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ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІ ҚОЛДАНУДАҒЫ  
КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ ОҚЫТЫЛУЫ 

 
«Халықтың жүрегін тазарту 

үшін, далама адамшылықтың дəнін 
септім...» деп А.Байтұрсынұлы өзі 
жырлағандай болашақ мұғалімдерді 
оқытып - тəрбиелеу мəселесінде жан-
жақты жетілген, оқытудың озық үр-
дісі мен тиімді жолдарын меңгерген 
адамгершілікті ұстанған мұғалімдер 
шығаруымыз керек. 

Қазіргі таңда фразеологияны 
оқытуда жаңа идеяларды əр сабақта 
жан-жақты қолданып, жаңаша оқыту-
дың тиімді жолдарын тауып, жүйелі 
қалыптастыру – өзекті мəселенің бірі. 

Тілдің лексикасында қаралатын 
бірліктерден (жеке сөздерден) басқа 
тіл бірліктерінің тұрақты сөз тіркес-
тері деп аталатын неғұрлым күрделі 
ерекше түрі қалыптасқан. Бұларды тіл 
білімінің фразеология саласы зерттей-
ді. Фразеология термині (грек. phrasis 
сөйлемше жəне logos сөз, ілім сөзде-
рінен шыққан) қазіргі тіл білімінде, 
біріншіден, тілдің фразеологиялық құ-
рамын зерттейтін саласы, екіншіден, 
белгілі бір тілдегі фразеологизмдердің 
жиынтығы дегенді білдіреді. 

Қазақ тіл білімінде фразеоло-
гизмдердің арнай зерттелуі ХХ ғасыр-
дың 40 -жылдарында І.Кеңесбаев ең-
бектерінен басталады. І.Кеңесбаев қа-
зақ тіл білімінде фразеологияның не-
гізін салды.[2;156] 

1988 жылы Х.Қожахметова, Р.Е. 
Жайсақова, Ш.О.Қожахметова 2300-
ден артық фразеологизмдерді қамти-
тын орысша-қазақша сөздік шығарды. 
Онда қазақтың ұлттық менталитетін, 
ерекшелігін білдіретін, көркем əде-
биетте, сөйлеу тілінде жиі қолданы-
латын айқын, мəнерлі фразеологизм-
дер орыс фразеологизмімен салысты-
рылып берілген.[4;89] 

Фразеологизмдер – халқымыз-
дың өткен ұрпақтары тілінің де, қа-
зіргісінің де тарихы іспетті.  

Тiлiмiздегi фразеологиялық тiр-
кестер – лексиканың ең бiр айшықты 
бiр саласы. Бұлар өзiнiң экспрессивтi 
– эмоциялық əсерлiгiмен көзге түседi. 
Фразеологиялық тiркестер мəнерлiлiк 
қасиетiне орай көркем шығармада мо-
лынан қолданылады. Сондықтан олар-
ды көркем шығармаларды өткенде, 
идеялық мазмұнымен байланыстыра 
отырып, көркем образ жасаудағы қыз-
метiн аша көрсетiп үйрету қажет. Көр-
кем туындыдағы фразеологиялық тiр-
кестi басқа да көркемдеу тəсiлiмен 
салыстыра талдатып оқыту студент-
тердің тiл байлығын арттыруға, ойын 
өрiстетуге, көркемдiк талғамын ұш-
тауға жəрдемiн тигiзедi. 

Жоғарғы оқу орындарының фило-
логия факультеттерiнде қазiргi қазақ 
тiлiнiң лексикология курсында фра-
зеологиялық тiркестердiң теориялық 
анықтамалары мен зерттеу тарихы те-
реңдетiлiп өтiледi. Сондай-ақ, стили-
стика курсында фразеологиялық тiркес-
тердiң стильдiк қызметiне баса көңiл 
аударып, оның көркем шығармада ат-
қаратын көркемдiк қызметiне байла-
нысты студенттерге арнайы курс жұ-
мыстарына тақырыптар да берiледi. 

«Өзінің образдылығымен, ай-
шықты мəнділігімен көзге түсетін 
фразеологизмдер əрбір ұлт тілінің 
ерекше көрінісі болып табылады. 
Фразеологизмдерді шығармада мол 
қолданылудың өзі ұлттық характердің 
айқын белгісін көрсетеді»[3;247] 

Жалпы халық тілінің фразеоло-
гиялық құрамының молығып, толығу-
ында да көркем сөз шеберлерінің рөлі 
ерекше. 
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І.Есенберлин халық тілінің фра-
зеологиялық байлығын мол түрде қол-
данады. 

Біз жазушының тіл ерекшелігі 
мен стилін жан-жақты қамти талдау-
ды көздейміз. 

Олар төмендегі мақсаттарда 
жұмсалған: 

-  кейіпкерлердің психология-
лық күйініш-сүйініштерін, ой əсер-
лерін, рухани жан дүниесін нақты да, 
нəзік бейнелеуге таңдап, жалғап жұм-
сайды: «Сөйткен Шыңғысхан ұрпа-
ғынан шыққан Əбілхайыр хан болса 
енді мынау, бір жігіттің тағдырын 
шеше алмай жаураған торғайдай құты 
қашып тұр [«Көшпенділер» І том; 27-
бет]. «Бұның бəрін істеген қара құл-
дардан шыққан батыр, əскер қолбас-
шылары.Осыдан кейін қара қазаққа, 
құлдарға ерік ерек беруге бола ма? 
Жоқ, болмайды. Əбілхайыр тағы 
қабағын қарс жапты» [«Көшпенділер» 
І том; 34-бет]. 

- бұл сөйлемдердегі қарамен бе-
рілген фразеологизмдер кейіпкерлер-
дің психологиялық толғанысын əсерлі 
де мəнерлі жеткізе отырып, олардың 
мінезіндегі қат-қабат қырларын аша 
түседі. 

- автор кейбір ситуацияға қарай 
кейіпкерлердің көңіл - күйін, психо-
логиялық моментін эмоциялы, бояуы 
күшті фразеологизмдерді жұмсай 
отырып, не бір нəзік жайттарды на-
қышты, нақты етіп жеткізеді (мысал, 
жоғардан алынады, 2 сөйлем) 

«Бойын билей жөнелген ашу, на-
ғыз бір аузы-мұрнын кигізбен қапта-
ғадай тұншықтырып əкетіп барады. 
«Бұл не дегенің? Əбілқайыр екі көзі 
қанталап сүзетін бұқадай түйілге қа-
бағының астынан қарады» [«Көшпен-
ділер» І том; 46-бет]. «Хан күлімсіреді 
де қойды. Кенет оның көзі есікке таяу 
тұрған Керейдің он жеті жасар баласы 
Бұрындыққа түсіп кетті. Жүрегі дір 
ете қалды. Ананың бет құбылысында 
жеті жасар Мұхамед-Шайбаниға де-
ген аязданған қар тəрізді бір алуан 
өшпендік ызғары байқалады. Шұңет 

көздері шоқтай қадалып тұр» [«Көш-
пенділер» І том; 41-бет]. «Қара қып-
шақ қобыландыдан қалған жау жүрек 
бықыған айбарлы қыпшақ жұрты тұр 
[«Көшпенділер» І том; 30-бет]. 

Осы келтірілген фразеологизм-
дердің кейіпкерлердің алуан түрлі 
психологиялық жай күйін: кейіс, ре-
ніш, ыза, кек тəріздес тебіреністерін 
суреттеуде əсері күшті, бояуы қанық 
шыққан. 

- портрет жасауға, сол арқылы 
кейіпкердің ішкі дүниесін ашу үшін: 
«Раблу- Сұлтан- Бегіледей ерекше 
салтанатымен емес, Жаған өз кел-
бетімен, жасынан ат құлағында ойнап 
өскен көшпелі елдің қызы екенін 
көрсетіп тұрған ерекше отырысымен, 
қамшыны сипай тартқан болмысымен 
көздің құртын жейді [«Көшпенділер» 
І том; 22-бет]. 

«Бірақ бірінен соң бірі тізбектел-
ген ауыр ойлар, соңынан ерген жетім 
күшіктей, қалмай қойды» [«Көшпен-
ділер» І том; 13-бет]. 

Фразеологиялық тіркестер алуан 
түрлі бола тұрсада, бұлардың барлы-
ғына ортақ қасиет – тұжырымдылық. 
Аз сөзге көп мағына беріп, қортынды 
ретінде қолданылады. 

Бұл тұрақты тіркестердің қай- 
қайсысы да, мейлі фразеологиялық 
түйдектер (мақал-мəтел) болсын, мей-
лі фразелогиялық тұтастықтар, бірлік-
тер, тізбектер болсын, автордың сөз 
саптау тəсіліне қарай, экспрессивті – 
эмоциялы рең ашыла түсіп, нысаналы 
ойға дөп келіп отырады. 

Жазушы өз шығармасында фра-
зеологиялық тіркестерді орайын тау-
ып молынан қолданылуы шығарма-
ның тілін əрі бай, əрі əрлі, əрі оқу-
шыға əсерлі етеді. 

Сөйтіп, жалпы фразеологиялы 
тіркестер жазушының көріктеу тəсілі-
нің ең басты амалының бірі. 

І.Есенберлин шығармасының 
фразеологизмдер алуан түрлі көркем-
дік қызмет атқарады, яғни кейіпкерге 
мінездеме беру, күрделі оқиға тарты-
сын немесе тарихи жағдайға қоры-
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тынды баға беруде, кейіпкер психо-
логиялық жай-күйді, эмоциялы-экспе-
рессивті түрде суреттеуді суреткердің 
тіл шеберлігін, даралық стиль ерек-
шелігінің бір көрінісін байқатады. 

Фразеологизмдер көркем шығар-
ма тілін жандандырумен бірге шы-
ғарма тіліне ұлттық белгіні де береді. 

Жазушы тілі бай, образды, ойлы 
суреттері де жарқын, нақты. Оның 
тілдік образдары түгелдей қазақ ұғы-
мына лайықты. Кейіпкерлерді сөйлету 
кезінде көп ойлана отырып, түйдек- 
түйдек ой тастайды. Өмір шындығын 
мол қамтып, байсалдылықпен кең су-
реттеу орын алады. Сонымен бірге 
жазушы өзінің ойлау парасатымен су-
реткерлік шеберлігін жоғары деңгей-
де ұстай отырып, оқырманға үлкен 
мұра ұсынады. 

Біздің нысанаға алынған көркем 
шығармадағы фразеологияларды оқыту 
барысында барлық сөз тіркестері ай-
шықты, көркем образдармен суретте-
леді. Осы орайда, студенттерді оқыту 
барысында көркем шығармадағы тұ-
рақты сөзтіркестеріндегі авторлық, 
стильдік қолданысын көрсетуді басты 
назарға алсақ, нұр үстіне нұр болар еді.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

В современных условиях раз-
вития общества, быстрого накопления 
информации невозможно обучить че-
ловека на всю жизнь, самое важное 
зародить в нем интерес к накоплению 
знаний, к самообразованию, самораз-
витию. С поиском лучшего преподне-
сения нового учебного материала, 
проверки знаний, повышения мотива-
ции к процессу обучения, педагоги 
столкнулись с таким понятием, как 
нестандартные уроки. В современной 
психолого-педагогической и методи-
ческой литературе понятие «нестан-
дартная форма урока» до сих пор не 
имеет четкого определения. Стоит от-
метить обилие синонимов, среди ко-
торых - «нестандартный урок», «нет-
радиционные технологии урока». 
Весьма распространено определение 
нетрадиционного урока как импро-
визированного учебного занятия, име-

ющего нетрадиционную (неустанов-
ленную) структуру. [1, 20] Мнение 
педагогов на нестандартные уроки 
расходятся: одни видят в них прог-
ресс в педагогической мысли, пра-
вильный шаг в направлении демок-
ратизации школы, а другие считают, 
что такие уроки являются опасным 
нарушением педагогических принци-
пов, вынужденным отступлением пе-
дагогов под напором обленившихся 
учеников, не имеющих серьезно тру-
диться. 

Основные черты высокопроизво-
дительного, результативного урока: 

• создание и поддержание вы-
сокого уровня познавательного инте-
реса и самостоятельной умственной 
активности учащихся; 

• экономное и целесообразное 
расходование времени на уроке; 
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