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BASIC VALUES: COMPARATIVE STUDIES
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linguistics of the Russian Academy of Sciences; associate Professor, Institute of linguistics 
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Abstract.  The article substantiates the need to study the system of universal and 
ethno-cultural values, provides a list of basic universal values and anti-values; provides some 
preliminary results of field research to identify the most typical axiological stereotypes that 
exist in Russian and Kazakh society. 

Keywords: basic values, universal values, anti-values, axiological stereotypes

УДК 81’23
МРНТИ 16.21.27

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Балясникова О.В.1, Дмитрюк Н.В.2

1кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора 
этнопсихолингвистики Института языкознания РАН; доцент Института лингвистики 

и межкультурной коммуникации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; Москва, Россия. 
2доктор филологических наук, профессор, кафедра русского языка 
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1е-mail: o.balyasnikova@iling-ran.ru;   https://orcid.org/0000-0002-5501-5264

2е-mail: nvdmitr@yandex.ru.   https://orcid.org/0000-0002-8527-0338

Аннотация. В статье обосновывается необходимость исследования системы 
общечеловеческих и этнокультурных ценностей, дается перечень базовых 
общечеловеческих ценностей (ОЦ) и антиценностей (АЦ); приводятся некоторые 
предварительные результаты полевых исследований по выявлению наиболее типичных 
аксиологических стереотипов, бытующих в российском и казахстанском социуме.

Ключевые слова: базовые ценности, общечеловеческие ценности, антиценности, 
аксиологические стереотипы
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Актуальность наших исследований обусловлена амбивалент-
ностью развития культуры в современном мире: с одной стороны, 
ориентацией на глобализацию и стирание этнических граней, и 
с другой стороны, повсеместным возрождением национальных 
традиций. Такое положение делает весьма своевременным выявление 
базовых основ социальной и этнической идентичности как основы 
устойчивого функционирования любого социума, в особенности, таких 
полиэтнических, как российское и казахстанское сообщества.

Исследования заявленной в названии статьи проблемы выполняются 
в рамках научного проекта «Анализ содержания общечеловеческих 
ценностей» в русле теоретических и методологических концепций 
Московской психолингвистической школы в соответствии с Договором 
о научном сотрудничестве кафедры языкознания Южно-Казахстанского 
государственного пединститута (г.Шымкент) и Отдела психолингвистики 
и теории коммуникации Института языкознания РАН (г.Москва). 

Становление российской аксиологической лингвистики как 
самостоятельного направления во многом обязано трудам представителей 
волгоградской лингвистической школы (В.И. Карасика, Г.Г. Слышкина, 
Е.В. Бабаевой, Н.А. Красавского и др.), а также активно разрабатываемому 
в последнее время в русле московской психолингвистической школы 
и возглавляемому Е.Ф. Тарасовым направлению, которое занимается 
проблемами анализа общечеловеческих ценностей и антиценностей 
(Е.Ф. Тарасов, В.В. Дронов, В.П. Синячкин, Н.В. Уфимцева, В.С. 
Степин, В.И. Толстых, А.В. Рябов, Е.Ш. Курбангалеева, В.С. Магун, 
М.Г .Руднев, А. Архангельский, А.В. Кирилина, А.А. Нистратов, А.А. 
Григорьев, О.В. Балясникова и др.).

Системное описание оценки и её элементов, а также проблем, 
связанных с этим аспектом взаимодействия языка и сознания как 
главных форм и способов отражения действительности, является 
объектом исследования науки аксиологии и представлено в работах 
Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюновой, Е.М. Вольф, Е.Ф. Тарасова, А.А. 
Ивина, Л.В. Васильева, В.Н. Телия, Ю.Д. Апресяна, Г.Ф. Гибатовой, 
Л.А. Сергеевой, Т.В. Маркеловой, М.В. Ляпон, М.М. Копыленко, Л.К. 
Жаналиной, З.К. Ахметжановой, Д.Д. Шайбаковой, З.К. Темиргазиной, 
З.К. Сабитовой, Н.В. Дмитрюк, Ж.А. Жамбаевой, М.Ж. Ареновой и др.

При исследовании специфики этнически маркированного 
восприятия мира обнаруживаются базовые категории, которые, с одной 
стороны, универсальны в плане их обязательной представленности в 
языке и сознании любого этноса, с другой стороны – этноспецифичны по 
своему содержанию и выражению. Своеобразная конфигурация данных 
категорий определяет тип культуры, специфику национальных картин 
мира и менталитета этноса, что неизбежно находит своё выражение 
в языке. К подобным базовым категориям относится и оценка, 
которая «окрашивает» мир неповторимой многоцветной палитрой и 
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придаёт определённую значимость объектам, действиям, ситуациям 
воспринимаемого человеком мира.

Наше исследование посвящено изучению системы ценностных 
ориентиров, понимаемых «как относительно устойчивая, социально 
обусловленная направленность личности на те или иные цели, имеющие 
для нее смысложизненное значение, и на определенные способы их 
достижения, выражающиеся в виде каких-либо личностных качеств...» 
[1], которые являются существенной частью языкового сознания (ЯС) 
членов любого социума.

Программным документом для всех исследований этого направ-
ле ния является статья заведующего сектором психолингвистики 
Е.Ф.Тарасова «Проблема анализа содержания общечеловеческих 
ценностей» [2, 8-18], в которой обосновывается острая необходимость 
исследования системы общечеловеческих и этнокультурных ценностей, 
при этом в области духовной культуры автором прогнозируется тенденция 
к синтезу западных и восточных ценностей, способных обеспечивать 
наибольшие шансы для выживания человечества. В указанной статье 
Е.Ф. Тарасов предлагает программу исследования общечеловеческих 
ценностей (ОЦ), обсуждает методику и поэтапный ход исследования, дает 
рекомендации по выбору возрастных групп информантов. Высказанные 
ключевые позиции могут служить руководством к исследованию ОЦ 
в любых этнокультурных сообществах, что позволило нам в своих 
исследованиях руководствоваться этими рекомендациями.

Рабочая гипотеза нашего исследования связана с предположением, 
что критический период в жизни некоторого сообщества обостряет 
и высвечивает особенности функционирования и трансформации 
ценностей этноса, однако при этом должны оставаться сохранными 
базовые морально-этические, семейно-родовые, нравственные ценности, 
обеспечивающие консолидацию общества в его адаптации к меняющимся 
условиям жизни. Проявляющиеся в таком процессе тенденции могут 
прослеживаться при непосредственном обращении к носителям языка 
и культуры, например, в ходе ассоциативных экспериментов, результаты 
которых фиксируются в ассоциативных словарях, что позволяет 
выявлять иерархию ценностей через их регистрацию в разных слоях 
ментального лексикона, в том числе – в наиболее активной его части – 
ядре. Уникальный материал для исследования особенностей отношения к 
базовым ценностям россиян и казахстанцев в советский и постсоветский 
периоды имеется и в российской, и в казахстанской ассоциативной 
психолингвистике: в России уже вышла серия ассоциативных словарей 
разных периодов (РАС [3], САС [4], ЕВРАС [5] и др.); в Казахстане 
также опубликованы два ассоциативных словаря (КРАС [6], КАС [7]), 
по материалам которых структурированы центральные и периферийные 
зоны ядра языкового сознания и активно ведутся сопоставительные 
межъязыковые и внутриязыковые (диахронические) исследования, в том 
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числе выявляющие содержание и трансформацию базовых ценностей 
этносов. Материалы массовых ассоциативных экспериментов отражают 
реальное состояние обыденного сознания носителя определенного 
языка/культуры и могут использоваться как для анализа его синхронного 
состояния и выявления иерархии ценностных предпочтений этноса, 
так и для фиксации происходящих в нем изменений в диахронии при 
наличии нескольких временных срезов, указывающих на изменения в 
структуре ассоциативно-вербальной сети в зависимости от изменений, 
происходящих в социуме с течением времени (см. работы: [8,6; 9, 69-73;  
10,: 1460-1465].

Ценностные ориентации членов социума создаются в их 
сознании, когда человеческая деятельность приобретает социальную 
определенность, формирующуюся в ходе соотнесения целей 
деятельности с должным. «Человеческие ценности, социальные типы 
(социальные роли), социальные стереотипы поведения, образы и стили 
жизни, социальные мифологемы – это представления, конструируемые 
в социуме для маркирования и регулирования социальных отношений. 
Эти представления означиваются при помощи слов с социально 
сконструированным значением. Значения слов, обозначающих 
деятельность и ее структурные части, технологически детерминированы 
целью субъекта и природными качествами предмета-объекта, а значения 
слов, обозначающих общение членов социума в целом и отдельные его 
аспекты, детерминированы целями субъекта и социальными качествами 
человека-объекта» [11, 78]. 

Национальная идея и стратегия современного Казахстана 
– в сохранении самобытной казахской культуры в контексте 
единения и толерантного содружества всех населяющих Казахстан 
народов. Реализация этой национальной идеи по-новому ставит 
проблему мобилизации социальных и психологических механизмов 
этноидентификации казахстанцев в целом, и казахов как 
этнодоминирующей группы, в частности. Решению столь важной цели 
государства и общества может способствовать гражданское и этническое 
самосознание казахстанцев.

Будучи страной многонациональной, Казахстан стремится 
к созданию условий для толерантного общения: с первых шагов 
государственного строительства Закону о языках была придана 
поликультурная направленность. Отмечая необходимость расширения 
социальных функций казахского языка как государственного, закон 
предусматривает и развитие других языков народов Казахстана: 
русского, сохраняющего статус языка межнационального общения 
и используемого как средство взаимодействия с другими народами 
и культурами на постсоветском пространстве; других языков – как 
средства национальной идентификации и сохранения национально-
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культурных особенностей, традиций всех народов Казахстана. 
Система ценностных ориентиров казахстанского социума и 

казахское самосознание на сегодняшний день может оказаться мощным 
стратегическим ресурсом в достижении поставленных перед обществом 
благородных целей содружества и творческих созидательных задач. 
Но в случае «перевешивания» весов, нарушения межкультурного 
равновесия и толерантности могут произойти нежелательные «сдвиги» 
в этническом самосознании сограждан в сторону интолерантности, что 
способно спровоцировать этносоциальную напряженность, элементы 
фрустрации и этноцентризма в обществе. 

Предпринятая нами попытка выяснения этой сложной 
ментапсихологической и социокультурной проблемы осуществляется 
на материале полевых экспериментальных исследований, данных 
анкетирования и интервьюирования, а также анализа текстовых 
фрагментов публицистического дискурса. Исследуемое нами обыденное 
массовое сознание казахстанцев представлено весьма разнообразным 
и разнородным контингентом в этническом, возрастном, гендерном и 
социальном отношении. 

Говоря об актуальности исследования общечеловеческих 
ценностей как о давно назревшей проблеме в российском социуме, 
уместно привести цитату из интервью директора Института социальных 
исследований РАН, доктора философских наук профессора В. Бойкова, 
данного еженедельнику «Аргументы и факты». На вопрос журналиста: 
«Что больше всего сегодня волнует общество?» он отвечает: 
«Деньги, деньги и еще раз деньги. 53,6% опрошенных так считают. 
Обладание властью – 37,3%. Личные достижения в образовании, 
профессиональной подготовке – 23,6%. Привлекательность, ум и сила 
– 21,5%. В перестроечном 1987 году только 35,8% голосовали за деньги 
и материальные ценности. 29% – за образование и профессионализм. 
А за личные качества – 58,5%». Утверждение профессора В.Бойкова о 
наличии в стране состояния политической аномии вызывает тревогу и 
требует по крайней мере срочной ориентировки в ценностном сознании 
современных россиян [12].

Думается, что эта проблема – трансформации представлений 
о духовных и материальных ценностях – не менее злободневна и для 
казахстанского социума, что и обусловило выбор направления наших 
исследований.

Экспликация оценки в национальных языках формирует 
ценностную картину мира того или иного народа, на «глубинном» уровне 
которой находится этнокультурное сознание. Любая картина мира – это 
результат отношения человека к миру, к природе и к самому себе как 
центральному элементу познания мира. Эта картина мира определяет 
правила и задаёт нормы поведения человека в мире.

Нынешний Казахстан – суверенное государство, и для его 
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становления и консолидации стало необходимым, чтобы язык титульного 
этноса был мощной объединяющей силой, визитной карточкой 
государства, основным идентифицирующим признаком этноса. «На 
вопрос, что представляет собой этноязыковая панорама Казахстана и 
изменилась ли она с момента появления новых независимых государств, 
следует ответить, что мы наблюдаем устойчивый тюркский субстрат, 
который сформировался на территории Казахстана в виде языка 
титульного этноса – казахского языка, который, согласно Конституции 
Республики Казахстан, является государственным языком. Он расширяет 
свои функции и представляет собой важный компонент языковой 
ситуации и языкового строительства в Казахстане» [13, 116].

Естественно, что статус казахского языка, официально принятого 
как единственный государственный язык, неизмеримо возрос за 
последние годы, стал официальным и зачастую единственным языком 
общения во многих государственных учреждениях, в управленческой 
сфере, в СМИ, в экономике, в быту и т.д. И в отдельных областях страны 
выросло поколение молодых людей, которые вовсе не владеют русским 
языком, никогда не выезжали за пределы своего населенного пункта, 
практически не слышат русской речи, не читают книг, газет на русском 
языке. Как следствие этого, как показывают наши наблюдения (материалы 
анкетирования по семантизации прецедентных имен, см: [14]), такие 
общеизвестные еще недавно и ранее концептуально значимые символы 
и для России, и для Казахстана, как Москва, Красная площадь, Кремль, 
Волга, Пушкин и др. перестали быть прецедентными именами в среде, 
например, сельской казахской молодежи Южно-Казахстанской области, 
утратили свое «культурное наполнение», оставаясь пустыми ярлыками-
номинациями. Прецедентные имена и образы в этой среде весьма 
отличны от прецедентных имен и образов тех, кто живет в городе, и тех, 
кто получает образование на русском языке, и тех, кто побывал в России, 
и тех, кто получил или получает образование в России и т.п. [14, 64].

При современных темпах глобализации и интеграции государств 
и народов современная цивилизация находится в состоянии перехода к 
новым социальным формациям – иерархически взаимообусловленных 
«надбиологических» программ выживания. Способ понимания всех 
этих программ задается так называемыми мировоззренческими 
универсалиями (категориями культуры) [2, 15-16], которые называются 
общечеловеческими ценностями (ОЦ) и обусловливают жизнь и обще-
ние членов социума. 

В аксиологии – науке о ценностях – условно насчитывается 38 таких 
ценностей и 30 антиценностей, выявленных аксиологами в мировой 
практике этнокультуро-логических исследований [1, 2, 14 и др.]. 

Ценности: безопасность, вера, власть, внимание к людям, доверие, 
долг, достаток, дружба, законность, здоровье, известность, любовь, 
милосердие, мир, могущество, надежда, независимость, образование, 
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покой, порядочность, природа, профессионализм, равенство, развитие, 
родина, свобода, семья, смысл жизни, согласие, сотрудничество, 
справедливость, стабильность, творчество, труд, убеждения, 
уважение к родителям, удовольствие, успех. 

Антиценности: агрессия, бедность, бездуховность, беззаконие, 
безработица, безответственность, болезнь, взяточничество, война, 
вырождение, глупость, жестокость, зависть, загрязнение, корысть, 
лень, месть, наркомания и алкоголизм, непрофессионализм, неудача, 
обман, одиночество, подлость, порабощение, разврат, разобщенность, 
святотатство, слабость, хамство, черствость. 

В нашем эксперименте в Казахстане приняло участие 118 
респондентов-казахов в воз расте от 18 до 46 лет примерно в равном 
соотношении мужчин и женщин, которым предлагались разного рода 
анкеты и таблицы [cм.: 15 - 12, 173-183] для проведения экспериментов, 
раскрывающих содержания конкретной ОЦ при помощи знаковых 
объективаций, осуществленных на разных теоретических основаниях. 
Ограниченный объем статьи не позволяет привести в качестве примеров 
полученные в ходе обработки экспериментального материала таблицы и 
матрицы, что станет содержанием отдельной статьи.  

В качестве заключения можно сказать следующее. Каждый 
человек живет в мире стереотипов, навязанных ему культурой, к которой 
он принадлежит. В любом обществе складываются определенные 
стереотипы – как относительно самих себя, относительно поведения и 
традиций в пределах своего культурного пространства, так и относительно 
представителей другого языкового и культурного пространства. 
Исследование стереотипов крайне важно для теории межкультурной 
коммуникации. Изучение же аксиологических стереотипов может 
послужить основой для коррекции культурной и языковой политики 
в республике Казахстан, для познания языка и культуры и, наконец, 
для развития межкультурной коммуникации, приобретающей особую 
актуальность в эпоху глобализации, характерной для нашего времени. 
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Аннотация. Данная статья посвящена сравнительному анализу концепта 
«наследие» в турецком и казахском языках. Выявлен его паремиологический слой, 
который позволил обнаружить сходное и различное наполнение этого концепта в 
двух родственных языках и стоящие за этим общие и отличительные признаки двух 
линвокультур, двух языковых картин мира и менталитетов турецкого и казахского 
народов. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, наследие, культурное наследие, 
паремии, турецкий язык, казахский язык. 

В рамках лингвокультурологии язык рассматривается как 
углубленное  познание, направленное на выявление глубинных культур-
ных корней. Лингвокультурология – молодое направление языкознания, 
которое изучает культурные концепты.  Ее основной, базовой единицей 
является концепт. Существует множество определений этого термина, 
среди которых наиболее близким для нашего исследования является 
понимание концепта Степановым: «сгусток культуры» в сознании 
человека, в виде чего культура входит в ментальный мир человека 
[1,47]. Концепт является носителем  культурного смысла, выраженным 
языковыми средствами, и поэтому его еще называют лингвоконцептом.

Концепты культуры – это сложное явление, которое включает в 
себя знания, искусство, закон, традиции и обычаи. Культура отражает 
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ценности народов, их образ жизни и веру в себя, свои обычаи и традиции, 
их взгляды на такие явления, как живопись, танец и архитектура, то есть 
их национальную индивидуальность. Они составляют основу концепции 
культурного наследия. Уникальные национальные достижения страны, 
которые отличают один народ от других народов, являются основными 
составляющими культурного наследия. Оно охватывает поведенческие 
и интеллектуальные элементы, связанные с отношением, убеждениями 
и жизнью общества, выражает также созданную народом цивилизацию 
в отношении искусства и культурных ценностей. 

«Концепт не имеет обязательной связи со словом или другими 
языковыми средствами вербализации. Концепт может быть вербализован, 
а может быть и не вербализован языковыми средствами» [2,8]. Наличие 
или отсутствие выражения не влияет на его существование в сознании 
как единицы мышления. Лингвоконцепт дает представление о культуре, 
об этносе.

Выделившаяся из лингвокультурологии «лингвокогнитивная 
концептология использует понятие концепт как обозначение 
моделируемой лингвистическими средствами единицы национального 
когнитивного сознания, для моделирования и описания национальной 
концептосферы» [2, 10].

Для выявления и описания концепта обращаются к его 
когнитивным признакам и классификаторам. Когнитивные признаки и 
классификаторы (определители) в сознании человека выстраиваются в 
определенную структуру и значения, связанные с  концептом. 

Чтобы выявить место концепта в сознании определенного этноса, 
нужно, по возможности, выявить максимальный состав выражений, 
словосочетаний и других единиц языка, когнитивно интерпретируя 
концепт, используя лингвистические исследования национального 
своеобразия. Лингвокогнитивное исследование семантики языка 
представляет наиболее верный способ раскрыть, описать, выявить 
признаки исследуемого концепта. 

В концепте «наследие» отражается национальный характер 
турецкого народа, аналогично концепту «мұра» в казахском языке. 
Национальный характер выражается в менталитете (стереотипы 
нации) и ментальность народа (видение мира). Лингвоконцептология 
способствует пониманию структуры и помогает понять концептуальный 
смысл культуры.

Изучение концепта «наследие» («miras») имеет большое значение 
для выявления ментального сознания народа, концепт «наследие» 
включает в себя большой объем информации, которая отражает 
национальный культурный характер народа. Наличие большого 
количества определений концепта «miras» дает основания говорить о 
высокой степени его актуальности в сознании человека.

Корень слова «miras» (‘наследие’) происходит от арабского 
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 .«miras, varlık» что в переводе означает «наследие, наследство – ثاريم»
От этого слова произошли производные со значениями: «наследник», 
«объект наследства», «вотчина», «устаревшее», «преемственность», 
«первородство», «то, что было унаследовано», которые с течением 
времени стали омонимами. В турецком языке слово «miras» раньше 
произносилось как глагол «kumak/komak», но значение слова сохранилось 
таким же, как в языке-источнике: «брошенное, оставленное», т.е. 
старое, вышедшее из употребления. Как существительное, пишется 
и произносится как «Kumartı/komartı» и дает значение «vasiyet–
наследство», «kumartmak/komartmak» с окончаниями mak/mek означает 
«оставлять наследство» [3, 266]. 

Устойчивые словосочетания со словом, обозначающим «наследие, 
наследство» в турецком и казахском языках:

Miras edinmek Мұрагер атану, енші алу
Miras bırakmak, kaldırmak Дәулет қалдыру, мұра қалдыру

Поскольку от слова miras в турецком языке появилось много 
омонимов, практически каждое из них имеет свой синоним: kalıt, 
bırakıt, tereke, eski, değişim. На казахский язык «наследие, наследство» 
переводится как ата мұра, а также имеются устойчивые выражения 
мұра, мұрагер, ежелгі, мұра алу, мұра қалдыру, мирас, енші.  Так же 
наблюдается сходство в построении слов, так как родственные казахский 
и турецкий языки являются агглютинативными. Например, слова miras – 
mirasçı, мұра – мұрагер, vasiyet – vasiyetname, өсиет – өсиет хат. 

Ата мұра – это собственность, земля, сокровища, богатства, 
передаваемые от отца к сыну. Эта традиция, сложившаяся в казахской 
общине с древних времен, была установлена нормами официального 
права во времена Касым хана и Есим хана. Имущество делится в первую 
очередь, если у умершего есть задолженность по оплате. Затем земля 
и имущество распределяются между детьми кроме старшего, как это 
определено судьями и старейшинами. А также учитывается воля отца 
при распределении имущества. Собственность, связанная с культурой и 
традициями нации, также ценится как ценное наследие. 

В Турецкой культуре распределение наследства тоже было 
между детьми. Только был долгий спор, кому из принцев достанется 
наследство, и каждый раз по этому поводу выходили спор. Но потом при 
правлении  Ахмеда 1 установили, что наследство (престол) достанется 
самому умному и мудрому принцу. Есть интересный факт, что после 
смерти отца первенец на наследство не претендует, если после него есть 
братья и сестра. Так как после женитьбы он получает одну третью от 
доли наследства и по традициям дом и родители остаются на самого 
младшего. После рождения внука родители считают, что первый ребенок 
может жить отдельно и тем самым распределяют ему имущество, сюда 
присоединяется семья невесты и молодожены становятся отдельной 
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семьей. В случае смерти родителей наследство распределяется старшим 
братом по всем правилам. Чтобы не происходило разногласий между 
детьми, родители предварительно распределяют имущество на всех 
детей. По казахской традиции одна треть имущества отца достается 
старшему, на одну вторую претендует самый младший, а средние дети 
претендуют на одну четвертую часть. Как в казахской, так и в турецкой 
культуре как проявление неуважения воспринимаются разговоры об 
имуществе и наследии, тем более их разделение при живом отце. Тем 
самым можно увидеть их представление о мире, мысли, частичку 
представлений о картине мира у этих народов. Эти традиции сохранились 
по сей день, что показывает сохранение культуры и устойчивую 
передачу менталитета и сознания народа от поколения к поколению. 
Если сопоставить понятие «наследство» в сознании народа изменение 
произошли только в объекте имущества. В традициях турецкого народа 
наследие передается и делится между детьми, женой и государством. 
Детям положено пятьдесят процентов от имущества, жене – одна третья 
от наследства. А так же, по традиции, умерший оставляет после смерти 
родителей на попечение жены. Традиции в лингвокультурах казахского 
и турецкого народа – важнейщая частичка культурного наследия. 

Анализ концепта «наследство» выявил, что одно и то же слово 
miras может обозначать в разных сферах жизни народа разные понятия. 
Определение одни и те же, но используются в разных областях.  Это 
показано в таблице ниже.

Miras 
(наследие)

Используется в литературных произведениях и в 
пословицах, поговорках.

Veraset 
(наследство)

Правовой термин в турецком языке. За этим термином 
идет Veraset ilamı (Судебное письмо, завещание), Veraset 
sistemi (система наследства) в турецком законе.

Bırakıt 
(наследие)

Понятие этого термина используется в духовном 
понимании «все, что передалось от одного поколения к 
последующему». Например: переданный опыт, книги, 
знания. Прямой перевод (оставить).

Tereke 
(наследство)

Этот термин имеет экономический смысл, состоит из 
активов экономической ценности. Все материальные 
товары, предприятия, вещи с материальными ценностями 
составляют землю. Так же рассматривая в правовом 
аспекте сопровождается долгами и всеми активами 
наследователя.

Kalıt 
(наследство)

Слова, которое используются в повседневной жизни 
народа. Унаследованные поведение, действие, мысли 
путем традиции. Родословная, что-то потомственное.

Так же в казахской лингвокультуре выявлены разные понятия 
слова «мұра» в разных сферах жизни народа.
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Мұра 
(наследие)

Термин используется в повседневной жизни казахского 
народа, так же как и в художественных произведениях и 
в правовой сфере, является культурным термином.

Мирас 
(наследие)

Слова используется как имя мальчику.

Енші 
(наследство)

В традициях казахского народа раньше использовалось 
слова енщі, это доля сыновей от отца.

Мал-мүлік 
(наследство)

Так как раньше в казахской культуре животное 
приравнивалось к имуществу. Наследованное имущес тво 
так и осталось в виде этого слова. Сейчас же используется 
слова мүлік в законе и в суде в деловых документах. 

Дәулет 
(наследство)

Наследие, имущестово исползуется так же в 
художественных произведениях и как имя мальчику. 

Есть множество источников определений понятия «культурное 
наследие», но, если обратиться к его значению, станет известна общая 
часть всех слов, входящих в это понятие. Это: ‘переход культурного 
элемента от одного поколения к другому’. В связи с этим способ для 
определения понятия «культурное наследие» возможен при углубленном, 
более детальном изучении слов культура и наследие как компонентов 
единого понятия. Прежде чем обратиться к исследованию концепта 
«культурное наследие», нужно определить понятие «культура». 
Определение слова «культура» – тема многих обсуждений из-за его 
сложной смысловой структуры. Корень слова произошел от латинских 
слов «cultura» или «colere» и перешел в другие языки с латинского. 
При сопоставлении с турецким языком к слову «cultura» имеется слово 
«ekin», что в переводе означает ‘собирать посев’. Слово «культура», 
которое имеет столь древние корни, используется и по этот день. 
Сформировавшееся в древности понятие «культура» было связано с 
землей и собиранием посева и со временем человеческим мышлением 
уже воспринималось как совокупность духовных и материальных 
ценностей. Сегодня слова «культура» используется во многих значениях 
от агрокультуры до истории. Такие разные значения слова «культура» не 
только объясняют формирование его компонентов, но и используются в 
понятии культурной цивилизации. Изучение культуры в узком смысле 
этого слова не дает такого количества определений, как было указано 
выше, но имеет много направлений. Культурное наследие как понятие 
сохраняет в себе множество объектов. Концепт «наследие» определяется 
как понятие культурных программ с прошлых лет до сегодняшних дней, а 
как термин определяется среди объектов, не ощущаемых как культурная 
и природная среда и объекты, воспринимаемых как исторические места. 
Это определение показывает широкое понимание концепта «культурное 
наследие». Эквивалент концепта «наследия» на казахском языке «мұра» 
означает «все, что передалось от одного поколения к другому» и связано 
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со словом «kalıt» на турецком языке. Наследие разделяется на культурное 
и природное наследство. Природное наследство это то, что не было 
создано человечеством, объекты уже имеющиеся в природе. А вот 
культурное наследие делится на материальное и абстрактное наследство. 
Материальное культурное наследство, в свою очередь, делится на объекты 
переносимые и непереносимые. Материальное культурное наследие 
включает в себя объекты осязаемые, абстрактное культурное наследие 
включают в себя древние поверья, предания и широко распространенные 
традиции. В то время как в различных идиомах материальное наследие 
охватывает здания, вещи и места, духовное наследие охватывает людей, 
традиции, собранные знания, образ жизни и жизненный порядок. А также 
существует отдельное материальное наследие, то что не принадлежит 
человеку: литература, язык, музыка, танцы, игры, мифология, традиции, 
обычаи, ручные изделия, архитектура и другие искусства. Переход 
культурного наследия допустим при сохранении культурных объектов 
(имущество, благосостояния). Сохранение культурного наследия так же 
важно, как и переход мирового и государственного культурного наследия 
будущему поколению. Поэтому пока не произойдет переход к будущему 
поколению всех духовных и материальных достижений, образующих 
концепт «наследие» с появления человечество до сегодняшнего дня, 
существует угроза его исчезновения [4; 205].

Расширенное исследование концепта «наследие» посредством 
пословиц и фразеологических единиц в сознании народа, поможет 
изучению значимости концепта «наследие» в турецком и казахском 
языке. В турецкой лингвистической культуре самое большое наследие, 
которое оставляет отец или дедушка после себя – это дети.  Отражено в 
этой пословице «Ata dostu oğuluna mirastır» (Наследия сыну от дедушки/
отца друг). Друзья дедушки и отца становятся друзьями всей семьи 
и после смерти отца их друзья помогают, смотрят как за сыном. Это 
значит, что в турецком менталитете с уважением относятся к умершему 
и к его наследию. Близкая по смыслу пословица имеется и в казахском 
языке «Атаның жауыры бауырына мирас». В следующей пословице 
отражается ментальное сознание по отношению наследия, оставленного 
отцом сыну: «Atanın sanatı oğuluna mirastır» (Мастерство отца – наследие 
для сына) так как сын растет, смотря на отца умение его, передаются 
сыну и после смерти отца сын продолжает дело. 

В турецкой языковой культуре смерть – неизбежный конец, 
наследие – заслуженное право наследника. В них проявляется также 
влияние религии, наблюдаются религиозные оттенки, что показано 
в пословицах ниже: «Ölüm hak, miras helаl» (Смерть – заслуженное 
право, а наследство – благословление), «Miras helal, hele al demişler» 
(Раз наследство досталось, его нужно брать) наследство – заслуженное 
право наследника, однако получить его не так просто. Также в народе 
сохранились и речения, ставшие устоявшимися фразами: «Mirasa nereye 
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gidiyorsun?» demişler «esip yağmaya, sürüp savurmaya» demiş (Наследство 
спросили куда идешь, а оно отвечает: «Все сдувать и швырять») – 
имущество, которое досталось тем, кто его не заслуживает, расходуется 
и не ценится, «Mirası kalmayan ölünün, ağlayanı az olur» греческая 
пословица (Человеку без наследства даже плача будет мало) [5]. 

При выявлении картины мира народа учитывались высказывания 
великих людей турецкого народа, связанные с концептом «наследие», 
так как они оказывают воздействие, рождают у народа определенные 
мысли. Мустафа Кемаль Ататурк: «Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, 
hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim 
manevi mirasım ilim ve akıldır» – Я  оставляю как духовное наследие не 
аяты, не догмы, не правила. Мое духовное наследие – это знание и ум.

Писатель Искендер Пала: «Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi 
miras ve ilim gibi şeref olmaz» – Не может быть имущество лучше чем, 
ум; не может быть друга лучше хорошего нрава, нет наследства лучше 
порядочности и нет чести лучше, чем наука. 

Джемель Мерич: «Ölüm hak, miras helal. Hangi miras? Miras 
kütüphane. Miras terbiye. Miras namus. Miras temiz kalmış insan» - Смерть - 
право человека, наследие – благословление. Наследие – это библиотека, 
воспитанность, гордость и чистый душой человек. 

Ахмет Умит: «Büyüyünce bügünleri hatırla: öfke ve nefreti değil, 
sevgiyi miras bırak çocuklarına» – Вспомни молодость в старости, и детям 
в наследие оставь любовь, но не ненависть и гнев.

Ли Липсентал «Çocuklarımıza sonsuza dek kalacak iki miras 
bırakabiliriz: biri kökler, diğeri ise kanatlar» – Есть два наследства, что 
стоит оставлять своим детям: одно - корни, другое - крылья). 

Решат Нури Гунтекин: «Bir babanın çocuklarına bırakacağı en 
kıymetli miras temiz bir isimdir» - Самое дорогое наследство, которое 
отец может оставить своим детям, – это незапятнанное имя.

Мерт Гулер: «Gelecek nesillere tüketilmiş insanlık yerine gülümsemeni 
miras bırak. Bunun adı sonsuz barış ve mutluluk olsun» - Оставь будущему 
поколению не истощенную человечность, а улыбку, и пусть это будет 
бесконечным миром и счастьем) [6].

Устойчивые выражения в турецком языке, связанные с концептом 
«наследство»:

- «varlık göstermek» (показать себя, выполнить видимую задачу) 
например: Не смогли показать себя при первом матче; 

- «varlıkta darlık çekmek» (быть в беде, не смочь сделать что-либо 
при имеющихся возможностях);

- «vasiyet ölüm getirmez» (Написанное завещание не к плохим 
вестям). 

В казахской культуре, наоборот, даже если отец или дедушка 
больны, они напишут завещание, так как это считается смертным 
письмом. Часто это делается, чтобы в семье не было споров и раздоров:
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- «vardı bağım malım, gelirdi kardeşlerim: tükendi yağım balım, 
gelmiyor kardeşlerim» (Было имущество - были братья; не стало 
имущества - исчезли и братья);

- «mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan» (Этот мир 
временный, и не надо переоценивать все, что имеешь). Близкая по 
смыслу пословица в казахском языке: Ашылмаған ұра жоқ, атадан 
қалған мұра жоқ [7].

Концептуальные признаки, которые раскрываются в турецких 
пословицах и устойчивых выражениях, всесторонне отражают разные 
грани народного сознания и мышления, показывая особенности 
национального менталитета.

Таким образом, в результате проведенного исследовании можно 
сделать вывод о том, что сопоставление концепта «наследие» в 
турецком и казахском языках позволяет «увидеть» сознание народа 
– творца и носителя этих языков – и узнать, что для каждого из них 
представляет ценность. Анализ фразеологизмов, связанных с данным 
концептом, позволил выявить особенности культурного познания мира 
каждым из двух народов, а также – обнаружить общее в их картинах 
мира и менталитете. Сопоставление концепта путем исследования 
его паремиологического слоя в лингвокультуре разных народов 
помогает глубже понять их культурную жизнь и менталитет, осознать 
специфические особенности.
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Андатпа. Бұл мақала түрік және қазақ тіліндегі «мұра, мирас» концептін 
салыстырмалы талдауына арналған. Оның паремиялық қабаты анықталып, соның 
негізінде екі туыс тілде осы концепт мағына-мазмұнының ортақ және ерекше қырлары 
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сипатталды. Сонымен қатар қос лингвомәдениетте көрініс тапқан екі халықтың  әлем 
тілдік бейнелері, ділі, олардың ұқсастығы мен айырмашылықтары белгіленді. 

Тірек сөздер: концепт, лингвомәдениеттану, мұра, мәдени мұра, паремиялар, 
түрік тілі, қазақ тілі. 
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Андатпа. Бұл мақала «билік» концептін қазақ және түрік лингвомәдениеттерінде 
талдау, олардың ортақ қырлары мен айымашылықтарын анықтауға арналған. Бұл 
зерттеудің өзектілігі екі халықтың мәдениетаралық қатынастары мен екеуара 
танытылған қызығушылықтарының нығаюымен негізделеді. Мақалада халықтың 
билік, оның ел тағдыры үшін жауапкершілігі жөніндегі таным, ойлары көрініс тапқан 
мемлекет құрылымы мен басқаруға байланысты арнайы лексика, терминдер, мақал-
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бірліктер тіл тудырушы халықтың ділін, оның тілдік әлем бейнесін тереңірек түсініп 
білуге жол ашады.
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Қазіргі таңда тілдік когницияның мәселелерімен шұғылданатын 
лингвист ғалымдар когнитивті лингвистика саласынында «концепт» 
терминін жиі қолданып келеді. Жалпы мағынада Ю. С. Степановтың 
пікірінше: «Концепт дегеніміз – адам санасындағы мәдениеттің бар 
болуы,  сол мәдениеттің адамның менталды дүниесіне енуі, кейде 
адам концепт тарапынан мәдениетке әсер ете алады»  [1, 43]. Тіл 
концептосферасын зерттеу қандай да бір этностың адам ойының ұшу 
траекториясын менталды дүниенің ерекшелігін табуды көздейді. Концепт 
түсінігі когнитология ғылымынан бастау алатындықтан, тіл зерттеудегі 
маңызды және керекті феномені болып қала бермек. Белгілі бір тілдің 
семантикалық кеңістігі концептілерден құралады, ал семантикалық 
кеңістік арқылы ұлттық бірліктердің құрылысы талқылануда. Адамның 
танымдық қызметі дамыған ғаламда бағдарлай алу қабілетімен 
қарастырылады. Бірақ, әлі де концептілердің қалайша шыққандығы 
жайлы ғалымдар сырын іздеуде. Тіл – концепт табиғатын тануда ең 
ыңғайлы, әрі тиімді құрал болып есептеледі. Ғалымдар концептілердің 
мазмұны мен құрылымына қарай, олардың күрделі, көпқабатты ұғым 
екенін көрсетеді. Олардың құрамына жеке ұғым атаулары ретінде 
сөздер, сөз тіркестері, тұрақты тіркестер мен бірге көптеген  мақал, 
мәтел, қанатты сөздер мен сөйлемдер кіреді. 

Ғаламның ұлттық бейнесі әрбір ұлттың мінездерінің стереотипті 
жағдайлардың біркелкілігімен, шынайылықтың жалпы көзқарас 
арқылы қабылдауымен, мақал-мәтелдердің, афоризмдердің бір санаға 
жүйеленуімен түсіндіріледі. Алайда, коммуникацияның пәні концептілер 
арқылы жүзеге аспайды. Ғаламның тілдік бейнесі: 1) тілдің номинативті 
құралдары, яғни лексемалар, тұрақты тіркестер арқылы; 2) тілдің 
функционалды құралдары арқылы, тіл жүйесіндегі тіл бірліктерінің 
барлық фонының коммуникацияда тек жиі қолданылатын лексемалар 
мен тіркестердің қолдануы арқылы; 3) тілдің бейне құралдары, яғни 
тіл бірліктерінің ішкі формасы, ауыспалы мағынада, метафоралардың 
ұлттық мінез арқылы; 4) тілдің фоносемантикасы; 5) дискурстік 
құралдар, яғни монолог, диалогтардың жүзеге асырылуы, афоризмдер, 
әзіл мен сындардың айтылуы арқылы меңзеледі [2, 9-10].

Қазақстанда когнитивтік зерттеулер өткен ғасырдың 90-шы 
жылдарынан бастау алады. Когнитивистика жайында пікір қалдырған 
Ә. Қайдар, Е. Жанпейісов, М. Копыленко, Р. Сыздықова, Ж. Манкеева, 
Ж. Есеналиева, Ш. Қожабекова сынды ғалымдарымыз бар. Зерттеушілер 
универсал концептілердің қатарына «Уақыт», «Тіл», «Жүрек», 
«Шындық», «Сүйіспеншілік», «Сөз», «Туған жер», «Заң» сөздерін 
жатқызады. Бірақ, шын мәнісінде мұндай концептілердің саны белгісіз. 
Мұның себебін ғалымдар, біріншіден, когнитивистика әлі де жас ғылым 
екендігін, екіншіден, әрбір халықтың концептілер жүйесінің аударматану 
әдістерінде қарастырылмағандығын түсіндіреді [3, 76].
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Ұлтты тану үшін, тек оның тілін білу жеткіліксіз. Себебі тіл 
ғылымында антропоцентристік парадигманың алғашқы орынға шығуы, 
адамдар арасындағы қарым-қатынастың көздеген мақсатқа жеткізудің 
қиындыққа апарарына көз жеткізе аламыз. Әр түрлі тілдер формасы 
жүйесінде, екі немесе одан да көп мәдениеттердің арасындағы қарым-
қатынастың, байланыстың болуын «мәдениетаралық қатысым» саласы 
деп аталады. Менталитет халық тарапынан туындап, ұрпақтан ұрпаққа 
қарай жеткізіліп, материалды және рухани мәдениетте көрініс табады. 
Мәдениет тасушы сөз тіркестер, тұрақты тіркестерді қолданған 
жаңдайларда, әр түрлі менталитеті болатын қатысушылар арасында 
түсініксіздік пайда болуы мүмкін. Әдетте фразеологизм, мақал-мәтелдер 
барлығына бірден түсінікті бола бермейді, тіпті ана тілде сөйлейтін 
адамдар үшін де қиынға соғуы мүмкін [4]. 

Нақыл сөздер, шешендік сөздер, мақал-мәтелдер арқылы кез-
келген елдің мәдениетін тануға болатыны сөзсіз. Тіл арқылы еліміздің 
психологиясын, ғаламның тілдік бейнесін түсініп зерттеуге болады. 
«Билік» концептісін ел дауын әділдігімен шеше білген, суырыпсалма 
ақындығымен көзге түскен билер, ақсақалдардың өсиеті ұлт мінезін 
ашық көрсетеді. Төде бидің: «Әділет бізден, төрелік көптің хақы». 
«Бізден» дегені, Орта ғасырларда Қазақ хандығында хандармен қатар, 
би, батырлардың, яғни игі жақсылардың алатын орны ерекше еді. Қара 
қылды қақ жарған әділділігімен соттағы дау істерін шешіп отырған билер 
болатын. Олар тек жазылған заң бойынша жүрмей, өзара ақылдасып, 
шешендік пен даналықты да бәрінен жоғары қойған. Билердің ерекшелігі 
– әділетті болу еді. Қазақ халқының ел билеу ісіне байланысты әділ хан 
мен би болу тақырыптарында мынадай мақал-мәтелдер: «Әкімің әділ 
болмаса, жұрт бұзылады, саудаң әділ болмаса, нарық бұзылады», «Кісі 
елінде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол», «Су перісі – сұлтан», 
«Төресіз ел болмас, төбесіз жер болмас», «Қожаны көрсең, Қыдыр 
тұт,төрені көрсең қадір тұт» қожалар мен төрелердің орындары бөлек, 
қазақта Қыдыр ата жақсылықта келеді деген сенім бар.  «Қойды құртаң 
бүлдіреді, елді сұлтан бүлдіреді» – қой – қазақ халқы үшін төрт түлік 
малдың ішіндегі қолға алғаш үйретілген мал. Мәдениетімізде қойға 
қатысты мақал-мәтелдер, теңеулер көп. Тіпті, халық қойды қазақтың 
мінезіне, болмысына теңейді. Қой символы сабырлылықты, тыныштықты, 
жуастықты білдіреді. Шешендік сөздерде, нақыл сөздерде, мақалдарда 
қой атауы кездесетіні сондықтан. «Хан – халқының ұлы, би – әділдік 
құны»; «халқын ойламаған хан семіз, дүние оған су – теңіз»; «хан көп 
болса, жау көп»; «ханның екі сөйлегені – өлгені»; «ханды Құдай ұрғаны 
– халқымен жау болғаны, биді Құдай ұрғаны – билігі дау болғаны»; «ескі 
ханның ақылы жүрмес, жаңа ханның бұйрығы жүрмес»; «патша залым 
болса, жұрт тозады, патша ғалым болса, жұрт озады»; «бақа – көлінде 
патша, балық – суында патша, жігіт – елінде патша». Бірақ, егер елде 
бытыраңқылық орнап, билеуші, басқарушы тарапынан елге әділетсіздік 

IISSN 2411-8745 Number 3 (58) 2020, 23-31 



ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ имени Абылай хана
серия «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ» 

26

көрсетілсе, шындығын ақындар тіл арқылы шеберлігімен, әзіл түрде 
немесе тура мағынада, жасырмай қолданатын. Абай атамыздың 
өлеңдерінен мысал келтірсек: «Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды 
арман» өлеңінде, Би мен болыс алады күшін сатып, «мен қазақтан 
кегіңді әперем деп». Жарлы алады: қызметпен өткерем деп, елубасы – 
«шар салып, леп берем» деп. Орыс патшалығының отарлау саясаты қазақ 
жеріне келгеннен соң, биліктегі адамдарға бұрыс әсерін тигізіп, оларды 
малға, яғни ақшаға құмар болуды үйреткен еді. Бұл әділетсіздік тек қана 
оқу-біліммен ғана ақталмақ. «Күлембайға» атты өлеңінде 1888 жылы 
өзінің дәулеті арқасында Күлембай деген кісі Мұқыр деген ауылда болыс 
болады. Осыған арнап былай жазады: «Уағалайкүссәләм болыс, мал-
жан аман ба? Мынадайға кез болдың, аума-төкпе заманда. Ел билеген 
адам жоқ, ата менен бабаңда. Болыстықтан пайда қып, шығыныңды 
алсаң, жаман ба? Қалжыңдаймын әншейін, оған келе де бермес шамаң 
да! Орныңнан тұра шабасың, Атшабар келсе қышқырып ояз келсе 
қайтер ең, айдаһардай ысқырып. Отырасың үйінде өз өзіңнен күш 
кіріп. Босқа-ақ түсіп қаларсың, біреу кетсе үшкіріп!...». Сол замандағы 
бай мен билердің асын ішіп, тамағы тоқтық, көйлегі көктікті әдетке 
айналдырғандығын байқау қиын емес. Шығын, сияздардың болуы тек 
ел басқаруды маңызды іс емес деп санайтын шенеуніктердің болуымен 
түсіндіріледі. «Мәз болады болысың, Арқаға ұлық қаққанға, шелтірейтіп 
орысың, шенді шеппен жапқанға». Бір болысқа орыс шенеунігі мылтық 
сыйлаған екен. Болыс мәз болып, қой сойыпты, жылтырауық таққандай 
қуаныпты. Ақын осы алауыздыққа шыдай алмай сынап, ар-ұят жайлы 
тағы да сөз байлайды. Ар-ұятты ар жағына қойған, мансап үшін елді 
қор қылғысы келгендерге: «Сөзуар, білгіш, законшік, көргіш атанбақ – 
мақсұт, мақтанбақ. Жасқанып, қорқып, жорғалап, жортып, именсе елің 
баптанбақ, қарғағанын жер қылмақ. Алдағанын зор қылмақ» деп, ең 
сүйіп оқитын өлеңіміз «Сегіз аяқта» жырлады. Болысты «үйден үрген 
итке» теңеп: «Жөнді, жөнсіз, сөз теңеусіз, бас пен аяқ бір қысап. Ұрысса 
орыс, елге болыс үйден үрген итке ұсап». «Өзі ұлыққа, кәдір жоққа 
қарамай, өз халқына. Сөз қайырмай, жөнді айырмай, жұртқа шабар 
талпына» [5]. 

Түрік тілінде билік концептісі “iktidar kavramı” деп аударылып, 
Орта ғасырда Осман Империясы тұсындағы лауазымдарды бұл сөздердің 
семантикасынан да анықтауға болады.

Başvezir – бас уәзір.
Erbab – ұлы, басшылық, үстемдік.
Eyyam – арабшадан аударғанда «күш», «билік» деген мағынаны 

білдіреді.
Emretmek – әмір ету.
Ferman – парсы тілінен енген сөз. Бұйрық, әмір; Осман дәуіріндегі 

падишахтардың жазбаша үкімі, жарлығы. Ferman çıkarmak – хан, сұлтан 
тарапынан берілген әмір; билігі бар адамның билік жүргізуі. Ferman 
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dinlememek - бұйрықтарды, заңдарды, ережелерді елемеу. Ferman sizin 
– «құлағым сізде», «бұйырыңыз» деген мағынада қолданылады. Ölüm 
fermanı – біреудің өлім жазасына кесілуі жайлы растайтын құжат.

Hâce – Селжұқтар мен Ғазнауи дәуірлерінің тұсындағы уәзірлерге 
берілген лауазым.

Hâkim/ hâkim olmak 1. Білім 2. Бар нәрсені білуші Хақ Тағала 
3.Бұйрықшы, әмірші, басқарушы, билеуші, басшы, басшылық жүргізетін 
4. Сот 5. Басым түсу, үстем келу. Hekimsiz, hâkemsiz memlekette oturma 
– Әуелгі байлық- денсаулық, елде дәрігер болмаса, басқаратын кәміл 
билеуші болмаса, онда ел өте ауыр жағдайға тап болар еді. 

Hazret, hazretleri – құрмет тұтатын кісілердің немесе лауазымды 
адамдардың аттарымен қоса айтылатын сөз.

Hümayun – парсыша hüma: «құтты, бақытты»; падишахқа қатысты 
айтылады; «бақытты падишах». Ұлы Моғол Империясын билеген Темір 
ұрпағы, Бабыр шахтың баласы, атақты Акбар ханның әкесі.

Hünkâr – парсы тілінен енген сөз. Османлыларда тек патшаларға 
тән атақ.

Hüsrev – парсы тілінен енген сөз; падишах, шах мағыналарында.
Hüküm – арабша hukm, жарғы; егемендік; маңыздылық; шешім, 

үкім. Hüküm sürmek – іс жүргізу, жайылу.
Hükümdar –  падишах, сұлтан, билеуші, тақ үстінде отыратын адам.
Mutasarrıf – Осман дәуірі заманындағы басқару жүйесінде, 

Танзимат заманынан кейін ауыл мен уәлаятта жүргізілетін билік. 
Muktedir – араб тілінен енген сөз; күшті, билігі бар, зор дегенді 

білдіреді.
Muhtesib – ауыл, қалаларды басқарушы әкім. Заңдардан гөрі билік 

пен әдетке негіздеп, шешім беруші; Мұсылман елдерінде жаман ниеттен 
сақтанып, игі ниетпен әмір жүргізген адам.

Nâzır – араб тілінен енген сөз; министр. Nâzırlık görevi – министрдің 
мемлекеттік лауазымы. Hariciye nâzırı – сыртқы істер министрлігі. 

Paşa – Осман империясы кезінде берілген азаматтық және әскери 
жоғары атақ; Республика кезінде генерал атағына ие болғандар; 
paşa gibi yaşamak – бай адамдардай өмір сүру; paşa gönlü bilir – «өзі 
білсін» мағынасында; paşa olmak – «көп ішімдік ішу» мағыналарында 
қолданылатын мақал-мәтелдер; paşababa – паша қызметімен айналысқан 
ата; paşa çayı – ыстық шәй; paşazade – пашаның баласы.

Reis – арабша сөз: бастық, лидер; қайық капитаны. Reis bey 
– басшы; Reisülküttap, reis efendi – XVII ғасырдағы османлықтар 
падишахының хатшыларының басшысы; Танзимат заманынан бұрынғы 
Осман Империясының сыртқы істер министрлігі; aile reisi – заңдарға 
сәйкес отбасы жауапкершілігі жүктелген адам; belediye başkanı – әкім, 
мэр; ceza reisi – сот басшысы; cumhur reisi – мемлекет басшысы;  eyyam 
reisi, ağası, efendisi – төраға.
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Sancak, sancak beyi – Османлықтар заманындағы басқару жүйесінде 
провинция мен белгілі жер аралығындағы билік бөлімі.

Şahne – сұлтанның жанындағы қала қорғаушы. Ғазнауи мен 
Селжұқ дәуірлерінде бұл ұғым мынадай мағына берген: 1. Әскери 
қолбасшы: Сұлтан тарапынан белгілі бір қала үшін; 2. Падишах 
халықтың мәселелерін шешуде, кінәлілерді жазаландыру үшін атаған 
басшы. Саясатнамада бұл мағынада қолданған; 3. Қорғаушы.

Şehzade – парсы тілінен енген сөз; падишахтардың, патшалардың 
ұлдарына берілетін лауазым.

Taht – парсы тілінен аударғанда «тақ» дегенді білдіреді. 
Билеушілерге арналған төр орын. Tahta çıkmak – таққа отыру, билікті 
қолға алу; tahttan indirmek – тақтан түсу, биліктен айырылу.

Tevki – падишахтың тікелей бұйрығы.
Ümerâ-yı Hass – алдында жүрген әскербасы, өлке басшыларын 

айтады.
Vali – губернатор, қала әкімі, уәлаят бастығы. 
Valide – ана; valide sultan – падишахтың анасына берілетін лауазым. 

Араб тілінде «баланың қамқоршысы» деген мағынаны білдіреді.Түрік 
тарихында беделді сұлтан бегімдердің қатарына Кануни Сүлеймен 
(1520-1566) жылдары билік еткен сұлтанның күңі, кейіннен әйелі болған 
Хюррем сұлтанға бұл лауазым берілді. Оның тұсында империяның ішкі 
және сыртқы саясаты дамып, мешіттер, әйелдерге арналған базарлар, 
аурухана, мектеп, медресе, фонтан, монша салынды. Өкімет істерімен 
шұғылданып, сұлтанның ең сүйікті әйелі болды. Сарайда көптеген 
заңдарға қарсы шыға білді. Мысалы, қызметші әйелдерге үйленуге 
тыйым салынған, дегенмен шарт бұзылып, сұлтанмен некелескеннен 
кейін шахзаде дүниеге келіп, сол кезде “valide” деген атаққа ие болды. 
Тағы, тарихта ең беделді “valide” – Көсем сұлтан, Ахмед сұлтанның 
ең сүйікті әйелі. Түрік тілінде «kösem» деген сөздің түбі «ең сүйікті», 
«köse» «төбе шашы жоқ» деген мағыналарын білдірсе, османлы 
түрікшесінде, қазақ тілінде өзінің атына сәйкес, сұлтанның аты 
«жетекшілікке ие», «беделді» мағыналарымен дәл. XVII ғасырдың 
бірінші жартысында өмір сүрді. Ахмед сұлтан ерте қайтыс болып, 
кейін 11 жасар баласы IV Мұрат сұлтан таққа отырып, негізгі билікті 
Көсем сұлтан иеленеді. Көсем сұлтан өзінің екі баласы IV Мұрат пен I 
Ибрагим сұлтандарының және немересі IV Мехмет билік еткен шағында 
әділдігімен, сабырлығымен, ақылдылығымен үлкен мәселелерді алдын-
ала жоспарлап, қиындықтардың шешімін таба білген. Немересі IV 
Мехмет таққа отырысымен, “büyük valide” атты ең алғашқы лауазымды 
алды. Империяда тақ үшін күресте ағайындылар арасында өрши түскенін 
білеміз, алайда Көсем сұлтанның әмірімен мұндай заң жойыла бастады, 
керісінше, өмірлерін сақтап қалу үшін барынша күресті. 

Vezir – Османлыларда мемлекеттің министр қызметін атқаратын, 
падишахтың оң қолы «başvezir». Бұл сөз «жүк тасушы» деген ұғымды 
да білдіреді. 
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Yönetmek – басқару.
Yargıç – cот.
Yarlık – жарлық, бұйрық.
Осман дәуірінен бұрын, Оғыз Қағанаты, содан соң тарихи сахнаға 

Селжұқ әулеті түрік тарихында ерекше орын алды. Селжұқ дәуіріндегі 
ең атақты падишахы Әлп Арслан, отыз жыл бойы билік құрды және 
оның тұсында мәшһүр уәзірі Низамүл Мүлк еді. Низамүл Мүлктің 
«Саясатнаме» атты еңбегіндегі саясат сөзінің этимологиясы бойынша, 
араб тілінен аударғанда “siyaset” және “name” парсы тілінен аударғанда 
«хат», «кітапша» деген мағынаны білдіретін біртұтас сөзден тұрады. 
Саясат сөзінің негізі жануарды, әсіресе жылқыны баптау, күту, тазалау, 
тәрбиелеу; билік жүргізу; басқару, ұқыпты пайдалану; тәртіп; сақ болу 
мағыналарын білдіреді. Сонымен қатар, мемлекетті басқару, құрылым 
терминдері орын алады:

1. Өкімет, мемлекетті басқару
2. Жазаланушы адамдарды күш көрсете жазалау
3. Жаза, жазалау, өлім жазасына кесілу
4. Ел тәртібін қамтамасыз етудегі жұмыстар
5. Мемлекеттер арасындағы халықаралық қатынастарды 

орнайтын ілім: Дипломатия, өкіметтегі адамдар, дипломаттар, елшілер, 
саяси өлім жазасы жасалынатын жер деп те аударылады [6, 40-41].

Түрік, парсы, арабтардың діни мәдениеті ерекше болғандығын көре 
аламыз. Низамил Мүлктің ойынша: «мемлекет істері, басқарушылық, 
билеушілік дінмен тең. Ел билеуде тәртіпсіздік қалай орын алса, дінге де 
зарары тигізіледі». Падишахтардың басқа адамдардан айырмашылығы, 
адам ақыретте өзіне есеп берсе, ел басқарушылары өзімен қоса бүкіл 
халықтың есебін мойнына алмақ. Шүкіршілік неғұрлым көп болса, 
соғұрлым мемлекеттің жағдайы күннен күнге дамиды. Аталар сөзінде: 
«Салтанат – дінсіздік орын алғанда жалғасын таба алмақ, бірақ зұлымдық 
пен әділетсіздік болғанда жалғаса алмайды» делінген. Пайғамбарымыз 
былай деген екен: «Бұл дүниеде халқына үстемдік еткендер, ақырет 
күніне қолдары байлаулы етіп келеді. Егер халқына әділ болса, әділдік 
оның қолдарындағы байлауын шешіп, орны жұмақ болады; егер халқына 
зұлымдық танытса, ол қолдарын байлап, мойнын кісенге салып, тозақта 
болмақ». Қиямет күні біреуге, халыққа, қол астындағыларға билік 
жүргізген адам сұрауға алынады; тіпті, қойшыдан қарамағындағы 
қойын баққаны жайлы сұрақтардың жауабы алынады деп те айтылады. 
Жұмыстың орындалуын, я орындалмауын қадағалау үшін падишахтың 
уәзірлері мен оң қолдары үнемі тексерістен өтетін. Падишахтың, 
мемлекеттің аман-саулығы не құлдырауы оларға байланысты еді. Уәзір 
табиғатынан жақсы болса, ел дамып, әскерлер мен қарапайым халықтың 
жағдайы жақсы, елде тыныштық орнап, падишах болса, қайғылардан 
азат етіледі. Ал, уәзір берекесіз болса, елдің жағдайы нашарлап, сол 
себепті падишахтың көңлі қашып, ақылынан адасып, мемлекетте қарама-
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қайшылықтар орын алады. Зерттеу барысында түрік тілінде «ел билеу, 
басқару» тақырыбына қатысты біршама  мақал-мәтелдер мен тұрақты 
тіркестер анықталды [7]. Олар келесі кестеде:

Түрік мақал-мәтелдері олардың қазақша мағынасы
Ağanın gözü, yiğidin sözü Ақылды басшы алдырмас.
At, adımına göre değil, adamına 
göre yürür  

Керуенбасы білікті болса түйе 
азбайды; 
қолбасы білікті болса, сарбазы 
азбайды.

Ata eyer gerek, eyere er gerek  Елге елек те керек, желек те керек.
Başını acemi berbere teslim eden 
cebinden pamuğu eksik etmez 

Ел басына әділсіз адамды отырғыз-
ғандар оның зұлымдық жасайтынын 
күтулері керек.

Yayı atıcısına vermeli  Ауыр іс өз көсеміне берілуі тиіс.
Tayfanın akıllısı, geminin 
dümeninden uzak durur  

Азатын елді ұрысы билейді, озатын 
елді бұрысы билейді.

Түрік тіліндегі тұрақты 
тіркестер

Олардың қазақша мағынасы

Anahtarı beline takmak басқару, билеу
Dizginlerini eline almak  қандай да бір істі қолға алу
Hükümet etmek, sürmek, idaresini 
bilmek 

мемлекет, елді басқару

Kazan kaldırmak, devirmek төңкеріс жасау, билікке қарсы тұру
Sakalı ele vermek, kaptırmak, tek 
elden

біреудің әмірімен жүру

Кесте 1. «Ел билеу, басқару» тақырыбы бойынша түрік мақал-
мәтелдері мен тұрақты тіркестері және олардың қазақша мағыналары»

Кестеден түрік халқының «мемлекет істері, басқарушылық, 
билеушілік» тақырыбына арналған тілінің ұшында айтылуға дайын 
тұрған паремиялардың біршама бар екенін байқадық. Бұл осы мемлекет 
істері, билік, басқарудың  ұлттық концептосферасында алатын орнын, 
оның көптеген маңызды қырларын көрсетеді. Осылайша, концептілер 
халықтың мәдениетінде, оның ішінде мақал-мәтелдер, тұрақты сөз 
тіркестері, халық әндері сол елдің құпиясын ашуға көмектеседі. Қазақ 
және түрік тілдері туыс елдер болғанмен, билік концептісінің түсінігі 
әр түрлі. Концептті толық ашу мүмкін емес, себебі адамның санасында 
ғаламның тілдік бейнесі шексіз. Сондықтан да, концептті терең, жан-
жақты және мазмұнына сай түрлі әдістермен зерттеу жалғасын табады.
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Аннотация. Статья посвящена анализу концепта власть в казахской и турецкой 
лингвокультуре, выявлению их общих моментов и различий. Это представляет 
интерес в свете активизации межкультурных контактов и взаимного интереса двух 
народов. Рассмотрены специальная лексика  и термины, связанные с государственным 
устройством и управлением, пословицы, поговорки, устойчивые сочетания, крылатые 
выражения, в которых отражены представления народа о власти, ее ответственности 
за судьбу общества, что помогает понять языковую картину мира данной страны, 
менталитет носителей изучаемого языка. 

Ключевые слова: лингвокультурология, казахская лингвокультура, турецкая 
лингвокультура, концепт «власть», пословицы, поговорки, устойчивые сочетания.
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Abstract. The article discusses the study of the similarities and differences in the 
semantic relationships of phraseological units with the color designation component in Russian 
and Turkish. It helps to study these languages more deeply and promotes comprehensive 
familiarization with the culture, traditions and mentality of the peoples speaking them. 
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Methods the studies served a method for isolating the general and the specific; semantic 
method analysis; comparative analysis. Common in semantics phraseological units with 
color designation is manifested in the similarity of color perception, similar traits of artistic 
thinking, sometimes explained by the processes of coincidence of the source phraseological 
borrowing and semantic tracing. Most complete match semantics of phraseological units with 
color designation arises in implementations of meanings general symbolic and expressive 
evaluative nature. 

Keywords: concept , linguoculturology , color symbolism , linguistic picture of the 
world, binary meaning, physiological unit
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Андатпа. Мақалада  туыc eмec opыc жәнe түpiк тiлдepiндe түp-түcкe бaйлaныcты 
фpaзeoлoгиялық бipлiктepдiң ceмaнтикaлық қaтынacтapының ұқcacтықтapы мeн 
aйыpмaшылықтapы типoлoгиялық жәнe құpылымдық жaғынaн зерттелген. Ол 
осы тілдерді тереңірек меңгеруге көмектеседі, сонымен қатар сол тілде сөйлейтін 
халықтардың мәдениеті, дәстүрі және менталитетімен танысуға жан-жақты ықпал 
етеді. Жүpгiзiлгeн зepттeу әдicтepi: жaлпы жәнe cпeцификaлық oқшaулaу әдici, 
ceмaнтикaлық aнaлиз жacaу әдici, caлғacтыpмaлы aнaлиз жacaу әдici. Ceмaнтикaдa 
түcкe бaйлaныcты фpaзeoлoгиялық бipлiктepдiң  opтaқ бeлгiлepi ұқcac көpкeм oйлaу 
iшiндeгi түp-түc туpaлы қaлыптacқaн түciнiк apқылы бiлiнeдi. Түcкe бaйлaныcты 
фpaзeoлoгиялық бipлiктep ceмaнтикaсының тoлық cәйкecтiгi мaғынaлapды жaлпы 
cимвoлдық жәнe экcпpeccивтi бaғaлaу cипaтымeн жүзeгe acыpу apқылы aйқындaлaды. 

Тірек сөздер: концепт, лингвомәдениеттану, түс символикасы, әлемнің тілдік 
бейнесі, бинарлы мағына, фразеологиялық бірлік. 

Қaзipгi тaңдa жaңa тiл бiлiмiнiң өзeктi мәceлeci peтiндe  
ұқcacтықтapы мeн aйыpмaшылықтapын aнықтaуғa бaғыттaлғaн 
тiлдepдi caлыcтыpмaлы-caлғacтыpмaлы зepттeу бoлып тaбылaды. Ocы 
бaғыттa фpaзeoлoгия caлacындaғы зepттeулep әp түpлi xaлықтapдың 
өмip cүpу caлтынa, мәдeниeтiнe, дәcтүpлepiнe жәнe мeнтaлитeтiнiң 
өзiндiк epeкшeлiгiн нaқты көpceтe бiлуiмeн epeкшeлeну apқылы үлкeн 
қызығушылық тудыpaды. 

Өздepiңiз бiлeтiндeй, тiл қopшaғaн әлeм түcтepiнiң бaйлығын 
көpceтeдi, aл әpбip ұлт өзiндiк бip «түcкe бoялғaн». Түpлi этникaлық 
тoптap әpтүpлi дeңгeйдeгi тiлдiк бipлiктepдe бiлiнeтiн түp-түc әлeмiн 
өз дүниeтaнымдapынa бaйлaныcты көpeдi. Әpтүpлi ұлттapдың 
мәдeниeтiндe кeйбip түcтepдiң cимвoлдық мaғынacы бoлaды, яғни  oлap 
бapлық тiлдepгe opтaқ әмбeбaп epeкшeлiктepдe ғaнa көpiнiп қoймaй, 
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coнымeн қaтap oлapды бip-бipiнeн aйыpып тұpaтын  cпeцификaлық 
epeкшeлiктepмeн көpceтугe бoлaды. 

Eжeлгi зaмaннaн бepi aдaмдap «aқ» дeгeн cөздi әp түpлi ceмaнтикa-
мeн, aтaп aйтқaндa, жaғымды тapaпқa жaтқызa oтыpып,ocы түcтiң 
«жapық», «тaзa» жәнe т.б. cияқты мaғынaлapын  бepeдi. «Қapa түc», 
өз кeзeгiндe, «қapaңғы», «қoю» жәнe т.б. cияқты лeкceмaлapдың көмeгi 
apқылы жaғымcыз мәндeгi ceмaнтикaлap қaтapымeн тoлықтыpылaды. 
Ocылaйшa, бeлгiлi бip зepттeу oбъeктiлepi oлapдың cипaттaмaлapынa 
бaйлaныcты caлыcтыpу, жiктeу жәнe бaғaлaу әдicтepiнe тәуeлдi 
бoлaды, бacқaшa aйтқaндa, «бeлгi – aдaм үшiн aтaлғaн тiл құpaмындa 
кeздeceтiн бapлық дepeктepмeн дәлeлдeудeгi әлeмдi тaнып бiлудiң жәнe 
кaтeгopиялaудың eң мaңызды құpaлы бoлып caнaлaды».

Бeлгiнiң eкiншi epeкшeлiгi – oның әp түpлi мaғынaны қaбылдaу 
қaбiлeтi. Ocылaйшa түcтiң cипaты  oның бapлық мaғынaлapын 
қaмтиды: қызыл, aқ, қapa жәнe т.б. Ocығaн cүйeнe oтыpып, aқ түcтiң 
cипaты «жapық» ұғымынa cәйкec eкeндiгiн көpeмiз , дәл coлaй қapa 
түcтiң дe «қapaңғы» лeкceмacының туындaуынa ceбeп бoлғaн түбip 
cөз дeугe бoлaды. Түcтiң cипaты қaндaй дa бip  oбъeктiлep нeмece 
құбылыcқa қapaмa-қapcы бaйлaныc opнaтaтын туыcтық oбъeктiлep мeн 
құбылыcтapды жiктeугe көмeктeceдi (cипaты мeн мaғынacы cәйкec 
бoлғaн жaғдaйдa) .

«Жapық – қapaңғы» eкiлiк, немесе бинарлы, ұғымдар  кeз кeлгeн 
xaлықтың тiлдiк жәнe мәдeни кeңicтiгiндe нeгiзгi ұғымдapдың бipi 
peтiндe қaлыптacқaн жәнe oның әлeмнiң тiлдiк бeйнeciндeгi epeкшeлiгiн 
көpceтугe бeйiм [1]. Бұл ұғымдapдың cимвoликacы көптeгeн тiлдiк 
мәдeниeттep үшiн өзгepмeйдi, дeгeнмeн бiз  coңғы зepттeгeн  тiлдepдe 
вepбaлизaцияcы әp түpлi бoлып кeлeдi. Лингвиcт  Кaлaшникoвa aйтып 
өткeндeй, бapлық дepлiк мәдeниeттepдe aқ түc  «күндiзгi жapықты» 
cипaттaйды, aлaйдa, ocы aқ түcтiң «жapық» мaғынacындaғы көpiнici тeк 
opыc тiлiнe ғaнa тән, мыcaлы, «бeлый дeнь» (cөз.: aқ күн) фpaзeoлoгизмiн 
aтacaқ бoлaды [2]. Шынындa дa, түpiк тiлiндeгi фpaзeoлoгиялық 
тipкecтepдi зepттeу бapыcындa бiз «жapық» мaғынacындaғы aқ cын 
eciмінeн тұpaтын тұpaқты тipкec тaбa aлмaдық. Түpiктep бip-бipлepiнe 
қaйыpлы тaң тiлeу үшiн тiкeлeй «жapқын күн» дeп aудapылaтын 
«günaydın» тұpaқты тipкeciн қoлдaнaды (gün – күн, aydın – жapық).

«Жapық – қapaңғы» ұғымы жaңa мaғынaлapмeн тoлықтыpылмaғaн 
бoлғaндықтaн, зepттeушi М. Caдықoвaның пiкipi бoйыншa, oлap 
«eкiншi нoминaцияның қaйнap көзi» peтiндe қызмeт eтeдi. Ocығaн ұқcac 
ұғымдap бacқa ұғымдapды бaйытуғa apнaлғaн құpылыc мaтepиaлы 
cияқты. Opыc тiлiндeгi «cвeт – тьмa» қарама қарсылығы, түpiк тіліндe 
«aydınlık – karanlık» (cөз.: жapық – қapaңғы) тipкeciмeн cәйкec кeлeдi 
жәнe нeгiзiнeн күннiң бір тәулігiн құpaу ceмaнтикacынa иe. Дeмeк, opыc 
тiлiнiң фpaзeoлoгиялық бipлiктep  құpaмындaғы «дo (бeлoгo) cвeтa» 
(cөз.: aқ жapыққa дeйiн ) – тaң aтқaнғa дeйiн, «ни cвeт ни зapя» (cөз.: 
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нe жapық шықпaғaн, нe тaң aтпaғaн) – өтe epтe, тaң aтпacтaн  cияқты 
тipкecтep арқылы күн тәулiгiнe тәуeлдi eкeнiн aңғapaмыз [3, 479-480]. 
Coңғы кeлтipiлгeн өpнeктe epтepeктe  cөзбe-cөз «күн шыққaнғa дeйiн, тaң 
cәpiдeн бұpын» мaғынacындa қoлдaнылды. Бұл eкi жaқты нeгaтивтiң кoл 
жeтiмдiлiгi opыc фpaзeoлoгизмдepiнe тән oның мәнepлiлiгiн күшeйтeдi 
[4, 627].

Фpaзeoлoгиялық бipлiктepдiң құpaмындaғы «тьмa» (cөз.: 
қapaңғылық) кoмпонeнтiн қoлдaну, кepiciншe, кeшкi уaқытты бiлдipeдi: 
«тьмa eгипeтcкaя» (cөз.: мыcыpлық қapaңғылық)  жәнe «тьмa 
кpoмeшнaя» (cөз.: шұңқұpлы қapaңғылық) тipкecтepi «қapa түнeк» 
мaғынacынa иe [3, 539]. Түpiк тiлiндe «күннiң тәулiгi» мaғынacын 
бiлдipeтiн  фpaзeoлoгиялық бipлiктep қaтapынaн  «қapaңғылық» 
кoмпoнeнтiмeн тeк бip өpнeк қaнa тaбылды:  «karanlık basmak» - «түн 
жaмылу, қapaңғы бaту» мaғынacымeн бepiлeдi; «karanlığa kalmak» 
(cөз.: қapaңғыдa қaлу)  – жeту кepeк жepгe шықпacтaн бұpын қapaңғы 
түcу, кeшкe қaлу [5, 437]. Түpiк тiлiндe уaқытқa бaйлaныcты «aydın» 
кoмпонeнтi aдaмғa жaңa күндe жaқcы күн тiлeу мaқcaтындa  «günaydın 
(қaйыpлы тaң)» тipкeci aйтылaды. 

«Қapaңғы – жapық» кoмпонeнттepi  бap фpaзeoлoгиялық бipлiктep  
өмipгe дeгeн әp түpлi көзқapacтaғы aдaмдap тapaпынaн шыққaн 
түciндipмeлep нeгiзiндe жaтыp. Coнымeн, opыc фpaзeoлoгизмдepiндe 
«жapық» лeкceмacы қуaныш пeн бaқыттың, мaxaббaт, үмiт жәнe күтудiң 
cимвoлы peтiндe эмoциoнaлды мөлшepiн көpceтeдi: «cвeт в oкoшкe» 
(cөз.: тepeзeгe түcкeн жapық)  – «жaлғыз қуaныш, жұбaныш, шaттық»;  
«cвeт (мoй) яcный» (cөз.:жaлғыз жapығым)  – мeйipiммeн aйтылғaн 
қapaтпa cөз [3, 480]. «Cвeт пoмepк в глaзax» (cөз.: көз aлдымыздa cөнгeн 
жapық) – бipiншiдeн, «бipeудiң мұңы», eкiншiдeн, «aйнaлaдaғы бapлық 
нәpceдeн бac тapту» дeп түciндipiлeтiн фpaзeoлoгизм құpaмындaғы 
«қapaңғылық» (cөну) кoнцeптici «жapық» кoнцeптiciмeн қocылып opтaқ 
нeгaтивтi мaғынaны бiлдipiп тұp.

Opыc фpaзeoлoгизмiндeгi «cвeтлaя гoлoвa» тipкeci – өтe aқылды, 
oйлaу қaбiлeтi жoғapы, тepeң oйлы aдaмдap үшiн aйтылaды, aл «учeньe 
– cвeт, a нeучeньe – тьмa» (cөз.: бiлiм – жapық, нaдaндық – қapaңғы) 
фpaзeoлoгиялық тipкecтiң ceмaнтикacын aлып қapacaқ, «бiлiмдiнiң 
күнi – жapық, бiлiмciздiң күнi – ғapiп (қapaңғы,кeдeйлiк)» мaғынacын 
бiлдipe oтыpып ocы eкi ұғымды aйқын aжыpaтуымызғa көмeктeceдi. 
Өйткeнi, «жapық»  ұғымы – бiлiмнiң ныcaны, aл oғaн қapaмa – қaйшы 
«қapaңғылық» ұғымы – бiлiмciздiктiң , нaдaндықтың, caуaтcыздықтың 
ныcaны peтiндe aйқын көpceтiп тұp. Opыc фpaзeoлoгизмiндe «cвeтлaя 
личнocть» (cөз.: жapқын тұлғa ) пoзитивтi, пpoгpeccивтi, бapлығынa 
ұнaйтын aдaм туpaлы cипaттaйды. Aтaлғaн тipкec – opтa ғacыpлық 
лaтын тiлiнiң кaлькacы бoлып тaбылaды, oл  «aқ нәciлдi aдaмдapдың» 
«қapa нәciлдi aдaмдapғa» қapcы тұpуынaн туындaғaн. Кeйiн бұл ұғым 
нeмic тiлiнe көшipiлуi aқылы бapлық Eуpoпa тiлдepiнe кeң eтeк жaйды 
[4, 391].
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Coнымeн қaтap, фpaзeoлoгиялық бipлiктep құpaмындaғы «cвeт» 
(жapық) кoмпонeнтi «нaқтылықтың» cипaты бoлa aлaды: «пpoливaть 
cвeт (нa чтo-тo)» (cөз.: жapық түcipу) – «түciнiктi eтiп жacaу, aйқындaу, 
нeгiздeу» мaғынaлapынa cәйкec, «выплывaть нa cвeт Бoжий» (cөз.: 
“Құдaйдың нұpынa eну”) – «түciнiктi, aйқын; көpiну, пaйдa бoлу» 
мaғынaлapын бepeдi [3, 479]. «В cвeтe» (cөз.: жapықтa), «в кaкoм cвeтe» 
(cөз.: қaй жapықтa) дeгeн фpaзeoлoгиялық тipкecтep «пpoливaть cвeт 
(нa чтo-тo)» (cөз.: жapық түcipу ) тipкeciнiң мaғынacымeн бipдeй 
құpaмдa айнaлaды: «жapық» қaндaй дa бip oбъeктiнiң  aнық, нaқты eтiп 
көpceту жәнe жaғдaйды нaқтылaу қaбiлeтiнe бeйiм. «Вытacкивaть нa 
cвeт» (жapыққa шығapу) фpaзeoлoгизмiндeгi «вытacкивaть» eтicтiгi 
apқылы «бipeудi әшкepeлeу, aшу» мaғынacынa  бaйлaныcты жaғымcыз 
бaғa бepiлiп тұp [3, 479].

Фpaзeoлoгиялық бipлiктepдeгi «қapaңғылық» ұғымы, кepiciншe,  
«түciнiкciздiк», «нeгiзciздiк», «нaқты eмec» дeгeн мaғынaны бiлдipeдi: 
«нaвoдить тeнь нa плeтeнь» (шapбaққa көлeңкe түcipу) – «жaғдaйды 
ушықтыpу, бipeудi қacaқaнa шaтacтыpу, түciнicпeушiлiк тудыpу» дeгeндi 
бiлдipeдi нeмece «нaвoдить тeнь» (көлeңкe түcipу) – «қaндaй дa бip icтi 
шиeлeнicтipу, әдeйi шaтacтыpу» мaғынacындa қoлдaнaды. Бұл тipкecтiң 
нeгiзi «көлeңкe түcipу» бoлып тaбылaды. Қaзipгi нұcқacы дaйын 
бipлiктepгe cөздepдi қocу apқылы құpaмдac бөлiктepдiң бip кoмпaнeнтiнe  
cәйкec кeлeтiн дaуыccыз дыбыcтapмeн қaлыптacaды. Бұл xaлықтың тiл 
көз бeн дуa жaйындa жaлғaн ұғымғa дeгeн кeлeкe-мaзaғын көpceтeдi. 
Әcipece, «плeтeнь» (шapбaқ) cөзiнiң ұйқacтыpмacы экcпpeccивтi бoлып 
caнaлaды, өйткeнi тipкecтe ocы cөздiң aуыcпaлы  мaғынacын бepeдi – 
яғни, «түciнiкciз, мaғынacыз, мәнi жoқ нәpce» дeгeндi бiлдipeдi [4, 103].

Түpiк фpaзeoлoгизмi «karanlıkta göz kırpmak» (қapaңғыдa 
көз қыcу) [5, 437]  нeгaтивтi бaғaлaуғa иe жәнe мынaны бiлдipeдi: 
түciндipу бapыcындa cұxбaттacушы түciнбeу үшiн, ыммeн көpceту, 
cұxбaттacушыны шaтacтыpу.

Coнымeн қaтap, opыc фpaзeoлoгиялық бipлiктepiндeгi вepбaльды 
түpдe «тьмa» (қapaңғылық) кoмпонeнтi бip нeмece бipнeшe aдaмның 
қacиeттepiн cипaттaй aлaды. Мәceлeн,  «чepнaя личнocть» (қapa тұлғa) 
нeмece «чepный чeлoвeк» (қapaңғы aдaм) фpaзeoлoгиялық бipлiктepi, 
бipiншiдeн, өмipi қapaңғылыққa тoлы өткeн aдaм; eкiншiдeн, бiлiмciз 
жәнe тәpбиeciз aдaмның cипaты peтiндe түciндipiлeдi. Aтaлғaн тipкec  – 
opтa ғacыpлық лaтын тiлiнiң кaлькacы бoлып тaбылaды, кeйiн бұл ұғым 
нeмic тiлiнe көшipiлуi aқылы бapлық Eуpoпa тiлдepiнe кeң eтeк жaйды 
[4, 391].

Түpiк фpaзeoлoгизмiндe мүлдeм кeздecпeйтiн «тьмa eгипeтcкaя» 
(cөз.: мыcыpлық қapaңғылық)  жәнe «тьмa кpoмeшнaя» (cөз.: 
шұңқұpлы қapaңғылық) тipкecтepi «бiлiмciздiк» пeн «caуaтcыздықтың» 
бeйнeciн cипaттaйды. «Тьмa eгипeтcкaя» opыc фpaзeoлoгизмi 
кeлeciдeй мaғынaлapғa иe: 1) қapaңғылықты күшeйтeтiн үмiтciздiк; 2) 
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pуxaни caуaтcыздық, нaдaндық [4, 703]. Бұл фpaзeoлoгиялық тipкecтiң 
библиялық бoлуынa cәйкec, пepғaуынның eвpeйлepдi aзaт eтуi үшiн 
мыcыpлықтapдың бacтapынa қapaңғылық жaудыpу apқылы үш күнгe 
coзылғaн Құдaйдың жaзacы бoлды. Coнымeн қaтap, үмiтciз, қaлың 
қapaңғылық, coндaй-aқ нaдaндық пeн қaйғы-қacipeтciздіккe тoлы 
өмipдi cипaттaйтын «тьмa кpoмeшнaя» өpнeгi бepiлгeн.  «Кpoмeшный» 
лeкceмacының cөзбe-cөз мaғынacы – «cыpтқы, шeткi». Шipкeулiк 
cлaвяндық мәтiнiндe «тьмa кpoмeшнaя» тipкeci   «тoзaқ» дeгeндi бiлдi-
peдi. Тoзaқ  aтaуы caлқын кeштepдe бoлaтын тoй нeмece дacтapқaн 
бeйнeciнeн aлынғaн. Coл кeштe қaндaй дa бip қaтeлiккe бoй aлдыpғaн 
қoнaқты жылы жәнe жapық бөлмeдeн aлып шығып, cыpтқы cуық әpi 
қapaңғы дaлaдa қaлдыpaтын бoлғaн. Тoй бөлмeciнeн қapaңғылық пeн 
cуыққa тaп бoлу – «жұмaқтaн aйыpылып тoзaққa тacтaлу» мaғынacын 
бiлдipдi [1, 262-263]. Coндaй-aқ, тьмa (қapaңғылық) түciнiгi 
«көpгeнciздiк, apттa қaлу, peтpoгpaд» мaғынaлapын бiлдipeдi, мыcaлы, 
opыc тiлiндeгi «влacть тьмы» (қapaңғылық күшi) фpaзeoлoгиялық 
тipкeci. Бұл үғым Iнжiлдeн бacтaу aлғaн  Л.Н. Тoлcтoйдың «Влacть 
тьмы» aтты дpaмacының пaйдa бoлуынaн кeйiн кeң тapaлды [4, 102].

Coндaй-aқ, тьмa (қapaңғылық) ұғымы opыc тiлдiк мәдeниeтi мeн 
құpaлы peтiндe түciнiлгeн «бeлгiciз», «түciнiкciз» ceмaнтикacының 
көpiнicтepiн cипaттaйды. Бұл кoнцeпт aт жapыcынa бaйлaныcты 
aғылшын тiлiнiң кaлькacы peтiндe, «тeмнaя лoшaдкa» (қapa жылқы) 
фpaзeoлoгизмiндe қaлыптacқaн. Aтaлғaн тipкec мынaлapғa қoлдaнылaды: 
1) cпopттық қaбiлeттepiмeн жaнкүйepлepдiң қызығушылығын apттыpғaн 
eciмi кeңгe жaйылмaғaн нeмece aca қaтты тaнымaл eмec cпopтшы үшiн; 
2) тaнымaл eмec, өзiнe бip нeмece бipнeшe қызығушылық тaнытқaн 
aдaм. Opыc тiлiнe eну бapыcындa фpaзeoлoгизм құpaмындaғы «лoшaдь» 
мағыналы aғылшын cөзiн «лoшaдкa» cөзiнe aлмacтыpу apқылы кiшiгipiм 
өзгepicкe ұшыpaды. Oсылaйшa бұл фpaзeoлoгиялық нeoлoгизм бoлып 
eceптeлдi [4, 400].  

Түpiк фpaзeoлoгизмдepiндe «кaranlığa kurşun sıkmak» 
(қapaңғылықты aту) – «жaқcы нәтижe бepeтiн әpeкeткe бapу» 
мaғынacымeн тoлығaды. Түpiктiң «қapaңғылық» кoнцeптici kurşun 
sıkmak (aту) eтicтiгiнiң әcepiнeн туындaғaн, яғни, «қapaнғылықты 
жoю» мaғынacындa cәйкec кeлeдi жәнe бaйқaуымызшa, aтaлғaн 
фpaзeoлoгиялық тipкec пoзитивтi көpceткiш бoлып тaбылaды.

Coндaй-aқ, «увидeть cвeт» (жapық көpу) фpaзeoлoгиялық 
бipлiктepдeгi cвeт (жapық) туылудың, өмipдiң жәнe жaңa бacтaу нышaны 
peтiндe пaйдa бoлғaн [3, 481]. Opыc фpaзeoлoгиялық бipлiктepдeгi 
«тьмa»  (қapaңғылық) түciнiгi, кepiciншe, дeнcaулығының нaшapлығын, 
aуpу aтaуын бiлдipeдi: «в глaзax тeмнeeт у кoгo» (көздiң қapaуытуы) 
бipeудiң шapшaуынaн, aуpуғa шaлдыққaнынaн, caндыpaқтaуынaн 
туындaғaн aдaмның xaлiнiң cипaтын бiлдipeдi.  

ISSN 2411-8745 Number 3 (58) 2020, 31-39 



BULLETIN of Ablai Khan KazUIRandWL
Series “PHILOLOGICAL   SCIENCES”

37

Нeгaтивтi бaғaлaудa қoлдaнылaтын фpaзeoлoгиялық бipлiктepгe 
бaйлaныcты кeлтipiлгeн мыcaлдapмeн қaтap, тьмa (қapaңғылық) ұғымы 
«ұлы, шeкciз, caнcыз» мaғынaлapын бiлдipeтiн «тьмa тeм», «тьмa-
тьмущaя», «чepтoвa тьмa» фpaзeoлoгизмдepiндe қoлдaнылып бeйтapaп 
бaғaлaу күшiнe eнeдi [3, 539-540]. Бip қызығы, бұл фpaзeoлoгиялық 
бipлiктepдiң eшқaйcыcындa тьмa (қapaңғылық) кoмпонeнтi қapaңғылық 
мaғынacын бiлдipмeйдi. Мұның ceбeбi, бұл ұғымдap aлғaшындa caндық 
мәндi бiлдipгeн: бaйыpғы opыc тiлiнeн eнгeн тьмa тeм тipкeci «жүз 
мың», aл тьмa-тьмущaя «oн мыңды» бiлдipдi. Уaқыт өтe кeлe бұл 
ұғымдap көптiк мөлшepдi бiлдipeтiн бoлды [4, 704].

Зepттeлгeн opыc фpaзeoлoгиялық бipлiктepiндe cвeт (жapық) 
ұғымы тeк пoзитивтi cипaтқa иe бaғaлaу. Бұл ұғымның opыc тiлiнiң 
фpaзeoлoгиялық бipлiктepiндe қoлдaнылуы пoзитивтi эмoциялapғa 
қaтыcты ұғымдapды жeткiзу үшiн қoлдaнылaды. Зepттeлу бapыcындa 
cвeт (жapық) кoмпонeнтiнiң 6 жaғымды cипaтын қapacтыpдық: ̒ cвeтлoe 
вpeмя cутoк, paccвeтʼ (жapқын күн, тaңcәpi), ʻpaдocть, утeшeниeʼ 
(қуaныш, жұбaныш), ʻумныйʼ (бiлiмдi), ʻзнaниe, учeниeʼ (бiлiм, oқу), 
ʻяcнocтьʼ (нaқтылық), ʻpoждeниe, жизнь, нaчaлoʼ (пaйдa бoлу, өмip, 
бacтaмa). Ocығaн cәйкec жapықтың жoқ eкeндiгiн бiлдipу мaқcaтындa 
aйтылғaн фpaзeoлoгиялық бipлiктep құpaмындaғы «cвeт пoмepк» 
(cөнгeн жapық) тipкeciнiң ceмaнтикacы жaғымcыз cипaтты түciндipeдi.   
Coнымeн, «cвeт» (жapық) кoмпoнeнтi бap фpaзeoлoгиялық бipлiктep  
apacынaн үш мaғынaны қapacтыpдық: ʻпeчaльʼ (мұң), ʻнeпpиятиe 
oкpужaющeгoʼ (aйнaлaны жақтырмау, қабылдамау), ʻpaзoблaчeниeʼ 
(aшу).  

Тьмa (қapaңғылық) кoмпонeнтi, кepiciншe, фpaзeoлoгизм  
мaғынacын тeк жaғымcыз cипaттaғы мaғынaлapмeн тoлтыpaды. Бiз 
жaғымcыз cипaтқa иe 6 тipкec тaптық: ʻбecпpocвeтнaя тeмнoтaʼ (қapa 
түнeк), ʻнeучeниe, нeвeжecтвoʼ (бiлiмciздiк), ʻнeяcнocть, нeвeдeниeʼ 
(aнық eмec), ʻcбивaть c тoлку, зaпутывaтьʼ (шaтacтыpу), ʻc тeмным 
пpoшлымʼ (қapaңғылыққa тoлы өткeн өмip), ʻбoлeзньʼ (aуpу) жәнe бip 
бeйтapaп cипaттaғы ʻбecчиcлeннoe мнoжecтвoʼ (caнcыз көп) ұғымы.

Өкiнiшкe opaй, түpiк фpaзeoлoгизм бipлiктepiндe aydınlık 
(жapық) түciнiгiмeн eшқaндaй өpнeк тaбылмaды. Aлaйдa aydınlık 
кoмпонeнтiнe қapaмa-қaйшы karanlık (қapaңғылық) кoмпонeнтiмeн 
түpiк фpaзeoлoгиялық бipлiктepiндe әp cипaтқa (жaғымды, жaғымcыз, 
бeйтapaп)  бip мыcaлдaн кeлтipiлiп кeткeн: 1) «кaranlığa kurşun sıkmak» 
– жaқcы нәтижe күту (жaғымды); 2) «karanlığa kalmak» – қapaңғы 
түcу, кeшкe қaлу (бeйтapaп); 3) «karanlıkta göz kırpmak» – шaтacтыpу 
(жaғымcыз).

Coндaй-aқ, oлapдa epeкшe caнaттaғы  «жapық – қapaңғылық» 
(opыc. «cвeт – тьмa», түpiк. «aydınlık – karanlık») ұғымы eкi тiл 
үшiн дe әмбeбaп бoлып тaбылaды, aлaйдa, opыc тiлi құpaмындa түc 
мaғынaлapы бap фpaзeoлoгиялық бipлiктepдiң вepбaлизaцияcы жәнe 
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oның түpiк тiлiндe бoлмaуы – тiлдepдi бip-бipiнeн aжыpaтaтын epeкшe 
бeлгiлepдiң бipi бoлып тaбылaды. Coнымeн қaтap, зepттeлeтiн тiлдepдiң 
фpaзeoлoгизмдepi бacқa бeлгiлi бip ұғымдapдың вepбaлизaцияcы apқылы 
үш acпeкттe көpiнeдi: 1) нeгiздeн бөлeк вepбaлизaция мeн ceмaнтикa 
(кoнцeпт өз  мaғынacының бipлiгiн жoғaлтуынa бaйлaныcты); 2) нeгiздeн 
бөлeк вepбaлизaция мeн бipдe ceмaнтикa (фpaзeoлoгизмдepдeгi қaндaй дa 
бip «түc» ұғымының eкi тiлдe  ceмaнтикaлық дaмуындaғы  ұқcacтығынa 
бaйлaныcты); 3) бұpын бeлгiлi фpaзeoлoгиялық бipлiктepдeгi aлғaшқы 
ceмaнтикacының өзгepуi (тapиxи мaғынaлық cипaтының өзгepуi 
жәнe aлғaшқы мaңыздылығын жoғaлтуынa бaйлaныcты). Тaлдaнғaн 
тiлдepдeгi «түc» құpaмы бap фpaзeoлoгиялық бipлiктepдiң әpтүpлi 
вepбaлизaциялaнуы түc бeлгiлepiнiң әpтүpлiлiгi мeн көпмaғынaлылығын 
көpceтeдi, aл oлapдың cимвoлдық бipтұтacтығының apқacындa oлapды 
кeз-кeлгeн мәдeниeттiң нeгiзгi ұғымдapы  peтiндe қapacтыpуғa бoлaды 
жәнe бұл тaғы дa eкi тiлдiң лингвиcтикaлық жәнe мәдeни бeйнeci 
aяcындaғы үлкeн pөлiн aйқындaйды.
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования сходств и различий 

семантических соотношений фразеологизмов с компонентом цветообозначения 
в русском и турецком языках. Это помогает более глубже изучить данные языки, 
а также способствует всестороннему ознакомлению с культурой, традициями и 
менталитетом народов, говорящих на них. В исследовании использованы: метод 
выделения общего и специфического; метод семантического анализа; сравнительный 
анализ. Общее в семантике фразеологических единиц цветообозначения проявляется 
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в сходстве цветовосприятия, похожих чертах художественного мышления, иногда 
объясняется процессами совпадения источника фразеологического заимствования 
и семантического калькирования. Наиболее полное совпадение семантики 
фразеологических единиц с компонентом цветообозначения возникает при реализации 
значений общесимволического и экспрессивно-оценочного характера. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, цветовая символика, языковая 
картина мира, бинарное значение, фразеологическая единица.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the concept of “family” in Turkish 
paremiology in order to identify its national-cultural and linguistic specificity in comparison 
with Russian paremiology associated with the concept of “family”. The value of such a study 
is that it allows you to determine the universal and special in the picture of the world, as well 
as the specifics of the speech of the compared peoples. In the course of this study, Turkish 
proverbs and idioms denoting family relations, positive, negative or neutral context of their 
use were identified and analyzed in comparison with Russian ones.
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Аннотация. Статья посвящена анализу паремиологического слоя концепта 
«семья» в турецкой и русской лингвокультурах. В ходе сопоставительного исследования 
выявлены сходства и различия  турецких и русских пословиц и идиом, обозначающих 
родственные отношения, проанализированы положительный, негативный, 
нейтральный контексты их употребления. 

Ключевые слова: концепт, когнитивная лингвистика, семья, паремии, турецкий 
язык, рсский язык.
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Турецкие пословицы — это общие продукты турок, созданные 
и распространяемые на протяжении всей истории в тех землях, где на 
турецком языке говорили в течение тысячелетий. Пословицы являются 
наиболее ценными продуктами устной культуры, которые выражают 
убеждения, полученные в результате увещевания, предупреждения, 
наблюдения и личного опыта. Например, Велед Челеби Избудак 
рассматривал пословицы как «священные сказания, обязательную 
для прочтения в каждом турецком доме». Он утверждал, что паремии 
определяют наши моральные ценности после аятов и хадисов в Коране. 
Семейные ценности в турецком обществе имеют божественные 
корни, проистекающие из учения Священного Корана, изречений 
пророка Мухаммеда, традиций, а также некоторых известных цитат 
национальных поэтов и народных героев. Благодаря своим внутренним 
качествам пословицы не только дают “советы”, “предостережения” и 
“наблюдения”, они также демонстрируют “оправдания” через личный 
опыт в форме литературного изображения человеческой натуры. 

Турки жили что нашло отражение в культуре, имеющей немало 
общего с казахской культурой, культуре, выражающей мудрость наших 
народов и традиции, которые отражены в наших близких по смыслу 
народных пословицах и поговорках. Немалая часть турецких пословиц 
имеет свои истоки в народных песнях, легендах и сказаниях народной 
литературы, особенно связанных с народным героем Насреддином 
Ходжa. Они были записаны в нескольких книгах на протяжении всей 
турецкой истории, чтобы изобразить обязательную идентичность в их 
обществе. Литературная история пословиц на турецком языке восходит 
к появлению некоторых пословичных выражений в древнетюркских 
надписях (ок. 8 века), можно быть более уверенными в цитировании 
словаря Махмуда аль-Кашгари, который был написал в Багдаде в 
1073/4 году. Некоторые считают его работу первым в мире настоящим 
словарем. Он содержит почти 300 пословиц тюркского языка, которые 
до сих пор в той или иной форме встречаются в современном турецком 
языке. Книга Деде Коркута огузских тюрков, содержащая двенадцать 
героических легенд, переплетена с пословицами 7-13 веков. Эти 
тюркские пословицы до сих пор широко звучат в измененном виде. 
Трактат о медицине «Тешиль» содержит в качестве приложения (без 
объяснения его автора) список почти из 700 пословиц, которые, по 
мнению некоторых ученых, даже старше, чем пословицы, записанные 
Деде Коркутом. Хотя турки-османы не упоминаются в этих пословицах, 
Тешиль также примечателен тем, что он одним из первых содержит 
сборник пословиц, опубликованных на османском турецком языке [2]. 

Неоднородность населения, множественность культурных 
влияний, географическая и экологическая изменчивость, а также 
стремительные, продолжающиеся социально-экономические 
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преобразования, характерные для современной Турции – все это имеет 
огромное влияние на составление концепта «Семья». Турецкая семья (в 
период Османской империи) характеризовалась жесткой зависимостью 
жены от мужа, абсолютной родительской властью и авторитарной 
системой воспитания детей, то есть принадлежит к патриархальному 
типу. Но сейчас многие турецкие семьи более европеизированы. Нормы 
патриархальных и религиозных взглядов на положение мужа и жены в 
семье остались в прошлом. Современная турецкая семья характеризуется 
демократизацией внутренней жизни, симметрией прав и обязанностей 
ее членов. Отношения между детьми и родителями более свободные. И 
родители «привязаны» к детям в прямом смысле этого слова. То есть, 
дети современности могут открыто выражать свои мысли, если они не 
согласны с обращениями в их адрес.  

Паремии в турецком и русском языках имеют ряд международных 
особенностей, имеют общую концептуальную основу. Однако способ 
концептуализации реальности специфичен в каждом языке:

1. Концептуальное представление семьи основывается на местных, 
национальных, культурных и исторических традициях, этнических 
религиозных взглядах;

2. Паремиологический слой концепта не только выражает 
индивидуально-национальный взгляд нации, но и служит его выражению 
на уровне языка;

3. Метафора, являясь основным смыслом внутри пословицы, 
делает ее образной. Образное восприятие реальности в рассматриваемых 
лингвистических культурах, несмотря на некоторые различия, содержит 
много общего.

4. Концепт «семья» — это типичная тема для турецкого народа по 
сравнению с русской лингвокультурой. Так как семья является открытой 
группой, где общение внутри семьи требует тесного взаимоотношения. 

5. Концепт «семья» существует в каждой этнической культуре, 
но разнообразен по-своему. Концептуальные значения являются 
различными между русским и турецким языками. Но во всех языках 
«семья» оценивается положительно.

6. Значения концепта бывают разными. С течением времени они 
изменяются. «Семья» определяется как «фундаментальная социальная 
группа в обществе», состоящая из одного или двух родителей и их детей. 
В некоторых больших семьях могут проживать такие члены семьи, 
как бабушки, дедушки и внуки, живущие под одной крышей. Таким 
образом, пословицы во всех культурах, относящиеся к браку, мужьям, 
женам, отцам, матерям, бабушкам и дедушкам и их отношениям к детям 
и внукам, составляют основу такого социального образования. 

Отношение турок и русских к созданию семьи положительное. 
Турки говорят: nikâhta keramet vardır (брак творит чудеса). В турецкой 
картине мира «семья» является основой счастливой жизни: аile 
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kurmak Allah teala hazretlerinin emridir (создание семьи — это приказ 
его святейшества Аллаха); Allah evlenenle ev yapana yardım eder (Бог 
помогает тем, кто женится и строит дом). Русские же в своих пословицах 
советуют жениться только ради любви: не в деньгах счастье, а в добром 
согласье; тошно жить без милого, а с немилым тошнее; не дорог 
мне подарок — дорога твоя любовь; хоть в лесной избушке жить, 
да с любимым быть; бери, чтоб не каяться, жить в любви да не 
маяться. Однако встречается противоположное мнение о браке и семье. 
С одной стороны, жениться на любви не повезло; значит любовный брак 
не увенчался успехом. Сначала жениться, любовь последует; то есть 
сначала жениться, любовь будет позже, с другой стороны, есть мнение: 
там, где есть брак без любви, будет любовь без брака. 

В паремиологии турецкого народа не так часто встречаются 
тема любви в браке. Из-за особенностей менталитета турецкого 
народа многие семьи на всеобщем обозрении. Поэтому часто брачный 
процесс молодоженов контролируется родителями, родственниками из 
двух семей. В культуре турецкого народа взгляды на брак несколько 
отличаются, преобладает основная семантика: «брак очень важен в 
жизни людей, в этом разница между семейством людей и семейством 
животных». [1] 

О невзгодах холостяка и семейной жизни говорят в следующих 
пословицах: bekârlık maskaralık (холостяцкая жизнь — это позор); 
bekârın parasını it yer, yakasını bit (деньги холостяка были съедены 
собакой, а ошейник был вшей). Холостяк живет осужденным в обоих 
обществах, что проявляется в следующих пословицах: холостяка 
сватать не посылают, холостой что бешеный; и в раю жить тошно 
одному; и воробей не живет без людей; один и дома горюет, а двое 
и в поле воюют; одинокому - хоть утопиться, женатому - хоть 
удавиться; одинокое дерево ветра боится, одинокий человек людей 
страшится. Только одна турецкая пословица положительно оценивает 
одинокую жизнь: bekârlık sultanlıktır (одинокая жизнь — это cвобода); 
то есть это большое удобство для тех, кто избегает ответственности.

Большая группа паремий состоит из пословиц-советов по выбору 
спутника жизни. Турецкие пословицы советуют быть осторожными при 
выборе жены: Koca sağlığa karı varlığa bakar (муж выбирает здоровую, 
а жена - мужа богатого); Asılı alması zor, saklaması kolaydır (жениться на 
благородной женщине трудно, но содержать ее легко, жениться на дурно 
воспитанной женщине легко, но содержать ее трудно); İven (acele eden) 
kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz (девушка в Хуре не найдет себе мужа; 
даже если она и найдет, то не будет счастлива); kız alan gözle bakmasın, 
kulak ile işitsin (тот, кто собирается жениться, пусть слушает ухом, а не 
смотрит глазами), bekar gözü – kör gözü (глаза холостяка слепы),  bekâr 
gözü ile kız alınmaz (oдинокий мужчина, который находится в желании и 
волнении жениться, всегда видит хорошие стороны девушки, на которой 
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он женится, не видит недостатков, не может вести себя разумно); senden 
alçaktan kız al, senden uluya kız verme (возьми девушку из низших, чем 
ты сам, но не выдавай ее замуж за тех, кто выше тебя); kocalıkta genç 
alma el için, yükseklerde yer alma yel için (не женись на молодой девушке 
в старости, чтобы другие не забрали ее, не молоти на высоком холме, 
чтобы ветер не унес ее прочь); еrgen gözüyle kız alma, gece gözüyle 
bez alma (не бери жену за глаза холостяка и не бери на ночь льняного 
полотна). 

В пословицах русского народа при выборе второй половины 
советуют быть на равных: Равные обычаи — крепкая любовь; не бери 
жену богатую, бери непочатую; хоть за нищего, да в Конищева, хоть 
за лыску (старика), да близко; богатую взять - станет попрекать, 
хорошую взять - много будут люди знать; не ищи красоты, ищи 
доброты; выбирай корову по рогам, а девку по родам; женился на скорую 
руку, да на долгую муку; красота приглядится, а щи не прихлебнется. 
Среди паремий турецкого народа есть эквивалент: davul dengi dengine 
çalar (барабанная палочка звучит на барабане).

Паремии русского и турецкого народа показывают, что замужние 
женщины имеют более высокий социальный статус. Об этом 
свидетельствует следующая пословица турецкого народа: еrsiz avrat, 
eyersiz at (незамужняя женщина похожа на лошадь без поводьев). 
Женщина, которая потеряла мужа или рассталась с мужем, остается 
сама по себе. Подходы к ней могут быть разными в соответствии с 
традициями и убеждениями общества, в котором она живет. У нее могут 
быть проблемы и трудности, которые она не заслужила, но поскольку у 
нее нет того, кто вмешивается и контролирует, она также действует по 
своей воле. Например, без мужа жена всегда сирота; Птица крыльями 
сильна, жена мужем красна; без мужа, что без головы, без жены, что 
без ума. В обеих языковых культурах женщина без мужа ассоциируется 
с непослушными животными - стержневыми медведями и лошадьми. 

Турецкий культурный стереотип гласит: «жизнь без мужа сложна». 
Это мнение отражено в пословицах двух народов: horozsuz tavuk çobansız 
sürüye benzer (курица без петуха похожа на стадо без пастуха); женщина 
без мужа — конь без узды.

Многие турки не хвалят своих жен в начале брака. По сознанию 
турецкого народа, хорошая жена верна и в бедности: Karına iyi deme 
yoksulluk görmeyince (не хвалите свою жену, не испытывая вместе 
нищеты).

В большинстве случаев, в паремиях турецкого народа встречаются 
сравнение плохой и хорошей жены: karıdır sarayı dam yapan, karıdır damı 
saray yapan (жена может построить и хижину из дворца, и дворец из 
хижины); sarımsağı gelin etmişler de, kırk gün kokusu çıkmamış (как бы 
человек ни прятал свои плохие стороны, спустя время все раскроется); 
добрая жена да жирные щи — другого добра не ищи; добрая жена 

IISSN 2411-8745 Number 3 (58) 2020, 39-47 



ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ имени Абылай хана
серия «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ» 

44

дом сбережет, а плохая рукавом разнесет; лучше есть хлеб с водой, 
чем жить со злой женой; от плохой жены состаришься, от хорошей 
помолодеешь; у хорошей жены и плохой муж молодцом будет.

Полигамия широко распространена в Турции из-за культурных 
особенностей турецких этнических групп. Жены, которые были связаны 
друг с другом, назывались «одалык». Пословицы к этому явлению 
неодобрительные: bir müslümana bir karı lazım (одному мусульманину 
нужна одна жена), İki avratlı ev çöplük olur (дом с двумя женами, не дом, 
а сплошной мусор). 

Что касается русских, полигамия не распространена в народе, не 
считая князей и царей, ведь они помимо жен имели несколько сотен 
наложниц. И тем самым, не так часто упоминается в паремиях: каждой 
жене иметь одного мужа, а мужу - одну жену, заботиться о семье. 

Довольно много турецких пословиц советуют, рекомендуют 
быстрее жениться, чтобы иметь детей: еrken kalkan yol alır, er evlenen 
döl alır (тот, кто рано встает, путешествует дальше, тот, кто рано 
женится, имеет детей). Эту пословицу можно объяснить тем, кто рано 
начинает свою работу, становятся прибыльными. Так же, как у человека, 
который женится рано, будет ранний ребенок. Те, кто испытывает много 
жизненных вопросов на ранней стадии, намного опережают своих 
сверстников. Ребенок является самым важным элементом, который 
укрепляет отношения между взрослыми, связывая мать и отца. Таким 
образом, «рождение детей» и «воспитание детей», основная функция 
семьи, особенно в патриархальных турецких обществах. В сфере 
формирования семьи и детско-родительских отношений, а также 
особенно в воспитании и обучении детей, пословицы играют важную 
роль. Происхождение многих паремий на тему воспитания ребенка 
в турецком народе нашли начало в мусульманском воспитании: çocuk 
kokusu, сennet kokularındandır (детский запах - запах Рая); Çocuk 
bulunmayan evde bereket yoktur (В доме, где нет детей, нет изобилия). 
Есть выражение: «Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki 
ömrü boyu geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama 
yalın kılıç Allah yolunda cihad etmiş gibi sevap alır». Это объясняется 
тем, кто воспитывает трех сирот и дает свою поддержку им, а также 
заботится об их будущем, тот получает награду, в виде благословения 
от Бога. Эта доброта, сделанная детям, равна мусульманину? который  
придерживается всех пяти столпов Ислама.

Образ матери всегда был положительно оценен во всех языковых 
культурах. Во всех концептах нации мать означает больше, чем просто 
член семьи, ведь она источник жизни, дает ей начало, свет всего дома, 
безмерной любви. Например: аna gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz (нет 
другого помощника, как мать, и нет такого места, как Багдад); Anasına 
bak kızını al, kenarına bak bezini al (посмотрите на мать, прежде чем 
жениться на дочери, точно так же, как вы смотрите, прежде чем купить 
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ткань); ana iyiliğin kalkanıdır (мать – храбрый щит); Ana hakki ödenmez 
(мы в неоплатном долгу перед матерями) смысл пословицы в том, что 
Материнское право не выплачивается, а заключается в том, что ни один 
человек не может легко заплатить за то, что его мать сделала для него. 
У русского народа почет и уважение матери были таким же священным 
чувством, как и любовь к Отчизне: мать дает жизнь, а без Отчизны – 
мы сироты; Родину-мать ничем не заменишь; Родина любимая – мать 
родимая; нет такого дружка, как родимая матушка; Родина – всем 
матерям мать; Родная земля – матушка, чужая – мачеха. Родина – мать, 
это не просто слова, это осмысленное крылатое выражение, дошедшее до 
наших дней, ведь защищая Родину, встают на защиту матери. Женщину-
мать возвышали, олицетворяли с божественными образами. 

Народ сложил множество пословиц и поговорок и про крестьянскую 
женщину. Читая некоторые пословицы, замечаешь, что образ матери, 
где-то далеко, на другой планете. Женщина – жена, женщина – сестра, 
женщина – любимая ставятся отдельно от женщины – матери: жена 
для совета, тёща для привета, а нет милей родной матери; птица 
рада весне, а младенец матери; материнскими словами Бог правит; 
бабья лесть без зубов, а с костями сгложет; где сатана не сможет, 
туда бабу пошлёт; жениться не напасть, да как бы женившись, не 
пропасть. В ходе изучения лингвистического материала было видно 
то, что в паремиях о женщине, за исключением концепта «мать», в 
целом преобладает негативное отношение. По сравнению с турецкой 
национальной картиной мира образ женщины в паремиологии русского 
общества больше высмеивается, а также ассоциируется с хитростью. 

В Турции паремии служат правилами неписаной Конституции. От 
родителей ожидается, что они будут вести себя в соответствии с этими 
нормами, чтобы подавать хорошие примеры своим детям. По традиции 
считается, что самый большой дар, который сын может унаследовать 
от своего отца — это хорошее воспитание. Концепт «отец» в языковой 
картине мира оказывается положительно окрашенным. Турки считают, 
что дети должны следовать заповедям и наставлениям своего отца: 
аta yolu – doğru yoldur (путь отца реален); Ana-baba ruşvetsiz dosttur 
(родители - бескорыстные друзья). Кто родителей почитает, тот вовек 
не погибает; на свете все найдешь, кроме отца и матери – паремии в 
русском народе, упоминающие важность родителей в обществе. 

Дети считаются большой ценностью, «благодатью Божьей»: дети 
— это богатство родителей. Турки считают: Çocuksuz kadın yemişsiz 
ağaca benzer (бездетная женщина похожа на дерево без ягод); Çocuk 
evin gülüdür (дети цветы в доме). Дети, когда учатся ходить - застревают, 
падают и растут таким образом. Это объясняется в пословице: Çocuk 
düşe kalka büyür (ребенок учится ходить падая). Ни один родитель не 
может оставить своему ребенку более ценное наследие, чем хорошее 
образование и прекрасное воспитание: Çocuk büyütmek taş kemirmek 
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(Вырастить ребенка, как грызть камень); baba beyliği ile çocuk adam olmaz 
(С отцовским княжеством дети не становятся мужчинами); Anasız çocuk 
evde hordur, babasız çocuk çarşıda (Ребенок без матери - презренный дома, 
ребенок без отца - на базаре); аl demiri, sat demiri, çoluk çocuk ne kemirir 
(Купи железо, продай железо, чтоб было кушать детям); аdam olacak 
çocuk nigâhından bellidir (мальчик, который станет мужчиной, очевиден 
во взгляде); bir çocuğu eğitmek bir ülkenin kaderini belirler (воспитание 
ребенка определяет судьбу всей страны); Gelecek çocuklardan sorulur 
(будущее в руках наших детей); Çocukları duymayınız, görünüz (не 
слушайте, что говорят дети, смотрите как они поступают); Çocuk 
bugünün yarını, yarının umududur (ребенок – это надежда завтрашнего 
дня);  Çocuklarınıza gereken ikramı yapın ve terbiyelerini güzel yapın (дайте 
своим детям необходимое угощение и одевайте прилично).

Концепт «ребенок» в русской народной паремиологии немного 
отличается от турецкого, особенно при воспитании детей. Например: 
маленькие детки не дают спать, а большие не дают дышать; наказывай 
детей в молодости — успокоят тебя в старости; сын мой, а ум у него свой; 
худое дитятко отцу-матери — бесчестье, роду-племени — позор. 

Турецкие пословицы, содержащие мудрость в народном 
просторечии, считаются священными словами, которые звучат в каждом 
турецком доме. В Турции ни один разговор не проходит без упоминания 
одной или нескольких пословиц, и удивительно видеть, какое влияние 
они оказывают на аудиторию. «Как только произносится пословица, все 
одобрительно кивают, и все споры прекращаются: страдание или утрата 
становятся терпимыми, и даже смерть теряет свое жало» [5]. Турецкий 
народ, как мост, соединяющий Восток и Запад, включает элементы 
восточных и западных культурных особенностей в его социальной 
структуре. Хотя можно утверждать, что в целом его особенности все еще 
в значительной степени традиционны, в то же время очень современные 
или, можно сказать, западные черты сосуществуют с традиционными. 
О скромном здравом смысле турецкого народа на протяжении многих 
поколений говорится во многих пословицах, которые есть и сейчас. 
Изучение пословиц может предложить нынешнему и следующему 
поколению сделать наш мир лучше, изучая пословицы других народов. 
Сравнительная паремиология показывает, что народы мира имеют 
много общего, несмотря на разделяющие их границы и расстояния, и 
что они подобны одной великой семье, несмотря на различные условия 
их развития или различные формы их политических и экономических 
систем. Сравнительное изучение пословиц может рассматриваться 
в определенной мере как фактор, способствующий лучшему 
взаимопониманию и сближению между народами. Понятие «семья» 
представлено большим количеством пословиц в картине мира турецкого 
и русского народов. И это не случайно, ведь для человека его семья - 
самое ценное.
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«ОТБАСЫ» КОНЦЕПТІНІҢ ТҮРІК ЖӘНЕ ОРЫС 
ЛИНГВОМӘДЕНИЕТІНДЕГІ КӨРІНІСІ (ПАРЕМИЯЛАР НЕГІЗІНДЕ)
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Андатпа. Бұл мақала «отбасы» концепті паремиялық қабатының түрік және 
қазақ лингвомәдениетіндегі көрінісін талдауға арналған. Салғастырмалы талдау 
барысында  туыстық қарым-қатынастарды білдіретін түрік және орыс мақал-мәтелдері 
мен идиомаларының ұқсастықтары мен айырмашылықтары белгіленді, олардың 
қолданылатын оң, жағымды, жағымсыз немесе бейтарап контекстері талқыланды. 

Тірек сөздер: концепт, лингвомәдениеттану, отбасы, паремиялар, түрік тілі, 
орыс тілі. 
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Abstract. The article considers the term transactional analysis from a linguistic and 
psychological point of view, reveals its initial understanding by the founder of transactional 
analysis, Eric Berne. He strove to make this method available to everyone, because of whom 
this direction acquired the status of popular psychology. Modern transactional analysis is 
characterized by the expansion of the scope not only in psychology, but also in pedagogy, as 
well as accessibility, openness and close connection with the word, script   etc.

Keywords: Eric Berne, а new introduction to transactional analysis, scripts, model, 
psychological games

IISSN 2411-8745 Number 3 (58) 2020, 39-47 



ИЗВЕСТИЯ КазУМОиМЯ имени Абылай хана
серия «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ» 

48

ӘӨЖ   82.03
ҒТАМТ  17.07.61

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ТРАНЗАКЦИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАҢАЛЫҒЫ

Нұрдәулетқызы А.1,
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Андатпа.  Мақалада транзакциялық талдаудың психология мен педагогикада 
қалай қолданылатындығы қарастырылады, жаңалықтар мен қазіргі транзакциялық 
талдау тұжырымдамасының түсінігі ашылады. Транзакциялық талдаудың негізін 
қалаушы Эрик Берн бұл әдістің барлығына қол жетімді болғанын қалады, сондықтан 
бұл бағыт танымал психология мәртебесіне ие болды. Бірақ қазіргі заманғы 
транзакциялық талдау Э.Берннің түсінгенінен өзгеше, тіпті одан да күрделі, бұл бағыт 
өте жылдам қарқынмен дамып келеді. Мақалада қазіргі кезде транзакциялық талдау 
кезінде қандай тәсілдер мен әдістер бар екендігі туралы ақпарат берілді.

Тірек сөздер: Эрик Берн, қазіргі транзакттік (транзакциялық) талдау, 
психотерапия, сценарийлер, модель

Транзакциялық талдау – адамның жеке және топтағы мінез-құлқы 
мен  өзара әрекеттесуін талдауға арналған психологиялық  модель. 
Оның ерекшелігі – адамға өз өзін түсіне білу негізінде басқа адамдармен 
қатынас құруын да түсінуге мүмкіндік береді. Транзакциялық талдау – 
әр адам өзіне деген сенімге сүйене келе шешім қабылдап, «өз басымен» 
өмір сүруді, сезімдерін ашық түрде білдіруді үйрене алады деген 
тұжырым негізінде адамның мінез-құлқын талдау әдісі. 

«Транзакциялық талдау» терминге айналған  сөз тіркесі 
‘транзакциялық’ сын есім мен ‘талдау’ зат есімнен құрылған. Сын есімнің 
мазмұны шетелдік ‘транзакция’ сөзінен туындайды. Психологияда  
‘транзакция / трансакция’ сөйлеушілердің бір біріне сұрағы мен 
жауабынан тұратын қатынас бірлігі болып табылады. Осы аталған 
сөздердің бәрі ‘транс’ деген латын түбірі бар түбірлес болып келеді. 
Оның негізгі ‘өту, жылжу, қимыл жасау’ мағынасы сонау көне замандағы 
латын тілінен қазіргі психология, медицина, логистика, экономика, 
аударматану т.б. білім салаларында қосымша терминдік мағыналармен 
түрленіп қолданыста жүр (транзит, трансляция, транслятор т.б.) [1].

Сонымен, «транзакциялық талдау» терминнің ‘еркін ерікті өзара 
әрекеттесуді талдау’ сөзбе сөз мағынасынан екі психологиялық идея 
туындайды: а) адамдар қатынасының табиғаты мультипликативті 
(көпдеңгейлі, көпқабатты) болуы және ә) қатынас процесін майда 
құрылымдық бөлшектерге бөлу мен осы ара-қатынастың құрылымдық 
бөлшектерін талдау [2].

Транзакциялық талдау Эрик Берннің еңбектерінде тұлға мен оның 
әлеуметтік мінез-құлқы теориясы ретінде зерттелген [3]. Э.Берннің 
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кезінен бастап транзакциялық талдау айтарлықтай өсті және өзгерді, 
сонымен бірге жеке өзгерістер шешімнің моделі болып табылатын эго 
күйлерінің моделі және өмір сценарийі тұжырымдамасы қалды.

Қазіргі таңда транзакциялық талдауды меңгеру кәсіби салада, 
тұлғааралық өсумен ғана емес, сонымен қатар оқу орнындарында немесе 
басқа да ұйымдарда оқу үдерісімен байланысты әр түрлі мамандықтар 
мен кәсіптерде жаңа деңгейге шығуға мүмкіндік береді.

Қазіргі заманғы транзакциялық талдау негізі - сенім болып 
табылатын тұлғаның өзгеруін шешім моделі ретінде қарастырады, оның 
негізі баланың ерте шешімінде. Транзакциялық талдаушы өз жұмысында 
клиентпен өзіндік келісімшарт жасай отырып, сценарийден шығу және 
дербестікті қамтамасыз ету нәтижелері үшін жауапкершілікті бөледі.

Қазіргі заманғы транзакциялық талдау жеке мәселелерді өзгертуге 
емес, жеке өзгерістерге бағытталған, метаморфоз туралы шешім 
қабылдауды және оны жүзеге асырудың ұзақ процесін қамтиды. 
Транзакциялық талдау оқытуға жеке тұлғаның теориясы, күрделі 
құрылымдар мен ұйымдардың талдауы, іс жүзінде қолдану және 
топтарға да, жеке адамдарға да қолданылатын түзету жүйесі кіреді.

Қазіргі заманғы транзакциялық талдаудағы қарым-қатынас барлық 
адамдар жақсы, яғни кез келген адам –ОК, деген қағидаға негізделеді 
және ашық қарым-қатынас шарттары сақталады, мысалы психология 
саласында психотерапевт пен клиент арасында, ал педагогикада ата-
ана мен бала арасында немесе ұстаз бен оқушы арасында бір деңгейде, 
клиентке немесе балаға түсінікті, қол жетімді тілде сөйлеседі, ұсынылған 
әдебиетте не болып жатқанын мұқият түсінуге мүмкіндік береді.

Транзакциялық талдау терапиясының негізі - адам өзінің 
проблемасын түсінетін және қабылдайтын, өзгертуге шешім қабылдайтын 
және оны белсенді түрде жүзеге асыратын тұлғаға бағытталғандық [4]. 

Өз кезеңінде Берн идеал дербестіктен тұрады деп санаған «адамның 
үш қасиетін босату немесе қалпына келтіру арқылы сипатталады: жете 
түсіну, кенеттік және сырластық» [5], ол автономияны өзгертуді мақсат 
ретінде санай отырып, қазіргі транзакциялық талдауды жоққа шығарады.

Берннің ойынша, жете түсінушілік нәресте кезінен бастап адамға 
тән және сенсорлық әсерлерге, көру, есту, сезу, дәмін сезу және иіс 
сезу қабілеттеріне, өзінің сезімдері мен сыртқы тітіркендіргіштерімен 
үйлесімділікке, таңдамауға және сұрыптамауға негізделген.

Кенеттікті Э.Берн Берн оны алуан түрлілікті таңдау және кез-
келген эго күйін - мінез-құлықты, сезімді, ойды қолдану арқылы еркін 
әрекет ету қабілеті ретінде анықтады.

Берннің сырластығы - бопсалау мен психологиялық ойынды 
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алып тастай отырып, басқа адаммен қарым-қатынас кезінде шынайы 
сезімдердің ашық көрінісі. 

Дегенмен Э. Берн өмірлік сценарийден босау туралы еш жерде 
айтқан жоқ, көптеген теоретиктер оны автономия деп санайды.

Автономияның анықтамасын бере отырып, оны мінез-құлық, ойлар 
мен сезімдер, шындыққа реакция, болып жатқан оқиғалардың мезеттігі, 
сценарийлік сенімдерден тыс шығу деп атауға болады [5].

Автономия барлық кіріс ақпараттарды өңдеуді және оған реакцияны 
ересек адамның эго күйі позициясынан болжайды, бұл өте қиын, бірақ 
уақыт өте келе жеке адам сценарийді қалдырып, уақыт өте келе жеңіл, 
еркін, тез болатын түрлі таңдауды бағалайды, Ересек адамның эго-күйі 
позитивті Бала мен позитивті Ата-ананың ерекшеліктерін қамтиды. Бұл 
жағдай үшін Берн интеграцияланған Ересек деген терминді ұсынды [5].

Қазіргі заманғы транзакциялық талдауда теориялық моделі және 
терапиялық әдістері бар үш мектеп бар, толық терапия үшін кәсіби 
маман барлық үш мектептің әдістерін меңгеруі қажет:

1. Классикалық мектеп – Берн мен оның әріптестерінің 
тәсілдеріне негізделген, Ересек адамның эго-жағдайын жақсарту, 
баланың қызығушылығын ояту үшін әртүрлі аналитикалық модельдерді 
қолданады. Классикалық әдістер – Драмалық үшбұрыш, Эгограмма, 
Таңдау, Қолдау (поглаживание) және т.б. Классикалық мектеп адамның 
өзіне қалай қиындық туғызатынын, ескі сценарийлерден арылып, 
автономияға қол жеткізетінін білуді мақсат етеді. Басымдық - терапевттің 
дамытушылық әсерімен клиенттердің проблемалық жағдайлары 
ойнайтын топтық терапия, ол қатысушыларды олардың сценарийлік 
стереотиптері мен өзара әрекеттесу кезінде көрінетін ойындар туралы 
хабардар етуге ықпал ететін әдістермен таныстырады.

2. Боб пен Мэри Гулдинг ұсынған транзакциялық анализ бен 
гештальт терапиясының жиынтығы болып табылатын  Шешімдерді 
қайта қарау мектебі -  бұл жаңа терапевтік тәсіл ретінде негізделген 
және баланың шешімдерді ерте қабылдау сезімдерінен туындайды. 
Ойлау процесін қосу үшін, Гоулдинг жұбы сценарийден шығу үшін 
адамға бірінші, яғни баланың алғашқы ерте шешімінен бас тартуы 
керек, Бала эго-күйімен жұмыс жасау, осы сезімдерді білдіру және ескі 
шешімді өзгертіп, жаңа шешім қабылдау керек деп санайды. Мектептің 
басымдығы - қиялмен, арманмен, қайғылы оқиғаларды бастан кешіру, 
жеке жауапкершілікке баса назар аудара отырып, өзін-өзі сезінуге және 
жаңаша әрекет етуге мүмкіндік беру. Топтық жұмыс қатысушылары 
терапияның әсерін күшейтетін, оң қолдау беретін сыртқы бақылаушыға 
айналатын топтық өзара әрекеттесуге бағытталмайды. 
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3. Шифф ерлі-зайыптары құрған Катексис мектебі Берн 
ілімдеріне сүйене отырып, Ата-ананы «қайта тәрбиелеу» әдісін қолдана 
отырып, психикалық ауруларды емдеу орталығын құрды. Сәбилікке 
оралу арқылы мектепті қолдаушылар клиентті ақыл-есінен айырылған 
Ата-ананың күйін басып, оны қуаттан айыруға бағыттайды. Бұл әдіс 
өздігінен ойлауға және әрекет етуге шақырылған сау адамдармен де 
жұмыс істейді. Топтық терапия ықыласты орта ретінде қолданылады. 
Бұл процесті жақсы түсіну үшін Шэа Шифф «қамқор конфронтация» 
тіркесін қолданады [5].

Қазіргі заманғы транзакциялық талдаудың маңызды жетістіктеріне 
Р. Эрскин мен А. Зальцманның Рэкет жүйесі және Т.Кайлердің шағын 
сценарийінің тұжырымдамасы – әр модельдің өзіндік емдік тәсілі негіз 
болды.

Қазіргі заманғы транзакциялық талдау, ата-ана мен бала арасындағы 
қарым-қатынаспен жұмыс істегенде, көбінесе дәлелденген терапевтік 
техникамен бірге қолданылады, бұл еселі жұмысты ұйымдастырудағы 
жағымды ерекшелік. Мұндай әдістердің ішінде маманның мақсатына 
байланысты психоанализ, нейро-лингвистикалық бағдарламалау, 
жүйелер теориясы және басқа да көптеген салаларды атауға болады, 
дегенмен эго-күй моделі мен өмірлік сценарий теориясы терапияның 
негізі болып табылады.

Отбасылық қатынастармен жұмыс жасауда жұмысты 
психологиялық-педагогикалық оқыту процесі ретінде қалыптастырып, 
терапияға қатысуға және осыған байланысты алған міндеттемелерін 
орындауға келісім-шарт жасасқан ата-аналар мен балалардың транзакция 
әдістерін қолдану қабілетіне қол жеткізе отырып, психологиялық-
педагогикалық жағдайлар транзакциялық талдау мүмкіндіктерін әртүрлі 
жағдайлармен жұмыс жасауда қолдану әдісі ретінде пайдаланады

Қазіргі таңда транзакциялық талдау терапияның үш басты нәрсеге 
негізделген:

-зиян келтірме, 
-табиғаттылық, 
-мұнда және қазір.
Қорытынды.
Тақырып бойынша психология саласындағы әдебиеттерді талдау, 

транзакциялық талдаудың көптеген басқа психологиялық теориялардан 
мүлдем өзгеше, олардан бірқатар артықшылықтары бар деген қорытынды 
жасауға мүмкіндік береді. Мазмұндаудың қарапайым формасы, оны 
түсінікті етіп жеткізеді, бұл дегеніміз, қысқа уақыт ішінде нәтижеге 
қол жеткізуге мүмкіндік береді деген сөз. Эрик Берннің транзакциялық 
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талдауының ашқан жаңалықтары мен зерттеулері психологиялық және 
педагогикалық практикада қолдану өте маңызды, өйткені автор адамдар 
мен олардың мінез-құлқын терең зерттеп, өзінің бақылауларын арнайы 
терминологияға жүгінбей сипаттайды.   

Транзакциялық анализдегі эго-күйлері бір-бірімен тығыз 
байланысты және өзара байланысты. Ата-ана, Ересек, Бала күйлері 
адамдардың психологиялық күйіне, тақырыпқа және қарым-қатынастың 
қалаған нәтижесіне, соның ішінде күйлердің бірінің үстемдік етуінің 
психологиялық механизмдеріне, оны белгілі бір бет әлпетімен, ым-
ишарамен, сөздермен, әрекеттермен сүйемелдеуіне байланысты көрінуі 
мүмкін.

Авторы Э.Бернге тиесілі психотерапия,  индивидтерді 
сценарийлердің ықпалынан босатуға, өмір сценарийін сана мен адекватты 
мінез-құлықты дамыту арқылы өзгертуге, жеке тұлғаның үйлесімділігіне 
әкеліп соқтыратын, Эго күйлерінің ішкі тепе-теңдігі арқылы, жедел 
оң нәтижеге қол жеткізуге бағытталған, бұл транзакциялық талдау 
мақсаты болып табылады. Транзакциялық талдаудың үш құрамдас 
бөлігі бар: құрылымдық талдау, транзакцияларды талдау, сценарийді 
талдау, өзгерістер жеке тұлғаның құрылымын, рөлдік ойындар арқылы 
анықталған Эго-позицияны талдауға негізделген, олардың тиімділігі 
топтық жұмыста дәлелденген.  

Транзакциялық талдау нәтижесінде адам өзіне сену, «өз басымен» 
өмір сүру, шешім қабылдау және басқа адамдармен және өзімен өзара 
әрекеттесу кезінде әдіс принциптерін қолдана отырып, өз сезімдерін 
ашық білдіру қабілетін ашады. Транзакциялық талдау адамға мінез-
құлықтың басқа танымдық құрылымын, еркін ерікті өзара әрекеттесуді 
қабылдау арқылы үлгілерден тыс шығуға мүмкіндік береді. 

Транзакциялық талдаудың күшті жақтарын белгілеуге болады, 
олар: түсініктілік, қол жетімділік, әдістер мен формалардың жинақталған 
базасы, парасаттылық, ашықтық, зияткерлік көзқарасқа назар аудару. 
Бұл әдіс жоғары интеллектуалды және мәдени деңгейдегі адамдармен 
жұмыс жасауда жоғары нәтижеге ие, олар проблемаларды түсінуге 
және ішкі пайданы алуға қабілетті, ал мінез-құлық мәдениеті төмен 
адамдармен жұмыс жасауда қиындықтар туындайды.

Бұқаралық коммуникация өнімі ретіндегі транзакциялық 
талдаудың жаңалығы өзін-өзі сарқып шығарды, солай болуы керек те 
еді. Алайда, транзакциялық талдауға деген қызығушылықтың төмендеуі 
оның дамуындағы қазіргі кезеңнің бір бөлігі ғана және, әрине, маңызды 
емес. Ең бастысы, транзакциялық талдау ғылыми пән ретінде пісіп 
жетіліп, кәсіби әдіс ретінде халықаралық мойындауға ие болды.
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Аннотация. В статье термин транзактный анализ рассматривается с 
лингвистической и психологической точки зрения, раскрывается его первоначальное 
понимание основателем транзактного анализа Эриком Берном, который стремился 
сделать данный метод доступным для всех, вследствие чего это направление приобрело 
статус популярной психологии. Современный транзактный анализ характеризуется 
расширением сферы применения не только в психологии, но и в педагогике, а также 
доступностью, открытостью и тесной связью со словом, сценарием и др. 

Ключевые слова: Эрик Берн, современный транзактный анализ, сценарии, 
модель, психологические игры.
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CONTRASTIVE STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE ENGLISH, 
RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES  
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Abstract. The article is devoted to the problem of phraseological units in the English, 
Russian and Kazakh languages in a comparative aspect. Particular attention is paid to the issue 
of phraseological calques, the migration such kind of language units from one language into 
another. The article also touches upon such problems as diachronic analysis of phraseological 
units, their international character and the ways of identifying phraseological calques from 
other types of phraseological units.  Various structural patterns of phraseological calques 
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are also analyzed by the authors of the article.The article will be useful to everyone who is 
engaged in comparative or contrastive investigation of phraseological units.
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phraseological units, phraseological calque, contrastive analysis, equivalence, borrowing of 
phraseological units.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В АНГЛИЙСКОМ, 
РУССКОМ И КАЗАХСКОМ ЯЗЫКАХ

(на материале фразеологического калькирования)
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Аннотация. Статья посвящена изучению фразеологических единиц в  
казахском, русском и английском языках в сопоставительном аспекте. Особое внимание 
при этом уделяется вопросу фразеологического калькирования, рассматриваются 
миграционный путь выражения, диахронический анализ, интернациональный их 
характер, выделяются способы выявления фразеологических калек, подчеркиваются 
различные структуры. Статья будет полезна всем, кто занимается фразеологическими 
исследованиями в сопоставительном плане.

Ключевые слова: фразеология, сопоставление, сопоставительное изучение, 
межъязыковое сопоставление, фразеологизмы, фразеологическая калька, 
сопоставительный анализ, эквивалентность, заимствование фразеологизмов.

Проблемы в области  сопоставительного лингвостра-новедения 
издавна привлекали внимание многих исследователей.

В современном языкознании имеется немало работ, посвященных  
изучению лингвострановедческих проблем и связанных с ними  
специфических явлений и процессов. Бурное развитие различных форм 
межнациональных отношений обусловило необходимость решения 
теоретических и практических задач современной лингвистики.

Межъязыковое сопоставление (сравнение) основано на 
всестороннем изучении различных теоретических и прикладных 
направлений в современной лингвистике, а именно – типологического, 
сравнительно-исторического и лексикографического исследований.

Общие принципы и проблемы сопоставления языков   
рассматриваются в ряде работ Ш. Балли, В.Д. Аракина, В.Г. Гака, Дж. Б. 
Буранова, В.Н. Арсентьевой, Ф. Р. Ахметжановой и др. [1; 7; 11; 10; 8; 9].

Актуальными становятся фразеологические исследования как 
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внутри одного языка, так и на примере двух и более языков. 
Выбор темы данной статьи обусловлен тем, что фразеологические 

единицы в русском, казахском и английском языках представлены 
многообразными структурно-семантическими типами и характеризуются 
высокой функциональной активностью, что представляет несомненный 
интерес для филолога. 

Раскрывая лингвистическую природу фразеологизмов в любом 
языке можно получить удивительно тонкие и точные сведения о его 
носителях, о способах мышления того или иного народа, о традициях и 
обычаях, условиях жизни и т.д.

Проанализировав каждую фразеологическую единицу, мы можем 
определить ее как фразеологическое калькирование. 

Что же понимается под термином «фразеологическое 
калькирование»?

Самое раннее и ведущее определение фразеологического 
калькирования   дает швейцарский лингвист Шарль Балли в своем 
труде «Французская стилистика»: «слова и выражения, образованные 
механически, путем буквального перевода, по образцу выражений, 
взятых из иностранного языка»[1; 78]. 

А.В. Кунин, который занимался внутриязыковыми сопоставления-
ми на примере английского языка, определяет данное понятие 
следующим образом: «калька - это образование нового фразеологизма 
путем буквального перевода соответствующей иноязычной языковой 
единицы» [2; 241].

Н.М. Шанский под фразеологической калькой понимает «фразео-
логический оборот, появившийся в русском языке в результате буквального, 
то есть пословного, перевода иноязычного оборота» [3, 15]. 

Л. Блумфилд рассматривает фразеологическое калькирование 
как «создание фразеологических оборотов по модели иноязычных 
выражений» [4].

М.М. Копыленко утверждает, что «всякое иноязычное влияние в 
лексико-семантической сфере того или иного языка отражается либо в 
виде появления в нем иноязычных лексем, либо в виде калькирования» 
[5, 175].

М.М. Копыленко под калькированием понимает «заимствование: 
а) словообразовательной структуры лексем (словообразовательные 
кальки); б) широкой сочетаемости лексем (семантические кальки); 
ограниченной сочетаемости лексем (фразеологические кальки-
гнезда; индивидуальной сочетаемости лексем (индивидуальные  
фразеологические кальки)» [5, 175]. 
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В вышеназванных трудах фразеологические кальки понимаются как 
фразеологические единицы, возникающие в результате эквивалентности 
лексико-грамматической структуры и семантической особенности 
фразеологических единиц заимствующего языка. 

Например, миграционный путь выражения «лучше поздно, чем 
никогда» можно представить следующим образом: 

Выражение древнеримского историка Тита Ливия (59 г. до н.э. – 17 
г. н.э.)  - “Better late than never” (английская фразеологическая единица);

- “Mieux vaut tard que jamais” (французская фразеологическая 
единица). Данное выражение было калькировано на русский язык с 
французского языка, а с русского языка на казахский «ештен кеш жақсы».  

Или другие примеры: 
- лат.piscis primum a capite foetet;
- англ.: fish begins to stink at the head;
- русск.: «рыба тухнет с головы»;
- каз.: «балық басынан шіриді».
Диахронический анализ показывает сложность и многообразие 

путей формирования и развития межъязыковых фразеологических 
параллелей в определенных языках (представленных фразеологическими 
кальками). Подобный анализ дает возможность глубже понять сложный 
и специфический характер фразеологических единиц в сопоставляемых 
языках, например, 

- каз.: сөзінде тұру; -  англ. : to keep one’s word; - русск.: держать 
слово. 

- каз.: жүрегі қан жылады; -  англ.: one’s heart is bleeding; - русск.: 
сердце кровью обливается.

-  каз.: бетпе-бет; - англ.: face to face; - русск.: лицом к лицу и т.д.
Для выявления этимологического происхождения некоторых 

фразеологических единиц могут быть полезными экстралингвистические 
данные, например: “голубая кровь” – blue blooded – ақ сүйек. Кровь 
человека красного цвета, однако в XV веке считали, что испанские 
аристократы имели бледный цвет лица, потому что в их венах текла 
кровь посветлее, чем у темнокожих мавританов. О них говорили, что 
они люди – «голубой крови», с тех пор так стали называть  этих людей, 
которые считали себя выше других по происхождению.

В настоящее время в связи с интенсивным развитием экономики, 
культуры и научно-технического прогресса многие лексические 
единицы имеют интернациональный характер. В научно-технических, 
газетно-публицистических изданиях находят свои отражения 
новые языковые единицы международного значения, благодаря 
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которым происходит не только обмен информацией международного 
характера, но и проникновение иноязычной лексики, различных типов 
фразеологических единиц и терминологических наименований.

На современном этапе основным источником фразеологических 
калек на уровне газетно-публицистического стиля речи русского языка, 
по мнению Н.М. Шанского и других, является английский язык [3,13], а 
также американский вариант английского языка.

Калькирование является одним из продуктивных способов 
образования фразеологических соответствий в языке, следовательно, 
необходимо отметить способы выявления фразеологических калек в 
рассматриваемых языках: 

- поиск этимологического источника рассматриваемого 
фразеологизма и выявление связи данного языкового явления с реалиями 
народа заимствуемого языка;

- определение в составе фразеологической кальки элемента, 
образованного способом транслитерации;

- выявление несвойственных для заимствующего языка 
грамматических явлений, которые не являются нормой сочетаемости 
компонентов заимствования, а образованные по структурным типам 
иноязычного эквивалента.

Фразеологические кальки, совпадающие в семантическом, 
лексическом и грамматическом отношениях с их прототипами, 
встречаются очень редко. Этот факт свидетельствует о высокой 
частотности данного вида структур в языке оригинала и в языке 
посредника. К примеру, 

- каз.: соңғы сөз; - англ.: the last  word; - русск.: последнее слово
 или  - каз.: есебін жоғалту; - англ.: to lose count; - русск.: потерять 

счет и т.д.
В числе фразеологических калек встречается большое количество 

моносемантических соответствий, это объясняется, возможно, 
облегченностью процесса заимствования однозначных заимствований.

Наблюдаются также значительные расхождения при наличии 
сложных семантических структур у некоторых заимствованных 
фразеологических единиц. Например, англ. :(1) – the first lady; -  русск.: 
(1) первая леди (в значении супруга президента США); (2) – супруга 
главы какого-либо государства; (3) – супруга губернатора (штата); (4) – 
женщина, занимающая в чём-либо ведущее положение.   

Закономерны значительные расхождения при наличии сложных 
семантических структур у прототипов заимствований. 

Следует отметить, что при калькировании имеет место сужение 
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семантического значения многозначных фразеологических единиц, 
сравните также: - англ.: (1) a dead duck; -  русск.: (1) безнадежное, гиблое 
дело; (2) -  англ. a dead duck; - русск.: (2) конченый человек (первонач. 
амер. о политическом деятеле).

Проведенный анализ калькируемых единиц показывает, что 
фразеологические единицы со структурой словосочетания преобладают 
во фразеологических единицах коммуникативного характера. 
Самыми продуктивными и распространенными являются типы 
«существительное + существительное», «прилагательное+существител
ьное», «глагол+существи-    тельное». Например,  

- каз.: елес (аруақ) қала;  - англ.: a ghost town; - русск.: город призрак 
(город, оставленный жителями); 

- каз.:«көк шұлық» (ирон.);  - англ.: «blue stocking» ;  - русск.: 
«синий чулок» (о сухой педантке); 

- каз.: өмірге аяқ басу; -  англ.: to start one’s life; - русск.: вступать 
в  жизнь; 

- каз. : рөлде ойнау; -  англ.: to play the role;  -  русск.: играть роль 
и т.д.

Структурные изменения в составе калькируемых оборотов в 
сопоставляемых языках могут вести к расширению и сокращению 
лексического состава (сопровождающиеся и не сопровождающиеся 
смысловыми изменениями):

- каз.: бірінен кейін бірі; - англ.: one after another;  - русск.: один за 
другим; - каз.: еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін;  - англ.: young 
and old;  - русск.: от мало до велика и др.

Изменения лексической структуры фразеологических 
единиц обычно обуславливаются как лингвистическими, так и 
экстралингвистическими факторами. Лексические расхождения, 
имеющие место при фразеологическом калькировании, представляют 
единичные случаи в казахском, а также в русском языках. 

Статистический анализ фразеологических калек подтверждает 
точку зрения о продуктивности заимствований фразеологических 
единиц с минимальным числом компонентом (чаще всего, двух-, 
трёхкомпонентные сочетания).

 В последнее время этот процесс наиболее интенсивен с английского 
и американского варианта английского языка, который используется в 
общественно-политической, культурной и научно-технической сферах 
языка.

При опосредствованном фразеологическом калькировании 
миграционный путь может включать от трёх и более языков. 
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Аңдатпа. Мақала ағылшын, орыс және қазақ тілдеріндегі  фразеологизмдерді 
салғастырмалы аспект тұрғысынан зерттеуге арналған. Мақалада, сонымен қатар, 
фразеологиялық калька мәселесіне ерекше мән беріледі. Аталмыш тіркестердің 
бір-тілден екінші тілге алмасу жолдары,  оларды диахрониялық түрғыдан талдау, 
фразеологиялық калькалардың халықаралық сипаты мен олардың, анықтаудың түрлі 
әдістері  мен  қсан алуан құрылымдары қарастырылған.

Мақала салыстырмалы және салғастырмалы фразеологиялық зерттеулермен 
айналысатын зерттеушілерге   пайдалы.

Тірек сөздер: фразеология, салғастыру, салғастыра зерттеу, тіл аралық 
салғастыру, фразеологимдер, фразеологиялық калька, салғастырмалы түрде талдау, 
эквиваленттілік, фразеологизмдерді шетел тілдерінен алып пайдалану.

 
Статья поступила 23.09.2020
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ETHNOGRAPHISMS 
AS MARKERS OF CULTURE AND HISTORY OF THE PEOPLE

(based on the rituals associated with the birth of a child)
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Annotation. The article examines the national traditions and customs of the peoples 
of the East and West (on the example of France, Turkey and Uzbekistan) and their names 
based on the rituals associated with the birth of a child. Despite the significant differences 
between Eastern and Western cultures, the birth of a child is welcomed in all cultures, since 
a child, be it a girl or a boy, brings happiness, joy and love to the family. At the same time, as 
the analysis of ethnographic vocabulary shows, in the rituals dedicated to birth, Eastern and 
Western peoples have many subtleties, details of the rules of behavior, which is reflected in 
their names.
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КАК МАРКЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСТОРИИ НАРОДА

(на материале ритуалов, связанных с рождением ребенка)
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Аннотация. В статье на материале ритуалов, связанных с рождением ребенка, 
рассматриваются национальные традиции и обычаи народов Востока и Запада (на 
примере Франции, Турции и Узбекистана) и их названия. Несмотря на значительные 
различия восточной и западной культур, рождение ребенка приветствуется во всех 
культурах, так как, ребенок, будь то девочка или мальчик, приносит в семью счастье, 
радость и любовь. В то же время, как показывает анализ этнографической лексики, 
в ритуалах, посвященных рождению, у восточных и западных народов существует 
немало тонкостей, деталей правил поведения, что находит отражение в их названиях. 

Ключевые слова: этнографизмы, этнография, традиция, ритуал, 
лингвокультурема.

People focus on ethnography and ethnographic lexicon as globalization 
advances, while preserving their identity, language, customs and culture, with 
the desire to survive in this common thread.

Ethnography (ethno ... and ... graphics), ethnology, ethnography - all 
the nations of the world, regardless of their ethnicity, ethnogenesis, lifestyle, 
customs, material and spiritual development. a special field of science that 
studies differences or similarities and similarities [6]. Ethnography examines 
the origins, formation, location and ethnic structure of modern etiologies, 
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customs, spiritual culture, and national peculiarities related to the historical 
process. Historical ethnography examines the characteristics of lost nations 
and peoples, the ethnic processes of the past, the characteristics of daily life, 
and spiritual culture.

Ethnographic knowledge originated in Antiquity, but emerged as an 
independent science in the mid-19th century. Initially, the German writer I. 
Zummer used the term at the end of the 16th century, then at the end of the 
18th and in 1808; special juries began to appear under this name. The word E 
was accepted as a separate science at the Congress of Anthropologists in Paris 
at the invitation of the famous French naturalist and physicist Jean Jacques 
Ampère (1839)

Lexicon (Greek lexicon - vocabulary) is a collection of words and 
phrases in a language, a dictionary of the language. The lexicon is a coherent 
and complex system of public order. The linguistic lexicon is constantly 
evolving. This can be seen in the emergence of new words in the dictionary, 
with some of the existing words being outdated and used, changing their 
lexical meaning and acquiring a new meaning. [1]. The lexicon is enriched 
by the development of society and the change in social order. Like all other 
peoples of the twentieth century, the Uzbek people, the lexicon developed 
rapidly and developed. In the Uzbek language, international words have been 
widely received. In addition, the science and terminology of various fields 
are constantly growing. As you know, the ethnographic lexicon is a striking 
example of national exoticism. They can also be called exotic vocabulary. 
Uzbekistan is rich in ethnographic lexicon. Indeed, they live in different 
regions and have cultural ties with different nations.

Ceremonies are a means of interconnection between the peoples of 
different nations

The ethnographic lexicon, which serves as an important criterion for 
determining the peculiarities of the nation’s spirit, is based on the historical 
roots and the evolutionary development of the talents of our ancestors. The 
interpretation of the political, social, philosophical and scientific essence of 
our spiritual values   allows us to benefit from the richness of the talents of our 
ancestors. After all, as Islam Karimov, our first president after independence, 
points out, “Spirituality is only a powerful force if you rely on a deeper 
understanding and understanding of the history, culture and functions of 
your people ”(translated by myself) [2]. Indeed, it is also a process by which 
traditions are closely linked, as these are important symbols that distinguish 
people from one another. Ethnographies grouped together under the name of 
ethnographic vocabulary are not sufficiently involved in systematic analysis. 
Therefore, the monographic study of the ethnographies that form a separate 
field in the lexical system offers linguistic units the possibility of interacting 
and exploring them as a space. Therefore, it is also important for modern 
linguistics to discover the various relationships between internal structures (i.e. 
lexicology, spelling, orthoepy, syntax, morphology ...) and the ethnography.
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Births are welcome all over the world. Many customs and traditions are 
directly linked to the birth of a child in a family. In particular, the “cradle”, 
“sunnat-tui”, “akika”, the “greetings of the bride”, the “greetings of the 
groom” (We will analyze all in this article), which are part of the birth rituals 
and development of children in Eastern Europe. Ethnolinguistic units occupy 
a special place in linguistics like “oulan” and “Yor-yor” (These are the Uzbek 
ethnographisms; we will analyze them in this article).

With the birth of a baby (baby, nini and other names are just different 
names for a new baby), the process of preparing the child for its future life 
and for society begins with the ancient traditions of the baby. ‘East and West. 
This process is carried out by such names as cheerfulness, naming, bathing, 
rocking, fluttering, chili, grinding, nail trimming, haircut, etc. The effect is 
important to the tongue.

In particular, the cradle ceremony in the East is a holiday, which is 
celebrated for the first time by placing a baby in the cradle. It is one of the 
oldest and most widespread ceremonies in Uzbekistan. Usually, this ceremony 
takes place on the 7th, 9th and 11th days of the baby’s birth. In different 
provinces, the rituals are particular and depend on the wealth of the family: 
rich families generally celebrate this ceremony, while poor families celebrate 
it modestly, in particular there is a good French proverb “Suffisance makes 
wealth, and covetousness makes poverty ” [3]. The crib and office equipment 
are all provided by the baby’s grandmother as a gift to the baby. Bread, sweets 
and toys are donated. Gifts are offered to the baby’s parents and grandparents. 
Beautifully decorated cribs, tablecloths and gifts are placed on the vehicle 
and accompanied by guests to the baby’s parents’ house under the sound of 
trumpets and trumpets. According to tradition, the cradle is placed on the 
right shoulder of the baby’s grandfather, who then gently rests it on the baby’s 
right shoulder, before passing it on to the baby’s mother.

In the past, guests wore white flour on their faces to keep all of their 
intentions pure and good. Guests will be invited to taste, and while the guests 
eat, listen to and enjoy the music; the baby’s cot and cradle will be kept in 
the adjacent room. At the end of the ceremony, the guests come to see the 
child (the baby, be it a girl, or the boy, whatever gender), offer him gifts and 
sprinkle the parvarda (the national Uzbek sweetness, the parvarda is prepared 
flour and sugar) or candy on the cradle. The ceremony ends and the guests 
return home.

Every ritual is born and perpetuated, reflecting the fundamental 
characteristics of the socio-economic, political and cultural development of 
a particular historical stage of a nation. In other words, the ceremony is a 
lifelong event with common symbolic actions.
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Birth and first name of a child in western and eastern countries

In the following, we will focus on the birth and name of a child born in 
the West and the customs and traditions associated with the baby.

Ceremony (Maghrib) - In Muslim families, the seventh day after birth 
has special significance. The baby will be named on this day. This ceremony 
is also known as Aqiqa, so that many will be able to announce the birth of 
a newborn baby. Depending on the region, the ritual is different: in some 
regions the baby is spotted, some receive gifts; the mother is well fed [4].

This ceremony is also celebrated in Uzbekistan. However, not in all 
regions. In eastern Uzbekistan, the ceremony was widely celebrated, especially 
in Andijan, Fargona and Namangan. In the central and western regions of 
Uzbekistan, Samarkand, Kashkadarya, Navoi, Khorezm and Surkhandarya, 
this ceremony is practically not performed [5, 6, 7, 8].

The bebek king (Turkey).If the birth of a child is a source of joy for 
people all over the world, in Turkey it is even more of a celebration. Friends, 
neighbors, passers-by all marvel at the sight of a newborn baby, who is literally 
adored. In public places, the presence of a baby provokes a smile, hugs, games, 
soft words. Complete strangers seek to amuse him, take him in their arms to 
admire him better. Young parents therefore have no embarrassment in going 
out everywhere with their little one knowing that he will be well received. In 
a cafe or restaurant, it is common to see a waiter rocking or caring for a baby 
so that parents can eat in peace [4].

In Uzbekistan, with the birth of a baby to prepare it for the future life 
and for society through its ancient traditions, the process begins.

It is well known that cradle childcare has existed since ancient times in 
Central Asia, and there are many customs associated with the cradle and the 
cradle, and their language reflects a distinct ethnographic lexicon. (We will 
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discuss about the cradle in the text)
Ceremony against evil spirits (Iran) - In Iran, it is considered that the 

newborn baby should be protected from the evil eye and evil spirits. It is 
therefore common for a loved one to burn esfand grains in the house where 
the baby will be born. According to an ancient Zoroastrian custom, esfand is 
a plant known to purify coins and hunt spirits [4].

We can also suspend above the cradle or in the room a protective amulet, 
favoring the blue color and silver ornaments.

Peganum harmala, commonly known as Esfand, or aspand (among other 
similar pronunciations and spellings), is a plant in the nitrariaceae family. 
Its common name in the English language arises from a resemblance to rue 
(unrelated). The seeds of the plant are particularly noteworthy because they 
have seen continuous use for thousands of years in the rites of many cultures. 
The plant has remained a popular tool in folk medicine and spiritual practices 
for so long that some historians believe the plant may be the ancient “soma” 
(a medical aid which is mentioned in a variety of ancient Indo Iranian texts 
but of which exact identity has been lost to history) [4].

It is a perennial that can grow to around 0.8m tall, but normally it is 
around 0.3m tall. The roots of the plant can reach a depth of up to 6.1 m, if 
the soil where it is growing is very dry. It blooms between June and August in 
the Northern Hemisphere. The flowers are white and approximately 02/05 to 
03/08 cm in diameter. The round seed capsules measure approximately 1 to 
1.5 cm in diameter, have three chambers and carry over 50 seeds.

Peganum harmala is of Asian origin and grows in the Middle East and 
parts of South Asia mainly in India and Pakistan. It was planted in the United 
States in 1928 in New Mexico by a farmer wanting to make “Persian red” 
dye from its seeds. Since then it has been widespread invasive in Arizona, 
California, Montana, Nevada, Oregon, Texas and Washington. “Because it is 
so drought tolerant, African rue can displace native grasses and be bridged by 
growing salt shrub in the desert areas of the American West”

In Uzbekistan, a similar herb is most commonly used. The name is a 
little different.

Issiriq (Peganum) is a family of perennial herbs. Height 60-70 cm. 
The leaves are gray or green. The flowers are yellowish white at the tips of 
the horns. The fruit is round. There are six types. In Uzbekistan 1 species 
(Peganum harmala) grows. It is found in deserts and semi-deserts, in populated 
areas, between crops and on mountain slopes. Contains alkaloids (garmin, 
garmaline, peganin, etc.), fats, paints, etc. There are substances. The drug has 
long been used in the treatment of various diseases (sore throat, sore throat, 
syphilis), as a diuretic and sweating. The seeds are made of wool and silk [9].

It is also used by issiriq to eliminate bad odors, as well as to prevent 
various catastrophes.

If we are talking about the role of heat in medicine, it is no secret that 
this plant is one of the “pearls of nature”. It is widely used in medicine. 
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The reason the plant is so widely used is that it contains alkaloids, peganol, 
peganidin, garmin, garmaline, various oils and enhancers. As an example of 
the aforementioned substances, carmine has been used to calm the nervous 
system, following inflammatory cerebral palsy - as a remedy for tremor and 
as a sleeping pill.

Ethnography related to childbirth and childcare in Uzbek and French 
can be described and classified as follows:

Ethnolinguistics related to the denomination: aquiqa - Arabic word 
followed by a seven-day banquet and a child receives a name at the reception. 
Although the names are mostly given names in the “Dictionary of Uzbek 
Names”, girls ‘names are sometimes ethnographic in nature, adding suffixes 
to boys’ names. For example: Amir - Amira, Aziz - Aziza. Sometimes, the 
baby will have as a first name the name of his birth: Rajab - Bibirajab, Ashur, 
Barot, Muharramoy, Qurbon – Qurbonoy, Safar, Ramazon… 

  Names of months par religion musulmane.  There are:
Muharram - arabe: mḥrm̃ january
Safar  - رـفص February
Robi› ul-avval ʿ لو̉لا Mars
Robi› ul-oxir   لا ậ ةرك ou لا يبرʿينا April
Jumad ul-avval - لو̉لا ةدامج mai
Jumad ul-oxir - لا ةدامج ậ رك ou لا ةدامج ẖ ينا June
Rajab - بـجر July
Sha›ban - ن ابـعش  August
Ramazon - ن اضمر September
Shavvol — لا ّوش October
Zul-qa’da — ةدـعـقـلا وذ  November
Zul-hijja — ةجحلا وذ December
(Important in the year Hijri) [10]
The Islamic calendar was introduced in 638 AD by the Caliph [[Umar]] 

(592-644 CE). This calendar was lunar and was based on the movement 
of the moon. Umar introduced this calendar to eliminate conflicts between 
the different calendars of his day. ‘Umar, in consultation with several of his 
companions, decided to choose the year of emigration as the start of the year. 
The first Muharram day of the year of the emigrant was chosen as the starting 
point of the calendar. The Hijri date is usually found in Western literature 
by A.H. (This is an acronym for Anno Hegirae. Muharram’s first day of 
Muharram (Muharram 1, 1 A.H.) coincides with July 1622 in the Gregorian 
calendar). The emigration of Prophet Muhammad (pbuh) and the migration 
from Mecca to Medina correspond to September 62 of the Gregorian calendar.

French ceremonies and customs
French rituals and customs are somewhat different. Naming is a very 

important process. It is believed that the name will influence the character 
of the child in the future. That is why they prefer to appoint good and kind 
people. In the past, the Catholic clergy also played a role in the choice of the 
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name, and they simplified their choice of the name.
In this regard, we thought it appropriate to give an example. The 

Christian Council (1545-1563) recommended that a child in Catholic families 
bear the name of a saint, and that if a saint was named, that saint would 
protect the baby. This is why this habit is well preserved to this day, and we 
can find names for a number of famous French writers and poets, celebrities 
and place names.

However, often they give two or three names. The baby is also given 
a parent name as a middle name. The names of the Bible, John, Joseph and 
Mary are very common. They also give their ancestors their second names, 
which are highly respected. However, names can also change. They wanted 
to be a good human being just like their ancestors and grandparents. In 1850, 
the poet Hartmann (Charles Frédéric Hartmann (1788-1864) is an Alsatian 
merchant who made himself famous by participating in the literary movement 
of revival of dialectal and Germanic poetry in Alsace in the middle of the 19th 
century.) Strongly criticized, “Unfortunately, the old names are gradually 
disappearing.”

Alsatians often liked to add a diminutive to first names. In addition, 
we get first names for girls like Gretele (Grete), Karlinele (Caroline), Sälmel 
(Salomé), Bärwel (Barbara), Marickel (Marie), Martel (Marthe). The first 
names of Eulalie, Octavia, Mélanie and Léonie passed, fifty years ago, 
for very modern. Nowadays, we have returned to more classic names. For 
the boys we have first names like Fredel (Alfred), Fritzel (Fritz), Güschtel 
(Gustave), Mischel (Michel), Schang (Jean) and Dännel (Daniel) [4].

Equipment for cradles in Uzbekistan (in the central regions, notably 
Samarkand, Bukhara, Djizzakh). Ethnolinguistics describes and explains 
facts and dynamics of linguistic processes encompassing semantic analysis 
and linguistic variability, in the contextual and socio-cultural situation of the 
act of communication, speakers and referents. Ethnolinguistics mobilizes all 
the significant and relevant parameters or indices, whatever the disciplines 
and specialties to which they belong. This requirement for contextualized 
meaning makes ethnolinguistics a multidisciplinary field of study and 
knowledge, which deals with the particularities of each field studied, which 
produces methods, best practices and tools, long before producing generalities 
and theories [11].

The multidisciplinarity of ethnolinguistics borrows from ethnology, 
linguistic anthropology, sociolinguistics and dialectology, onomastics 
and folklore, history and philology, psychology. It is therefore part of 
multidisciplinarity and empiricism. Ethnolinguistics thus differs from 
the sociology of language in that it does not study language as one of the 
cultural elements, but refers to cultural elements to explain facts of language, 
in particular categorizations - points of view of the Weltansicht (German 
linguist) - or phenomena of variation - treated by dialectology.
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Ethnolinguistic, representing the equipment of the cradle: blanket - no 
straw, millet or fried chickpeas (to absorb sweat and urine), but no cotton; then 
they write a thin cotton cover and royalties. These include ethnolinguistics, 
such as footsteps, cufflinks, head and shoulder cuts, slippers and handbags, 
pillows and cribs is possible. During the ceremony, the mother, aunts and 
other members of the woman’s family are also invited. A woman, who is 
older than everyone, first read the blessed prayer and poured the baby into the 
cradle, pouring cottonseed oil on the neck.

A cradle is a special foot-shaped device designed to bend and shake 
a baby. Mainly made from mulberry, sawdust and other woods. Dist. 
1–1.05 m, height 50 cm to 60 cm. Structure: surrounded by four to eight 
coaches (tumbler) and takbazi (goalkeeper); Thin boards are mounted on the 
cheekbones to allow the baby to lie down (a special place for the canvas) Take 
a semicircle around the legs on each side of the cradle. A hook 1.2 m wide 
and 8-10 cm wide is installed and a handle is attached to the hook. The domes 
are made on both sides of the handle. To protect the baby’s head and feet, the 
nails are provided with heads and small burrs. It is decorated with ornaments 
or painted in different colors, and sometimes painted varnish. Special fabrics 
or silk rags (beds, pillows, pillows, bracelets, bedding, etc.) are used to mark 
the child. In the cradle, the baby’s hair stays dry and clean when lying down; 
The rhythmic vibration of the mother has a positive effect on the baby in the 
cradle. It helps to sleep in peace and to develop spiritually and well.

Cradle, since Antiquity, it is common among the Uzbeks, Tajiks, 
Turkmens, Karakalpak, Kyrgyz and other peoples of the East. Mentioned in 
sources, notably “Devonu lugotit Turk” (11th century).

It is known that the ceremony takes place in different countries in the 
region and is used in different terms. There is in particular the concept of 
Uzbek cradle, Kyrgyz cradle, Kazakh belek, Turkmen and even Russian 
kolibelnoye svatovstvo.

It is best to let the baby sleep in the crib for the first 3-4 months from 
birth, as it is comfortable and a place that will make him feel secure, reminding 
him of his mother’s abdomen.
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The cradle market is a separate section in the markets of all regions 
of Uzbekistan. Whoever goes to him will enjoy. Because the artisans make 
different and beautiful. Not surprisingly, no cradle factory has been built in 
Uzbekistan. They are made by craftsmen only with respect for the national 
style.

In conclusion, it should be noted that this series of ceremonies is 
distinguished not only by its originality, its history, but also by its richness 
in ethnic and religious ceremonies.

Among the ethnographic lexemes related to Uzbek rituals, there are 
ethnographic lexemes and hybrid lexemes, which are Turkish, Uzbek, Arabic, 
Iranian, Russian and foreign languages, and are few in number. Of course, no 
nation can live apart, and economic, political and cultural ties have always 
existed between nations. This phenomenon is more pronounced in the dialects.

Important ethnographic lexemes related to Uzbek rituals are historical 
lexemes, which can be divided into the following groups: a) ethnographic 
lexemes related to literary language; b) Ethnographic lexicons linked to folk 
rituals of the dialect.

 Lexeme is common in this dialect, and most lexemes have come in 
portable meanings and have served to enhance the effect of lexeme. Many 
lexemes, which represent weddings and funerals, are represented in figurative 
compositions and folklore.

The lexemes inherent in the territory of Uzbekistan have been in constant 
contact with other languages   during their long development. Therefore, in 
the ethnographic lexical layer, Uzbek, Arabic and Russian lexemes are used 
together with lexical units of oriental languages. Indeed, on the one hand, the 
Arabic language as a language of religion and belief has been around for a 
long time and is firmly established in the language, and the Uzbek peoples 
and other peoples have lived side by side for centuries. The content of the 
glossary is constantly evolving and improving
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The festivals, rituals, customs and historical traditions of the peoples of 
the East and the West reflect their noble qualities, their national characteristics, 
the values   of honesty, purity and diligence. All the national and spiritual 
manifestations of the people are reflected in popular ethnography.
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ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ АТАУЛАР ХАЛЫҚ ТАИХА МЕН МӘДЕНИЕТІНІҢ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ РЕТІНДЕ 

(нәрестенің дүниеге келу рәсімдері негізінде  )
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Самарқан мемлекеттік университеті,
Самарқанд, Өзбекістан Республикасы

e-mail: eshmurodova.zarifa@mail.ru

Андатпа. Мақалада Батыс пен Шығыс мәдениетіне жататын Франция, 
Түркия, Өзбекістан халықтарының нәресте дүниеге келу рәсімдерінің атаулары 
қарастырылған. тарихы мен мәдениетінің көрсеткіші ретінде этнографиялық атаулар, 
соның ішінде. Бұл мәдениеттердің қаншалықты айырмашылықтары болғанымен, 
дүниеге сәбидің келуі батыс халықтарын да, шығыс халықтарын да ерекше қуантады. 
Себебі дүниеге нәрестенің келуі әр отбасына бақ, дәулет, қуаныш сыйлайды. Сонымен 
қатар, этнографиялық атауларды салыстырмалы зерттеу барысында батыс пен шығыс 
халықтарының көптеген өзіне тән ерекшеліктері байқалып, олардың лингвомәдени 
сипаттамасы анықталды.  

Тірек сөздер: этнографиялық атаулар, этнография, дәстүр, рәсім, лингво-
культурема.
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Раздел 2. 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА

Part 2.  
RESEARCH IN THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION

___________________________________________________________

FEATURES OF THE TRANSLATION OF 
FAIRY TALES FROM ENGLISH INTO KAZAKH

Sadubek S.K.1,
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Abstract. The article analyzes the features of the translation of a fairy tale from 
English into Kazakh. The features of children’s literature and the problems of its translation 
are considered in the light of the requirements of modern translation studies.

Keywords: children’s literature, translation, modern translation studies, English, 
Kazakh.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ЕРТЕГІЛЕРДІ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ
АУДАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Сәдубек С.Қ.1,
12 к. магистранты, мамандығы: «6М056 – Аударма ісі: синхронды аударма»

Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ 
Алматы, Қазақстан, e-mail: sadubek97@mail.ru

Андатпа. Бұл мақалада ағылшын тіліндегі ертегілерді қазақ тіліне аудару 
ерекшеліктеріне талдау жасалған. Балалар әдебиеті ерекшеліктерінен туындайтын оны 
ағылшын тілінен қазақшаға аударылуы аударматанудың қазіргі талаптары тұрғысынан 
қарастырылған.

Тірек сөздер:  балалар әдебиеті, аударма, қазіргі аударматану, ағылшын тілі, 
қазақ тілі.   

Кіріспе.
Көркем әдебиет – әр елдің өзіндік болмысын, сол елге тән 

ерекшелігін, сол халықтың өткені мен бүгінін көркемдеп жеткізетін 
бейнелі сөздер жиыны. Көркем әдебиеттің проза, поэзия, драматургия 
жанрларында елдің эстетикалық қуаты айқын жеткізіледі. Яғни, көркем 
шығармалар шынайы өмір шындығын суреттей отырып, заттар мен 
құбылыстарды бейнелеу арқылы оқырман сезіміне әсер етіп, ой тудыра 
алады [1, 349].
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Балалар әдебиеті – әдебиетіміздің өскелең бір саласы. Оның өзіндік 
өсу, өркендеу жолдары бар. Балаға қоршаған ортаны таныстыру, жақсы-
жаманды ажырату, дүниетанымын қалыптастыруда «таптырмас қазына». 
Бұл тұста балалар әдебиеті көркем әдебиеттің бір бөлігі ғана болып 
қоймай, ол педагогика, бала тәрбиесімен тығыз байланысты, тұлғаның 
жан-жақты қалыптасуы мен қоғамға қажетті мүше болып жетілуде 
психологиялық ерекшеліктерін дамытуға да септігін тигізеді. Жалпы 
әдебиеттің құрамдас бөлігі ретінде балалар әдебиеті – сөз өнері. А.М. 
Горький балалар әдебиетін барлық әдебиеттің «егеменді» өрісі деп 
атайды. Ересектер мен балалар әдебиеті үшін әдебиеттің принциптері, 
міндеттері мен көркемдік әдісі бірдей екеніне қарамастан, соңғысы 
шартты түрде балалар әдебиетінің ерекшелігі деп атауға болатын өзіндік 
ерекшеліктерімен сипатталады.

Балалар әдебиеті көркем шығармашылық пен оқу іс-әрекетінің 
қиылысында пайда болды. Балалар әдебиеті – оқырман-баланың 
мүдделеріне назар аудара отырып, өзіне тән барлық қасиеттері 
бар жалпы әдебиеттің бөлігі, сондықтан көркемдік ерекшелігімен, 
барабар балалар психологиясымен ерекшеленеді. Өнер өрісі ретінде 
балалар шығармашылығы көп функциялы. Ол келесі функцияларды 
орындайды: эстетикалық, дидактикалық және ақпараттық. Балалар 
әдебиеті біздің өмірімізде ерекше орын алады. Балалар үшін әдебиетке 
қатысты шығармалар көп ғасырлар бойы кеңінен танымал болды, 
өйткені балалар ертегілері, әңгімелері мен әндерінде біз өмірді оның 
барлық көріністерінде көре аламыз.  Балалар әдебиеті – өнер. Өнер 
ретінде оған жалпыланған идеяларды жарқын, көркем түрде, нақты 
образдарда білдіру тән  [2, 3]. Орыс және шетел тілдеріндегі балалар 
әдебиетінің танымал болуына қарамастан, оның аударма саласы көптен 
бері сұранысқа ие бола бастады. Балаларға арналған шығармаларды ХХ 
ғасырдың басына дейін аударуға ерекше көңіл бөлінбеген. Осы уақытқа 
дейін көптеген кітаптар аударылмады.

Зерттеу өзектілігі.
Балалар әдебиетін аудару саласы әдебиетті жалпы аударудың 

құрамдас бөлігі ретінде ғана емес, сонымен қатар ұзақ уақыт бойы 
аудармашылардың назарын жеткілікті дәрежеде пайдаланбаған жеке 
сала ретінде қарастырылады.

Балалар көркем әдебиеті қызықтыру немесе көңіл көтеру үшін ғана 
бағытталмаған. Ол сондай-ақ баланы тәрбиелеу және әлеуметтендіру 
функцияларын орындайды, сондықтан балалар шығармасында 
сақталатын өзіндік нормалары бар. Біріншіден, балалар жұмысы 
идеология, адамгершілік және т.б. тұрғысынан «балаларға пайдалы» 
болуы керек. Екіншіден, шығармадағы сюжеттер мен кейіпкерлер, оның 
тілі баланың жасына байланысты оқу шеберлігі мен ойлау қабілетіне 
сәйкес келуі керек. Аударма туралы айтқанда, бұл талаптар әр түрлі 
мәдениеттер мен дәуірлерде әр түрлі болуы ықтимал, сондықтан 
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аудармашы түпнұсқа мәтін мен аударма мәтінді қабылдаушы мәдениеттің 
балалар әдебиетіне қатысты тұжырымдамалары мен нормаларын ескеруі 
керек [4, 5].

Бұл мәселені зерттеуде мәдениетке бағытталған аударма 
стратегиялары маңызды орын алады. Аудармашы  ертегіні аудару 
кезінде барабар аударманы қамтамасыз ету үшін түпнұсқа мәтіннің 
лингвистикалық, экстралингвистикалық және әдеби сипаттамаларын 
ескеру және синтездеуі қажет. Аудармадағы басты қиындықтардың бірі 
- ұлттық-мәдени бейімделу, бұл аударма кезінде тек тілдік жүйелерді 
салыстыру ғана емес, сонымен қатар әр түрлі мәдениеттерді салыстыру 
арқылы жүретіндігімен түсіндіріледі [6].

Көркем мәтінді аударудың жалпы және ерекше мәселелеріне 
арналған еңбектердің көптігіне қарамастан, аударма теориясы мен 
тіл білімінде  ертегілер аудармасының, соның ішінде  авторлық ертегі 
аудармасының, ерекшеліктері әлі жеткілікті зерттелген жоқ. Осыған 
байланысты біз авторлық ертегінің негізгі жанрлық сипаттамаларын 
анықтауға, атап айтқанда, ағылшын ертегісінің қазақ тіліне аударылған 
мәтінін талдау арқылы, сонымен қатар осы жанрды аударудың 
ерекшеліктері мен мәселелерін анықтауға тырыстық.

Авторлық ертегі дегеніміз - автордың халық фольклорына 
негізделіп немесе өз ойынан құрастырған балалар және ересектерге 
арналған шығарма. Авторлық ертегінің алғашқы шеберлері - француз 
ақыны және сыншысы Шарль Перо, итальяндық драматург Карл Гоцци, 
неміс жазушысы Вильгельм Хауф, дат прозашысы Ганс Христиан 
Андерсен және басқалар. Авторлық ертегінің тақырыбы әдетте белгілі 
бір кейіпкерге немесе автордың өзіне бағытталған, уақыт бойынша 
тұрақты болады. Авторлық ертегі психологиялық дәреженің жоғары 
деңгейімен, авторлық қатынасты анықтаумен де ерекшеленеді.

Сонымен, ағылшын ертегі авторларының айрықша ерекшелігі - 
балалар әдебиетіндегі ересектер мәселесін, кейіпкер типі мен стильдік 
құралдардың біркелкілігін көтеруге деген ұмтылысы болды. Ертегі 
авторларының тек балалар жазушылары емес, математика мен әдебиет 
мұғалімдері, тілші, инженерлер, тарихшылар болғанына қарамастан, 
барлық авторларды көптеген жылдар бойы өзгеріссіз келе жатқан және 
ғасырлар бойғы ағылшын дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына, әзіл-
оспақтары мен мағынасыздықтарына негізделген стильдің біркелкілігі, 
сөз тіркестері мен фразеологиялық бірліктер біріктірді. Ертегілерге 
арналған сюжеттер көбіне өмірде болған жайттардан, ауызша 
әңгімелерден туындады.

Мақаламыздың практикалық өзегі болып отырған шығарма 
дат елінің балалар жазушысы, прозашы Ганс Христиан Андерсеннің 
«Ұсқынсыз үйрек балапаны» ертегісі [7, 163].

Ертегі 1843 жылы жазылып, алғаш рет «Жаңа ертегілер» жинағында 
жарыққа шықты. Көптеген әдебиеттанушылар аталмыш ертегіні 
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өмірбаян-ертегі деп есептейді. Болжауларға сенсек, шығармадағы үйрек 
деп отырған, жас кезінде бүртүрлі оғаш түрге ие болған Андерсеннің өзі. 
Әдеби бағыты мен жанрына тоқталатын болсақ, ертегі романтикалық 
бағыт заңдылығына сәйкес жазылған. Бұл шығарма жанры – авторлық 
ертегі. Бірақ бұл көбінесе жануарлар туралы ертегіге емес, философиялық 
астарлы әңгімеге ұқсайды. Ертегінің барлық кейіпкерлері – аллегория, 
бірақ егер жануарлар ертегісінде кейіпкер сапаның аллегориясы болса, 
онда «Ұсқынсыз үйрек балапаны» ертегісінің кейіпкерлері белгілі бір 
адам типін, белгілі бір тағдырды бейнелейді. Аталмыш ертегіні қазақ 
тілінде бейнелеген Ғ. Жұмабаев [8].

Түпнұсқадан қазақ тіліне аудару барысында аудармашының 
ана тілі – қазақ тілі екендігі айқын байқалады. Оған дәлел – аударма 
барысында көптеген фразеологиялық бірліктер, метафоралар және тағы 
да басқа қазақ тіліне тән тілдік бірліктер қолданылған. Мысалы, ертегі 
«It was lovely summer weather in the country» - сөйлемімен басталады. 
Бұл сөйлемді аудармашы  «Жаздың жайма - шуақ кезі еді» деп берген. 
Аудармашы бұл сөйлем арқылы түпнұсқа сөйлемнің қазақ тілді 
оқырмандарға мәдени қырын сақтай отырып, жеткізген. Қазақ тілінің 
тілдік бірліктерінің сақталғандығын келесі сөз тіркестері арқылы да 
байқауға болады. «Golden corn», «green oats», «haystacks piled up» сөз 
тіркестері «қара бидай сарбалақтанып», «сұлы көктеп», «пішеннің 
шөмелеге салынған шағы» деп тәржімаланған. 

Ертегінің басталуы барысында үйректердің тұрғылықты 
жерлерінің суреттелу стилі бейнелеу әдісі бойынша қалыптасқан. «The 
spot was as wild as the centre of a thick wood.» – мына сөйлемде «Түйе 
жапырақтардың саясы ит тұмсығы батпайтын ну ормандай, құлаққа 
ұрған танадай мүлгіген меңіреу дүние» деп фразеологиялық тіркестер 
арқылы әдемі суреттеліп жеткізілген. 

Ағылшын және орыс тілінде ер және әйелдің жеке басын 
анықтайтын есімдіктер бар, мысалы «он, она», «he, she», ал қазақ тілінде 
арнайы сөздер қолданылады. Мысалы, ертегіде үйректі «she» деп алса, 
қазақ тілінде «мекиен үйрек» деп жеткізген. Сондай-ақ, «watching 
for her young brood to hatch» сөз тіркесі, мағынасы бойынша «жаңа 
балапанын күтіп отыр» деп шұбалаңқы тәржімаланбай, тілдің мәдени 
ерекшеліктеріне сүйене отырып, «балапан басып отыр» деп аударылған. 

Сонымен бірге, аударма барысында контекстік ерешеліктерге үлкен 
назар аударылған. Мысалы, «tired» сөзі – ‘шаршады’ деген мағынада, ал 
аудармашы ерекшелікті түсініп, мәнмәтінге сәйкестендіріп «жалықты» 
деп аударған. Мәтіндегі жағдайды беру үшін, «to have a gossip with her» 
сөз тіркесін «үйрекпен өсек айту» деп аудармай, мұндағы басты кейіпкер 
үйрек екендігін ескеріп, «онымен барқылдасу» деп аударған.  

Аударма барысында кездесетін мәселелер мен ағылшын тілінен 
қазақ тіліне аудару кезіндегі ерекшеліктерге тоқталсақ. Ағылшын тілі 
мен қазақ тілінің стилистикалық құрылым ерекшеліктерін, анығырақ 
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айтсақ, мүлде сәйкес келмейтінін айқын байқауға болады. Мысалы, 
ағылшын тілінде баяндауыш бастауыштан кейін, көбінесе екінші кезекте 
тұратын болса, ал қазақ тілінде баяндауыш көбіне сөйлемнің соңында 
келеді. Бұл мәтін авторлық шығарма болғандықтан, автор өзіндік 
таным-түсінігіне сәйкестендіріп, өзіндік әлемдік танымына сай етіп 
жазған. Демек, аудару барысында түпнұсқа стилін сақтай отырып, қазақ 
тілді оқырмандарға түсінікті тілмен жеткізу маңызды. Яғни, тек қана 
түпнұсқа мәтіндегі ақпаратты беріп қана қоймай, автордың жеткізгісі 
келген эмоционалды жағдайын реципиентке бейнелеп көрсету. Сонымен 
бірге, түпнұсқада көрсетілген уақыт және адамдардың ұлттық-мәдени 
ерекшелігін аударма тілінде жеткізе білу үлкен мәселе болып табылады 
[9]. Сондай-ақ контексттік ауытқушылық мәселесі барлық аудармашыда 
кездесетін жағдай. Бұл мәселеге жолықпау үшін, екі тілде де тек негізгі 
тілдік білімнен бөлек аялық білімнің болуы маңызды. 

Г.Х.Андерсенның «Ұсқынсыз үйрек балапаны» атты шығармасын 
қазақ тіліндегі аудармамен салыстырып талдау барысында аударма 
сапасын көтеру мақсатында сөйлемнің бөлшектенуі, сөйлемдерді 
біріктіру, грамматикалық ауысулар әдістері көптеп қолданылғанын 
байқадық. Сонымен бірге, кейбір сөз тіркестерінің аудармаларында 
калькалау әдісі де кездесті. Мысалы, The Ugly Duckling – ұсқынсыз үйрек 
балапаны деп аударылған, ағылшын тіліндегі көп мағыналы сын есімнің 
ugly ауыспалы мағынасы қазақша «ұсқынсыз» сын есімнің ‘кесінсіз, 
сұрықсыз’ мағынасына ауыспалы ‘жағымсыз’ мағына   қосылуда 
(орысша аудармасында «гадкий» сөзінің мағынасымен салыстыру осы 
құбылыстарды анығырақ көрсетеді). 

Жоғарыда айтылғандай, аудармашының назарында түпнұсқа 
ертегінің терең мағынасын жеткізу болғандықтан, көбінесе модуляция 
әдісі арқылы мәнмәтінге сәйкестендірілген аударма десе болады. Соның 
негізінде аударма мәтіннің сөздер мен сөз тіркестері арасында логикалық 
қатынас сақталып, шығарма идеясын жеткізуші құралдар қатарында 
қарастырылады. 

Қорыта келе, қазіргі аударматануда орын алып келе жатқан аударма 
процесін мәдени бағыт призмасы арқылы қарастыру аударманың 
көптеген қырын ашып, аудармашылық талдауды нығайтады.   Аударма 
түпнұсқа және аударма лингвомәдениеттеріне тән екі халықтың ұлттық-
мәдени, тарихи ерекшеліктерін, оның ішінде тілдік бейнелеу тәсілдері, 
троптар, фразеологиялық бірліктер, мақал-мәтел, қанатты сөздер мен 
екі лингвомәдениеттің танымал прецеденттік есімдері сияқты көптеген 
ұлттық-мәдени көріністерін ескеріп, ал аудармашы оларды жете қамтуы 
керек. Мұнда аудармашы эквиваленттілік мәселесімен бетпе-бет келеді, 
сондықтан аударма оқырманы бөтен өмір, мәдениетті жете түсінуі 
үшін аудармашы түпнұсқа мағынасын әуелі өзі дұрыс, терең түсініп, 
оны аударма тілінде жоғалтпастан дұрыс берілу әдісін таңдауы керек. 
Г.Х.Андерсен «Ұсқынсыз үйрек балапаны» атты ертегісінің  жоғарыда 
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қарастырылған Ғ. Жұмабаев аудармасы осы талаптарға сай әзірленгенін 
дәлелдей келе, оқырман бұл ертегіні аударма ретінде емес, түпнұсқа деп 
қабылдайтынын айту керек.   
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Аннотация. В статье анализируются особенности перевода сказки с английского 
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Abstract. This article is devoted to the translation of advertising text into the Kazakh 
language, taking into account the peculiarities of advertising, its goals. The requirements for 
the translator of advertising in the context of its main goal are considered. Numerous errors in 
translations into the Kazakh language found on objects of outdoor advertising are analyzed.
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ЖАРНАМАНЫ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ АУДАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
 (сыртқы жарнама негізінде)  
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Андатпа. Бұл мақалада жарнама жайында қалыптасқан түсініктер, жарнаманың  
қазіргі жағдайы, сауатты аударманың жасалу тәртібі, сыртқы жарнамалардың қазақ 
тіліне аудару мәселелері мен оны жариялауға арналған талаптары жайында айтылады. 
Сыртқы жарнаманы аудару барысында жиі кездесетін қателіктер және оларды түзету 
жолдары берілген.

Тірек сөздер: жарнама, аударма, қазақ тілі, сыртқы жарнама, қателер.

Жарнама мәтіндерін аудару мәселелері негізінен белгілі бір 
стилистикалық тәсілдердің «аударылмайтындығынан» туындайды. 
Оның қатарына  идиомалар, мақал-мәтелдер, сөздердің ауысып түсуі 
немесе ұйқас сияқты лингвистикалық ерекшеліктерді жатқызуға 
болады [1]. Бұл тілдік бірліктерге тән ерекшеліктер әрбір жеке тілдің 
өзіндік құрылымына жатады; сол тіл тұтынушысы мен мәдениетте ғана 
таралғандығынан, оларды  сол халық мәдениетінің тілдік әсерін түсінетін 
адамдарға ғана таныс. Жарнама мәтіндерін аударудың негізгі алгоритм, 
формуласы жоқ. Мәтінді сапалы әрі тиімді етіп аудару үшін аудармашы 
сөзбе-сөз, мазмұнды немесе басқа да мағынаға сай келетіндей, аударма 
тәсілдерін қолдану керек және оны алдын ала білуі тиіс. Дегенмен, көп 
жағдайда, аударма тілінде толыққанды жаңа жарнама мәтінін ойлап табу 
- түпнұсқа тіліндегі басты ойды жеткізудің тиімді әдістерінің бірі. 

Қазіргі тіл білімі жарнаманың ерекшеліктерін ескере келе, 
біріншеден  жарнаманы дискурс тұрғысынан, екіншіден, оны маркетинг 
және байланыс құралы ретінде қарастырады. Жарнама тек өнім 
мен қызмет туралы ақпарат қана беріп қоймай, тұтынушы тауардың 
қаншалықты тиімді екеніне көз жеткізуіне  бағытталған. Оның мақсаты 
– қабылдаушының жарияланып отырған тауарға қызығушылығын 
арттыру. 

Заманауи жарнама алуан түрлі болғандықтан, олар түрлі 
көрсеткіштер негізінде бірнеше қырларынан топтастырылады. 
Осыған орай, кейбір жарнама берушілер, адамның көзі әуелі бейне, 
суреттерге түсіп, жиі байқауының салдарынан, визуалды жарнамаға 
сүйеніп жатады, ал басқалары визуалды көріністі сүйемелдейтін 
ауызша жарнаманы көбірек қолданады. Бұның барлығы әдетте, 
жарнама берушілердің мақсатты аудиторияның көңілін тауып, назарын 
аударғысы  келетініне байланысты [2]. Бірақ визуалды түрде, дауысты, 
дауысты-визуалды болсын, жарнаманың ең басты құралы – тілі екенін 
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ескерсек, жарнаманың басты функциясы тұтытушының сенімін арттыру 
болғандықтан, жарнаманың тілі айқын және есте қаларлықтай болуын 
ұмытпауымыз қажет [3].

 Жарнама мәтінін жазып құрастыру  процесінде де, оны аудару 
барысында да тұтынушы айқын рөл атқарады. Сондықтан маркетинг 
жоспары бойынша, жарнама мазмұнына сәйкес материалдарды таңдау 
арқылы тұтынушылардың көңілінен шығатындай етіп жасалады. Осы 
жағдай (фактор) жарнама мәтіннің түпнұсқасы мен аудармасының оның 
қандай тұтынушыға арналғанына, яғни   мақсатты аудиториясына, 
байланысты тілдік бірліктер мен сөз өрнектерін таңдауда атқаратын 
қызметі де анықталады. 

Аударма үдерісінің басты қатысушысы – аудармашы. Оны 
аударманы өндіріп шығарушы десе болады. Аудармашы тіл мен 
мәдениеттің дәнекері ретінде маркетинг жоспарын жүзеге асыру үшін 
аударма құрылымын дұрыс таңдап, түпнұсқа мазмұнын жеткізе білуі 
тиіс. Аудармашылардың көпшілігі  жарнаманы аудару үдерісіндегі 
функционалды эквиваленттілік қағидасын құптайды, яғни аударма 
мәтініне функционалды өзгерістер жасалса да, бастысы мағынасын 
сақтап, оқырманға түпнұсқадағыдай әсерін тигізу керек. 

Қай жарнама болмасын, алдымен ол белгілі бір елдің 
аудиториясына ғана арнайы бағытталады. Әлем бойынша тұтынылатын 
өнімдер мен қызметтер түрі ұқсас екені анық, алайда жарнаманың дәл 
сол елдің қалыптасқан тілдік мәдениетін тасымалдаушыларына ғана 
әсер ететін өзіндік лингвомәдениеттік ерекшелігі бар. Жарнамалық 
мәтіннің маңызды  бірлігі –  сөз.  Және де сөз – мағынаға толы ақпарат 
беруші маңызды тілдік бірлік. Сөздің қолданыста, әсіресе жарнамалық 
дискурста, атқаратын қызметі шексіз. Жарнама мәтінді өндіруші, ол 
түпнұсқа мәтін болса да, аударма мәтін болса да, сөз бен сөйлеу арқылы 
қатынастың қызметтерін терең, жан-жақты игеріп, минималды түрде сөз 
қорын пайдалана отырып, маркетингтік ақпаратты максималды түрде 
жеткізе білуі керек. Жарнама мәтінін ойлап табу кезінде әрбір сөзді 
мұқият таңдау – негізгі үдеріс болып табылады. Жарнама аударушының 
қызметі мен жауапкершілігі жарнама түпнұсқанын құраушы авторынан 
асып кетпесе, кем емес. Себебі аудармашы, біріншіден, түпнұсқа 
авторының ойын дәл, жете түсінуі қажет. Ол үшін түпнұсқа тілі мен  
лингвомәдени ерекшеліктерін, соның ішінде прецеденттік есімдер, 
атаулар, қанатты сөздер, наным-сенім, ұстанымдар, юмор т.б., етене 
білуге тырысады. Екіншіден, аударма тілі мен оның да лингвомәдени 
ерекшеліктерін жоғары деңгейде  игерусіз аудармашы, әсіресе жарнама 
аудармашы, мақсатына жетуі күмән туғызады. Сонымен, аударылған 
жарнамаға қойылатын талаптардың бастысы: жарнама мәтініне немесе 
ұранына енген әрбір сөз түпнұсқа авторының ойындағыдай дәл, жинақы, 
негізделген және оқырман үшін түсінікті болуы керек [4].
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Жарнама мәтінінің құрылымы мен аудармасына мұқият қарап, 
көптеп көңіл бөлу керек екенін ескердік. Біздің елімізде тарихи 
жағдайлар салдарымен орыс тілінен → қазақ тіліне жасалған аудармалар 
басым. Бұл жағдай тәуелсіздік кезеңінде де жалғасып келеді. Оның 
объективті негіздемелері де бар. Мәселе – сол аудармалардың сапалы 
болуында. Негізінде мемлекеттік тіл дәрежесіндегі қазақ тілінің әдеби 
тіл ережелеріне сай қолданылуы әрқашан мамандар назарында [5]. 
Соның негізінде  «жалпы ҚР-ның Тілдер туралы заңы, шағын және 
орта бизнес саласында жиі бұзылады» деген түйіндеме орын алуда. 
Әсіресе бұл жарнама аудармаларында айқын көрініс табады. Зерттеу 
барысында орыс тілінен сауатсыз аударылған жазулары бар маңдайша 
мен тақтайшаның көбісі жеке кәсіп иелеріне тиесілі болғаны анықталды. 
Мұндай дөрекі қателіктер туралы екі түрлі болжам айтуға болады: 
бірі – сауатсыздық, екіншісі – біле тұрса да қателікті жөндемеу. Қазақ 
тіліндегі жарнама мәтіндерінің сауатсыз жазылғандығын түсіндірер 
болсақ, алдымен мәтін орыс тілінде жазылып, содан кейін қазақ тіліне 
«сөзбе сөз» аударылады, нәтижесінде қателіктерімен жасалған калька 
пайда болады. Осындай «аударма тактикасы» тілдер бір бірінен тек 
мәтін ішіндегі сөздермен ғана шектелу деген көрініс арқылы құрылады. 
Сонымен қатар, әртүрлі тілдердің грамматикалық құрылымы және тек 
өздеріне тән әлемді сипаттау жүйесі бар, алайда оған назар аударылмайды. 
Сондай-ақ, аударумен айналысатын адамдар электрондық аудармашыны 
пайдалануы мүмкін екендігін де ескеру қажет. Қалай болғанда да, қазақ 
тілінде жазылған деп танытатын жарнаманың жекелеген нұсқалары 
автоматтандырылған желілік аудармашылардың ұсынған аудару 
нұсқаларымен сәйкес келеді. Нәтижесінде біз мағынасынан мүлдем 
айырылған аудармалық сәйкессіздіктерге тап боламыз.

Бірақ мәселе тек жарнамалық мәтіндердің сауатсыз 
жазылғандығында ғана емес. Бұл жағдайда біз заманауи қазақ тілінің 
көпшілік алаңында құлдырауының жарқын индикаторын көріп отырмыз. 

Айталық, сіз мысалы шетелдік қаланың көшелерінде жүріп, онда 
қате жазылған жазба бар екенін көресеңіз, осы елдің тұрғындары туралы 
не ойлайсыз? Егер көзге түсер сауатсыздықтың объективті фактісіне 
негізделетін болсақ, осы ел тұрғындарының өз мемлекеттік тіліне 
қатысты нақты көзқарасы жөнінде сіздің пікіріңіз қандай болады?

Сондықтан сауатсыз жазылған жарнама біздің шешілмей 
жатқан тілдік және әлеуметтік мәселелеріміздің тек кішкентай ғана 
бөлігі болып табылады. Сауатсыз жазылған қазақ тіліндегі жарнама 
қазақстандықтардың ары мен намысын оятуға тырысып жатыр деп 
айтуға болады. Бірақ, өкінішке орай, әзірге нәтиже толығымен бар деп 
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айтуға ерте. Қала көшелеріндегі сыртқы жарнамалардан қателер әлі 
де кездеседі. Мағынасыз аудармалар, әріптік қателер мен оңды-солды 
қойылған тыныс белгілері солардың қатарында. Тіл мамандары көрнекі 
ақпараттардың сауатсыздығын айтып, дабыл қаққанымен, жарнамадағы 
қателер азаяр емес. Мамандар кезекті рет көрнекі ақпарат пен жарнама 
сауаттылығы мәселесін көтерді. Әсіресе, бұл тақырып жарнама 
саласындағы қазақ тілі нормасының сақталуында өзекті мәселе. 
Мәселен «очки» сөзін көзілдірік емес, ұпайлар деп аударылуы,  дүкен 
атауларында алдымен орыс тіліндегі нұсқасының жазылуы және екі 
сөздің бірігіп қалуы секілді дөрекі қателіктер жиі кездесіп жатады. Ал 
мұндай олқылықтарға жарнама агенттігі қызметкерлерінің көзі үйреніп 
кеткен секілді. Бұл мәселенің бірден бір шешімі жұмысқа осы міндетті 
орындай алатын құзыретті мамандарды тарту керек.

Ал еліміздегі аудармалардың сапасы қандай екенін бірі байқап 
жатса, біріне оның маңыздылығы екіталай. Жарнама – қала бейнесін 
қалыптастырушы құралдардың бірі. Қала қонақтарының бірінші 
болып үлкен билбордтардағы қателерді байқауы қуантарлық жағдай 
емес. Бүгінгі күні жеке кәсіпкерлердің көпшілігі, әсіресе интернет-
дүкендер өз жарнамаларын тек орыс тілінде беріп жатады. Ал Қазақстан 
Республикасының «Жарнама туралы» заңына сәйкес [6], «...бланктер, 
маңдайша жазулар, хабарландырулар, жарнама, прейскуранттар, 
баға белгілері, басқа да визуалды ақпараттар мемлекеттік және орыс 
тілдерінде, қажет болған жағдайда басқа да тілдерде жазылады...», «...
көрнекi ақпараттың барлық мәтiнi мынадай ретпен: мемлекеттiк тiлде 
- сол жағына немесе жоғарғы жағына, орыс тiлiнде оң жағына немесе 
төменгi жағына орналасады, бiрдей өлшемдегi әрiптермен жазылады. 
Қажеттiгiне қарай көрнекi ақпараттың мәтiндерi қосымша басқа да 
тiлдерге аударылуы мүмкiн. Бұл жағдайда қарiп өлшемi нормативтiк 
құқықтық актiлерде белгiленген талаптардан аспауға тиiс. Ауызша 
ақпарат, хабарландыру, жарнама мемлекеттiк тiлде, орыс және қажет 
болған жағдайда, басқа да тiлдерде берiледi» делінген [6]. Осыған 
сәйкес мысал ретінде Алматы қаласындағы «Frank Lyman» әйелдер 
киімі дүкенін алсақ болады. Дүкеннің сыртқы атауы түпнұсқа тілінде 
және астында «канадский бутик» деп тек орыс тілінде ғана жазылған. 
Заңға тиісінше мемлекеттік тілде орыс тілімен бірдей қаріппен 
бірінші  «канадалық бутик» деп жазылуы тиіс. Тағы бір мәселе, 
қарапайым хабарландырулардан да қателер кездесіп жатады. Әлем 
бойынша «covid-19» атты індетінің таралуы салдарынан, адамдарға 
арақашықтықты сақтау туралы хабарламаларды жиі көреміз. Өкінішке 
орай, оның қателеріне мән беріп жатқандар жоқтың қасы. Соның 
қатарына «Сенімді өтініш! Арақашықтығыңызды қатарда сақтаңыз!». 
Мұндағы «сенімді өтініш» орыс тіліндегі «убедительная просьба» деген 
тіркесінің тура аудармасы. Дұрыс нұсқасы тек «өтініш» немесе «көптен-
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көп өтініш» болуы тиіс. Сонымен қатар, «қатардағы арақашықтықты 
сақтаңыз» деген хабралама нұсқасы дұрыс болады. Осыған ұқсас мәселе 
қатарына «Кіру бір адамға дейін» хабарламасы жатады. «Вход не более 
1 человека» сөйлемі сөзбе-сөз аударылған, сондықтан қазақ тілінде 
аяқталмай қалған сөйлем секілді. Оны «Бір адамнан ғана кіруге рұқсат» 
деп түзету қажет. 

Сонымен, жарнама мәтіндерін аударудың әрбір тәсілі және 
сыртқы жарнмаларды жариялаудың талаптарын сақтау ерекше 
маңызды. Бір мақала аясында нақты тәсілдердің түрі мен қателік 
кеткен жарнамалардың басқа да түрлеріне тоқталу мүмкін болмады. 
Өз кезегінде, жарнама мәтіндерімен жұмыс жасағанда, аударма 
ғылымдарының негізгі категорияларының бірі – сәйкестік ұғымының 
маңыздылығы зор. Сондықтан, мұнда түпнұсқа мен аударма мәтінінің 
мазмұндарының тұтастығы, ортақтығы қалыптаспай, сапалы мәтінге 
қол жеткізу екіталай.
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам перевода рекламного текста на 
казахский язык с учетом особенностей рекламы, ее целей. Рассматриваются требования 
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Abstract. This article focuses on the problems of educating a future specialist in basic 
military training at a University. The authors present informative material of the teaching staff 
of the Department “Professional education and pedagogy” at  Karagandy technical university 
in the context of new system of military-patriotic education of high school students. The 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме профессиональной подготовки 
преподавателей начальной военной подготовки в процессе обучения в вузе. Авторами 
представлен содержательный материал работы ППС кафедры «Профессиональное 
образование и педагогика» Карагандинского технического университета в условиях 
обновления системы военно-патриотического воспитания старшеклассников. Авторы 
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считают, что личность преподавателя является главной фигурой, реализующей 
принцип воспитывающего обучения. 

Ключевые слова: личность, формирование, развитие, военно-патриотическое 
воспитание, правила и нормы, национальная безопасность, система, современный 
Казахстан, профессиональное и педагогическое совершенствование, совершенствование 
знаний

Стратегически важным условием развития суверенного госу-
дарс тва являются укрепление государства, формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина-патриота, готового 
к служению и защите Отечества в мирное и военное время. Поэтому 
на современном этапе важной проблемой образовательного процесса 
является проблема военно-патриотического воспитания.

Составляющими военно-патриотического воспитания являются 
формирование военно-патриотических взглядов, убеждений, мысли 
и понятий, связанных со священным долгом защитника Отечества, с 
глубоким чувством любви к Родине, гордости за ее героическую историю 
[1]. Главной фигурой в системе военно-патриотического воспитания 
таких граждан является учитель начальной военной подготовки. В 
теоретических и практических разработках ученых и методистов 
анализируются пути, методы, формы военно-патриотического 
воспитания как системы знаний, взглядов, идей, социальных позиций 
и чувств, направленных на утверждение и укрепление казахстанской 
государственности, обеспечения прочного статуса страны в мире [2,3,4]. 
Неисчерпаемым педагогическим источником в этом плане являются 
боевые традиции казахского народа. Ввиду обновления системы военно-
патриотического воспитания старшеклассников с учетом военно-
исторического опыта многовековых боевых традиций предъявляются 
новые требования к процессу подготовки будущих учителей начальной 
военной подготовки, так как эффективность военно-патриотического 
воспитания старшеклассников на боевых традициях казахского народа 
определяется личностью самого педагога, уровнем его психолого-
педагогической, профессиональной и физической подготовки. При этом 
действенную помощь может оказать обращение к государственному 
языку. Так, будет весьма своевременным и логичным при знакомстве с 
боевыми традициями казахского народа проанализировать их названия 
на казахском языке,  сравнить их переводы на русский язык, показать 
богатство военной лексики, а также привести  народные пословицы и 
поговорки, в которых восхваляются смелость, мужество, благородство 
и героизм защитника родины. В этой связи открываются большие 
возможности модернизации учебного процесса через активизацию 
проектной деятельности учащихся, которая будет направлена на 
изучение дополнительной литературы, в том числе исторической, 
научной, художественной и др. 
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Следовательно, подготовка учителя начальной военной 
подготовки в  условиях ее обновления на современном этапе развития 
суверенного государства включает и языковую составляющую и 
требует совершенствования его лингвистической подготовки, так как 
грамотная, с богатым словарным запасом, яркая, убедительная речь 
учителя способна вдохновлять, оказывать весьма сильное воздействие 
на убеждения формирующейся личности старшеклассника.

Военно-патриотическое воспитание мы понимаем, как 
исторически сложившиеся в народе правила и нормы, согласно которым 
подрастающее поколение с малых лет впитывает понятия долга и чести 
каждого гражданина быть патриотом, всегда готовым защитить свою 
родину, обеспечить национальную безопасность, государственную 
независимость и территориальную целостность. 

Боевые традиции помогут не только формировать идейно-
политические, психологические, морально-волевые и физические 
качества старшеклассников, но и развивать их интеллектуальные 
способности, совершенствовать нравственные установки. Сложившиеся 
на протяжении веков самобытные боевые традиции казахского народа, на 
основе которых была выстроена целостная система воспитания воина-
кочевника, сегодня представляют интерес, изучаются, в результате - 
постепенно обогащаются, наполняются новым содержанием; на основе 
достижений народной педагогики разрабатываются новые пути, формы, 
методы и средства военно-патриотического воспитания с использованием 
достижений компьютерных технологий. Национальным и культурным 
достоянием кочевников огромного евразийского региона является 
военное искусство казахов, имевшее огромное значение в истории 
древних кочевников. Наши предки были создателями оригинальной 
военной системы, благодаря которой казахский народ освоил и 
закрепил за собой нынешнюю территорию современного Казахстана. 
Компонентами этой системы являются: облавная охота, комплекс 
вооружения, традиционная военная организация, институт батыров, 
военная тактика, народные военно-спортивные игры, устное народное 
творчество [5]. Учитель начальной военной подготовки в своей работе 
должен опираться на использование в единстве системного, целостного, 
комплексного, лично-деятельностного подходов как методологических 
принципов [6]. 

С точки зрения системного подхода военно-патриотическое 
воспитание на боевых традициях следует рассматривать в плане 
компонентно-аспектного содержания его структуры, в единстве, 
взаимосвязи и взаимодействии всех подсистем в процессе 
функционирования и развития.

Методический принцип целостного подхода позволяет выявить 
интегративные системообразующие связи и взаимоотношения 
компонентов, установить в них общее и специфическое, устойчивое 
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и переменное и т.п. При этом учитывается, при каких условиях 
функционирования и развития компонентов обеспечивается 
высшая эффективность воспитания старшеклассников. Согласно 
комплексному подходу, в процессе исследования выделяются 
наиболее значимые компоненты педагогического процесса, такие, 
как целеполагание, принципы обучения и воспитания, содержание, 
формы, методы средства учебно-познавательной, самообразовательной, 
самосовершенствующейся деятельности будущих учителей начальной 
военной подготовки. Основу обучения составляют общие принципы 
организации профессионально-педагогической подготовки педагога как 
единой системы. Поэтому главными принципами обучения являются 
принципы сознательности, активности и самостоятельности, которые 
представляют двусторонний процесс обучения и предполагают активность 
мышления и деятельности учащегося, направленных на осознанное 
самостоятельное усвоение материалов боевых традиций казахского 
народа. Важную роль в профессиональной подготовке преподавателя 
НВП играет формирование у студентов навыков сознательного 
совершенствования профессиональной готовности к осуществлению 
педагогической деятельности по военно-патриотическому воспитанию 
старшеклассников. 

Следует подчеркнуть, что акцент делается на принцип научности, 
который создает условия для вхождения современных научных 
достижений в процесс формирования готовности на пути овладения 
способами познания. Принцип научности требует, чтобы содержание 
готовности к практической деятельности, реализуемой в учебное и во 
внеучебное время, было направлено на ознакомление будущих учителей 
начальной военной подготовки с объективными научными фактами и 
явлениями. Осуществление принципа научности означает ориентацию 
образовательного процесса на формирование концептуального видения 
мира. Принцип научности связан с пониманием закономерностей 
деятельности старшеклассников, к построению системы обучения и 
воспитания, связан также с содержанием образования, т.к. содержание 
требует использования дополнительного материала, содержащего 
сведения о боевых традициях казахского народа и методах обучения и 
воспитания. 

Современности необходима новая генерация людей, обладающих 
способностью креативно мыслить, умеющих порождать новые знания, 
создающих инновации в своей деятельности. Человек, обладающий 
разноплановыми знаниями, лучше решает сложные задачи. В связи 
с этим интеллектуализация образования направлена на достижение 
соответствия образования потребностям мировой экономики, 
основанной на знаниях. Необходима интеллектуализация образования. 
Третий президент США Томас Джефферсон, которого серьезно 
занимала проблема «производить» образованных людей, считал, что 
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появится естественная аристократия по талантам, когда достижения 
каждого человека будет определять масштаб его собственной энергии 
и самодисциплины. Он считал, что два процесса – интеллектуальное 
и духовное развитие личности – должны идти параллельно и 
взаимосвязанно. 

Перед системой образования РК стоит задача формирования 
образованных высоконравственных, эрудированных, творческих, 
предприимчивых людей, способных принимать ответственные решения 
в ситуации выбора, прогнозируя и возможные последствия, способных 
к сотрудничеству, обладающих такими качествами, как мобильность, 
динамичность, конструктивность, с развитым чувством ответственности 
за судьбу страны. 

Основными направлениями профессиональной подготовки 
преподавателей Начальной военной подготовки являются военно-
профессиональное и педагогическое совершенствование, повышение 
научной квалификации и уровня информационной подготовки, 
формирование духовно-патриотических ценностей с использованием 
различных форм подготовки, которые позволят преподавателям не 
только углубить знания, расширить и закрепить практические навыки, 
но и исследовать проблемные вопросы военного искусства, а также 
повышать педагогическое мастерство преподавателей и расширять 
методы научного поиска [7].

В соответствии с целями профессиональной подготовки 
преподавателей НВП в ее основные задачи входит усвоение и 
совершенствование знаний в области: 

- основ военной культуры, истории военного искусства и, в первую 
очередь, в области теории и практики военного искусства; 

- основ государственного управления и формирования военной 
политики государственной власти; 

- правовых положений, связанных с основными концептуальными 
и доктринными взглядами по вопросам обороны страны и обеспечения 
ее национальной безопасности, с функционированием системы высшего 
профессионального военного образования в целом.

Поскольку современный понимание целей и задач обучения и 
воспитания требует не знаниевого, а компетентостного подхода, то 
помимо знаний необходимы:  

- формирование умений: создавать творческую атмосферу 
образовательного процесса; использовать при изложении предметного 
материала взаимосвязь смежных дисциплин, представленных в учебном 
плане, а также научно-исследовательского и учебного процессов в 
вузе; применять знания культурного наследия прошлого и настоящего, 
современных достижений науки и культуры в качестве средств 
воспитания будущих учителей НВП 

- овладение: методами научных исследований в сфере основной 
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профессиональной подготовки; основами научно-методической работы; 
навыками самостоятельной методической проработки профессионально-
ориентированного материала (структурирование и преобразование 
научного знания в учебный материал); основами  учебно-методической 
работы высшего профессионального образования, методами и 
приемами разработки задач, упражнений, тестов по различным темам; 
способами создания требовательно-доброжелательной обстановки в 
учебном процессе; методами  формирования навыков организации 
самостоятельной работы, профессионально-аналитического мышления 
и развития творческих способностей обучаемых; культурой жизненного 
самоопределения, методами эмоциональной саморегуляции; основами 
применения компьютерной техники и информационных технологий в 
учебном и научном процессах [6].

Главная роль в педагогическом формировании учителя НВП 
и достижении им высокого уровня педагогического мастерства 
принадлежит его теоретической и методической подготовке, основными 
задачами которой являются: овладение основами педагогической 
психологии. 

Решение современных задач профессиональной подготовки 
учителей начальной военной подготовки с использованием новых 
технологий обучения требует от преподавателей научного психолого-
педагогического мышления.  В этом аспекте значимым является освоение 
дидактики, что позволит разработать более совершенную организацию 
процесса обучения, новые обучающие системы, новые технологии 
обучения НВП являются инструкторско-методические занятия, где 
главное внимание уделяется обстоятельному и подробному обсуждению 
методических приемов по каждому из учебных проблем предстоящего 
занятия, вариантов раскрытия сложных и актуальных вопросов урока. 

Боевые традиции казахского народа (традиционная военная 
организация, военная тактика и стратегия, комплекс вооружения), 
институт батыров как образец героизма (эпические батыры, массовый 
героизм в годы ВОВ), устное творчество как хранительница традиций 
военного искусства (батырлар жыры, пословицы, поговорки), военно-
спортивные игры (национальные спортивные  игры, конно-спортивные 
игры), с заложенными в них традиционным чувством патриотизма, 
ощущения личной ответственности за безопасность своей Родины 
являются действенным средством военно-патриотического воспитания 
старшеклассников.
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Аңдатпа. Б.С. Исмакова, В.В. Готтинг, М.А.Умирбекованың мақаласы 
заманымызға сай жоғары оқу орындарында болашақ маманды даярлау процессіндегі 
тәрбие мәселесінің маңыздылығын баса ескере отырып, өз тәжрибесіндегі 
ойларымен бөліскен. Авторлар Қарағанды техникалық университеті, «Кәсіптік 
білім және педагогика» кафедрасының ПОҚ осы проблема ауқымында атқарылып 
жатқан жұмысымен таныстырып өткен. Сонымен қатар, авторлардың пікірінше, 
ЖОО ұстаздарының дәріс бере отырып студенттерді тәрбиелеудегі маңыздылығын 
атап айтқан. Мақала ЖОО-дағы ұстаздар мен тәрбие мәселесімен шұғылданатын 
қызметкерлерге пайдалы болуы мумкін деп есептейміз.
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мен нормалар, ұлттық қауіпсіздік, жүйе, қазіргі Қазақстан, кәсіби және педагогикалық 
жетілдіру, білімді жетілдіру.
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