұқсас. Бұлай 

болса ертедегі бабылдықтардың математикасы Урарту халықтары арқылы 

Кавказ сыртындағы халықтардың, әсіресе армяндардың өте ерте замандағы 

математикалық мәдениетіне ықпалын тигізіп математиканың ауқымды 

дамуына зор үлесін қосқан. 

Математика ғылымының кіндігі де, тұсауыда кесілген жері ертедегі 

шығыс(Қытай, Үнді, Бабилон, Мысыр). Онан кейін, ол Бабилон мен Египет, 

Грекияға ауысады. Грекия математиктері математиканы өзінің нәтижелері мен 

түпкі қағидаларын логикалық қортынды арқылы келтіріп шығаратын 

дедукциялық ғылымға айналдырды. Гректер әсіресе бастапқы геометрияға 

жататын мәселелерді түгел зерттеді деуге болады. 

Математика қазақ жерінде тек Қазан төңкерісінен кейін жаңа қарқынмен дами 

бастады. ХХ ғ. 20-30 ж.ж. жаңа типтегі жалпы білім беретін мектептерде 

математика арнайы оқытылды. Бірнеше жоғарғы оқу ( КазПИ, ҚазМУ, 

ҚазПТИ), ХХ ғ. 30-40жж алғашқы қазақ математиктері кандидаттық 

диссертациялар қорғады. Ғылыми кадрлар дайындауда 1945 жылдан КСРО-ға 

Қазақ бөлімшесінің математика және механика секторы маңызды рөл атқарды. 

Математика саласында басты бағыт дифференц мен орнықтылық теориясы 

болды. Көрнекті Ресей математигі және механигі А.М.Ляпунов (1857-1918жж) 

жасаған орнықтылық теориясы Қазақстан математиктерінің зерттеу пәніне 

айналды. 

Қорытындылай келгенде ұлы математиктер математиканы дамытуда 

адамзатты ғажайып жаңалықтармен әлі талай қуантады.  

Ғылым тарихына көз салғанда адамзаттың асыл перзенттері ашқан ұлы 

жаңалықтарға тоқталмай өте алмаймыз, өйткені басқалар мен салыстырғанда 

ғалымдардың ойлары орасан зор. Таланттары ерекше биік тұрады. Бұлардың 

ғылыми идеялары болашаққа өзінің нұрын шашады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
1. Альберт Энштейн Издательство «Мир». Москва 1979г. Автор: 

Ф.Гернек 

2. Альфред Реньи «Диалоги о Математике». Издательство «Мир». 

Москва 1969г. 

3. Андре – Мари Ампер. Автор: Л.Д.Белькинд. Издательство «Наука». 

Москва 1968г. 

4. «Қазақстан» Ұлттық Энциклопедия «6-том». Бас редакторы : 

Бүркітбай Алған 

5. Липман Берс «Математически Анализ». Москва «Высшая школа» 

1975г 

6.  Ахметов Б, Қойшыбаев «Ұлы есімдер» Қазақстан баспасы. Алматы 

1971ж 

7. http://arhar.kz/6668/matematikany-tarihy-nemese-ly-matematikter 

 

 

 

 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

110 

 

 

МАЗМҰНЫ: 

 
1. АЛҒЫСӨЗ. Махамбетова А.Б. - Жаңаша білім берудегі педагогикалық 

шеберлік-заман талабы..............................................................................................3 

2. Мұхамбетжан И., Жайманова Саягул Бактыкайровна - «Сырым 

ауданындағы мәдени мұралар көзі».........................................................................7 

3. Аманбай Баққонсын Жазылбекұлы, Кулбаев  Канат  Кенжебаевич - Асық  - 

қазақтың ұлттық ойыны..........................................................................................14 

4. Ибрашев Мухтар, Каскырбаева Гульнар Зарубековна - Афоризмы из басен  

И.А.Крылова в наши дни........................................................................................23 

5. Төлен Нұрмұхаммед, Айдарова  Жулдызай  Сериковна - Проект на тему 

«Похвальное слово знакам препинания»...............................................................32 

6. Әбдуали Алишер Қайратұлы, Адиканова Куралай Ахмедиевна - "Русские 

народные сказки".....................................................................................................38 

7. Сейілбекова Асылай, Бошайбек Жанат Кеңесбекқызы – 

Ұлулар.......................................................................................................................43 

8. Барнаева Ақмаржан Рысбековна, Құрбанова Мереке Сансызбаевна - 

Дыбыстық талдау  - теориялық білімді жетілдірудің негізі................................49 

9.   Қарабекова Ақзерек, Ермекбаева Алия Досмаметовна - Ағылшындық 

үйлену тойы..............................................................................................................54 

10. Ходжалипесова Алина Баходирқызы, Пралиева Шолпан  - Стоунхендж 

жұмбақтары..............................................................................................................58 

11. Тлеубаева Аружан, Курбанбаева Ханиса Бердалиевна - Лексикон учащихся  

моей школы..............................................................................................................65 

12. Сматилла Даяна, Умбетова  Нурила Мизамбекқызы - Неологизмы в 

русском языке...........................................................................................................70 

13. Амангельдықызы Диана, Абдишакирова Нуржамал Умирзаковна - Қазіргі 

қоғамдағы ағылшын тілінің рөлі............................................................................76 

14. Абдушукурова Севинч Кахрамановна, Пралиева Жибек Кайнаровна - 

Қазіргі мектеп оқушылары тілдесіміндегі жаргондар..........................................80 

15. Телешов Юсуф, Шауманова Ляйля Куатбековна - Жақсы сөйлеу 

әдебі...........................................................................................................................85 

16. Madiyarova Zhansaya Daurenbekovna, Tuymbetova Balzhan Nishanbayevna - 

English - the language of the XXI century................................................................90 

17. Болысбек Дәметкен Нұрлыбекқызы, Рысбаева Айгерим Даулетбайқызы - 

Язык современной рекламы....................................................................................94 

18. Исмаилова Айгерим, Умаркулова Мунажат Мирзадавлатовна - Английский 

язык – как глобальный язык общения..................................................................100 

19. Амалбекова Динара, Надирова Әсем Жакиповна - Әлемнің ұлы 

математиктері.........................................................................................................105 

 

 

 

 



Республикалық дарынды және талантты жастарға  арналған   

www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсы 

111 

 

 

 

 
 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ЖӘНЕ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІЗДЕНІСТЕРІН ДАМЫТУ 

ЖОЛДАРЫ 

 

Республикалық дарынды және талантты жастарға  

арналған  www.zhas-daryn.kz  интернет ресурсының жинағы,  

ХІХ-шығуы 

   

Компьютерде теріп, беттеген көркемдеуші редактор 

Берікбаева Р.З. 

 

Әріп түрі Times New Roman. Пішімі А5. 

Басуға 10.05.2021 ж. берілді. 

Таралымы 20 дана. 

 

gylym-bilim.kz@mail.ru 
 

87775038186 

 

Редакция басылымға жіберілген материалдар мәтінінің 

мазмұнына жауап бермейді. 

Басылым (жарияланым) мәтінінің мазмұнына автор 

жауапты. 

mailto:gylym-bilim.kz@mail.ru

