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Баяндамалар 2018 жылы февраль Ш. Есенов атындағы университетінің 40 

жылдығына арналган ғылыми практикалық конференцияда 

«Ағылшын тілі сабағының ғылыми ерекшелігі» атты баяндама 

жасалды және жүзеге асырылды.                                                               

2017ж 11 мамаыр «Жастар жіне ғаламтану жағдайында 

Қазақстанның жаңғыруы мен бәсекеге қабілеттілігі» атты 

студенттердің ғылыми -практикалық конференциясына  ғылыми 

жетекшілік етіп баяндама жасалынды. «Астана» университеті  

  2014. 31.05. ТКТ программасы толық курсы Сертификат                    

2018.15.06. «Білім беру бағдарламаларын бакалавриат, 

магистратура және докторантура мамандыктары бойынша 

қалыптастыру, жаңарту және жетілдіру» Сертификат 

№000179.     2019.07.11. «Есенов ой-пікірлер аймағы» 

Yessenov forum қатысқаны үшін                       Сертификат                                                      

2020.22.05. Coursera MIPT. Теория и практика создания 

онлайн-курс. Сертификат 

 

Шәкірттерінің  жетістіктері 2017.11.05. Жастар және ғаламтану жағдайында 

Қазақстанның жаңғыруы мен бәсекеге қабілеттілігі атты 

ғылыми практикалық конференцияға 4 курс студенті 

Турсинова Гульнар Бердихановна қатыстырылды. 

Баспасөз беттеріне  материалдар 

жариялауы 

 

Әдістемелік құралдар 

немесе бағдарламалар 

әзірлеуі 

 2016 жылы №3 Казгумоимя  «Хабаршысына» мақала 

жарияланды                                                                                                        

2017 ж республикалық «Ұлағат» журналына  мақала 

жарияланды.   2018 ж Республикалық «Қазақ тілі және 

әдебиеті» журналына жарияланды.                                                                                                     

2019ж Республикалық «Ұлағат» журналына ғылыми 

мақала жарияланды                                                                                                      

2019 ж Инфакт фактор журналы Скопусқа «Health 

promotion program for the students with regard  to the level 

of their physical activity» атты статья жарық көрді.                                                                

2020ж. № 3-4. Республикалық Қазақ тілі және әдебиеті 

журналына мақала жарияланды. 

Ашық сабақтар мен 

аудиториядан тыс шаралар 

өткізуі 

2017ж “The USA constitution” тақырыбына ашық сабақ 

өткізілді 

2018 ж “Present  Simple Tense”   тақырыбына  сабақ өткізілді. 

2020ж “Ұлы Абайдың 175 жылдығына” орай ашық тірбие 

сағаты өткізілді 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Ағылшын және қазақ тілдеріндегі сөз тіркестерінің                                                                                                          

                            қалыптасуының  ерекшекшелігі                                                                 

                                                                                                      С.И. Қонысбаева 

                                                                                                   “ Есенов колледжi”  ЖШС     

     Тілі, мәдениеті, дүниетанымдық көзқарасы әр түрлі ағылшын және қазақ 

халықтарының тұрақты сөз тіркестері жан-жақты, құрылымы, ішкі форма, тұрғысынан 

зерттеу нәтижесінде тіл-тілге тән ортақ заңдылықтар, жалпыхалықтық рухани дүниелер, 

ұлттарға тән танымдық ерекшеліктер т.б. жөнінде бірқатар жаңа мағлұматтар жайында сөз 

етіледі.     Тіл ғасырлар жемісі, халық мұрасы, ұлттық құбылыс екені баршаға белгілі. Бір 

тіл бір ұлтты танытады. Яғни, кез-келген халықтық ойлау ерекшелігі оның ұлттық тілінде 

көрініс табады, халық даналығы, дүниетаным көзқарасы тілінде түйінделеді. Тіл 

қазынасына жататын көкейге қонымды, бейнелі, алуан түрлі тұрақты тіркестер, олардың 

тілдік табиғаты, заңдылықтары, құрылымдық ерекшеліктері әлемдік тілдердің 

көпшілігінде зерттеліп келе жатқаны белгілі. Себебі, олардың шығу төркіні, көнеленуі, 

мағыналық құрылымы, тұлғасы жағынан және стильдік тұрғыдан өзіндік ерекшеліктері 

бар. Осы көркем, мазмұны терең, көлемі шағын-қабат тіркес, тізбектердің танымдық мәні 

ерекше. Уақыт өте келе ықшамдалып, өңделіп, халықтық ортақ мұраға айналған сан-

саналы тізбектерді жинақтап, бір ізге түсіру, олардың мазмұн мәжесіндегі кодқа салынған 

әр түрлі ақпараттарды айқындау тіл мамандарын ерекше қызықтырып отыр.  Ағылшын 

және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің мағына-мәні осы тілдерде сөйлейтін 

ұлттың ертеден бергі өмірін жан-жақты айқындайды. Халықтың күнделікті өмір тіршілігі 

негізінде пайда болып қалыптасқан тұрақты тіркестерді қос тілден жиналған 

деректерімізден кездестіруге болады. Бұл тұрақты тіркестер тілдік қолданыста әр 

уақыттың салт-дәстүріне, әдет-ғұрыптарына, мәдениетіне, психологиясына, тарихына 

байланысты қалыптасып, тілдік қолданыста дамып өрбіген. Сондықтан да олар әр 

халықтың ерекшелігіне байланысты өсіп-өрбіп, сол халықтың ғасырлар бойы жинаған 

құндылығының бірі болып табылады. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі тұрақты 

тіркестердің беретін ұғымы әр ұлттың өзіне ғана тән рухани өмірін суреттейді. Яғни, қос 

тілдегі етістікті фразеологизмдер ұлттық  сезім, ұлттық мінез, ұлттық салт-дәстүр негізін  

айқындайды. Осыған орай ағылшын және қазақ тілдеріндегі тұрақты тіркестердің 

қалыптасуын айқындауда әр ұлттың дүниетанымын, ой-парасатын және рухани 

парасатымен байланысты пайда болып қалыптасқан тұрақты тіркестерді саралап, олардың 

тілдік қатынаста қалыптасуын негіз етіп алдық. Әлемдегі тіршіліктің бар саласын 

қамтитын әр ұлттың өзіне ғана тән көркем сөз орамдары – фразеологизмдерді молынан 

табуға болады. Фразеологизм тілдің айшықты да, мәнерлі, бай саласының бірі. Бұлар 

өзінің бейнелік, әсерлік, экспрессивті – эмоциялық, суреттеме қасиетімен көзге түседі. 

Осындай көркем, пәрменді бояуы қанық алуан түрлі фразеологизмдерді халық орынды 

пайдаланып, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп келеді. Халықтың талай ғасыр сомдап шығарған 

тұрақты тіркестері – фразеологизмдер тіл қазынасының бір бөлігі екені даусыз.         

Фразеология – «phrasis» – орам, сөйлемше «logia» – ұғым, ілім деген грек сөздерінен 

жасалған термин. Бұл атау негізінен екі түрлі мағынада қолданылады. Біріншіден, тілдегі 

тиянақты тұрақты сөз тіркестерін қазіргі және тарихи даму тұрғысынан зерттейтін тіл 

білімнің бір саласы дегенді, екіншіден – белгілі бір тілдегі фразеологимдердің тұтас 

жиынтығы дегенді білдіреді. Сондықтан болар фразеологизмдер көкейге қонымды, 



ықшам, ұтқыр да ұтымды сөз өнерінің тілдік және поэтикалық бұлақтары санатына 

жатады. Айшықты сөз өнерінің басым көпшілігі халықтың тұрмыс тіршілігінде, салт-

дәстүріне, әдет-ғұрпына, діни, наным-сеніміне байланысты туындаған. Олардың 

құрылымын, тілде қалыптасу кезеңдерін тұрақталу негіздерін зерттеу, сайып келгенде, 

оқырман қауымды оның тілдік табиғатынан хабардар етіп қоймай, сонымен қатар этнос 

өмірімен тұтастығымен ерекшеленеді.  Соңғы жылдары халықаралық, тіларалық 

қатынастың дамуына байланысты құрылымы жағынан да мүлдем алшақ тілдерді 

салыстыра зерттеу тіл ғылымында дәстүрге айналып келе жатыр. Салыстыра зерттеу 

барысында екі тілдің өзіндік құрылымдық және жүйелік ерекшеліктері мен ұқсастықтары 

айқындалады. Сондай-ақ, тіл табиғатында осы уақытқа дейін зерттеушілер назарынан шет 

қалған кейбір құбылыстардың сыры ашылып, осы кезеңге дейін қалыптасқан тұжырымдар 

басқа қырынан зерделенуі, тілдің өзіндік сипаты айқындатуда. Әр типтес тілдердегі 

фразеологизмдерді салыстыра зерттеу де  өзіндік тұңғиық сыры бар қиындығы да мол 

күрделі жұмыс.    Қазақ тіліндегі фразеологизмдерді зерттеуге деген құлшыныс академик 

І.Кеңесбаевтың «Қазақ тілі фразеологиялық сөздігі» атты көлемді еңбегінен етек бастаған. 

Бұл құнды еңбек тек қана қазақ тілінде ғана емес, бүкіл түркі тануға қосылған елеулі үлес 

деп қарауға болады. Автор аталған сөздіктің «Қазақ тілінің фразеологизмдері» бөлімінде 

қазақ тіліндегі фразеологиялық теорияның мәселесін жан-жақты қарастырып, біраз ілгері 

дамытқан. Қазақ тілінің фразеологизмдерін зерттеушілердің қай-қайсысы да бұл еңбекті 

қолданатыны айдан анық.Фразеология тану   ғылымында    фразеологизмдердің   басты   

белгілері, релеванттық қасиеттері ретінде үш ерекшелігі аталады: 

а) даяр қалпында жұмсалу белгісі; 

ә) мағына тұтастығы; 

б) тіркес тиянақтылығы. 

      Фразеологизмдердің дайын қалпында жұмсалу белгісі – тұрақты тіркестер қарым-

қатынас процесінде, сөйлеу кезінде жасалынбайды, даяр қалпында біртұтас (бүтін, бірлік) 

единица ретінде жұмсалады. Фразеологиялық етістіктің бұл қасиеті оны еркін сөз 

тіркесімен салыстырғанда анық көрінеді. Мысалы: тамақ ішу, қолды жуу, үй тазалау және 

to love music, clever man, to build houses деген еркін сөз тіркестері қарым-қатынас 

процессінде, сөйлесу кезінде бір-бірімен емін-еркін тіркесіп айтылуынан жасалса, ас 

адамның арқауы, түймедейді түйедей ету, қой аузынан шөп алмас және mare’s nest, small 

hours, husband’s tea, т.б. тәріздес сөз тіркестер тіркескен күйінде, бүтін күйінде 

жадымызда айна қатесіз сақталады да, сөйлеу кезінде олардың сыңарлары (сөздер) 

сөйлеушінің қалауы бойынша тіркеспейді, бүтіннің бөлшектері тәрізді бұрыннан тіркесіп 

қойған қалпында, өлеңдегі қайырма тәрізді бұлжымай бір тұтас күйінде қолданылады. 

Мұндай қасиет тұрақты тіркестерге ғана емес, сонымен қатар лексикалық бірлік (единица) 

сөзге де тән. Мысалы: әдемі, жылдам, үндемеу, talk, laugh, smile деген сөзде және бұларға 

белгілі дәрежеде синонимдес болып келетін «үріп ауызға салғандай», «көзді ашып 

жұмғанша», «жұмған аузын ашпау», get a talk with, give a laugh, give a look, force a smile 

тәрізді фразеологизмдер дайын қалпында жұмсалу қасиетімен сипатталады. Мысалы, 

қазақ-ағылшын тілдеріндегі тұрақты тіркестерді салыстырғандағы сөздер мағынасы 

осындай ойды береді;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

aggress agaіnst a country — баса көктеп кіру;                                                                                 

to go ape (over, for) — торығу (күйзелу). 

          Тіркес тиянақтылығы да фразеологизмдердің ең негізгі белгілерінің біріне жатады. 

Тиянақты сөз тізбегіндегі сөздер әркімнің қалауынша емес, қалыптасқан белгілі бір 

жүйемен орналасқан. Өзара тығыз жымдасып орналасқан сөздердің жігі ажырамай 



тұрады. Олар бір-бірімен иін тіресіп, өзге сөзбен алмастыруға я болмаса, тұрақты орын 

тәртібін өзгертуге келмейді.Мәселен, мұрнын көкке көтерді дегеннің орнына қолын көкке 

көтерді десек, мән-мағынасын мүлде өзгертіп жібереді, тұрақты тіркес еркін тіркеске 

айналып кетеді. Ал көк сөзін оның синонимі аспан деген сөзбен алмастырсақ (мұрнын 

аспанға көтерді), мағына тұтастағы онша бұзылмағанмен стильдік мәні солғындап, 

үйлесімі кемиді, құлаққа жағымды тимейді. Көтерген деген етістікті көтермеді, көтеріп 

тұр, көтермекші деп өзгерте беруге көнбейді. Тек өзінің сіресіп қалыптасқан қалпында 

қодануды талап етеді. Сондай-ақ red tape, kick the bucket деген тұрақты тіркес 

құрамындағы red, kick деген сөздердің орнына blue, give немесе tape, the buckеt дегеннің 

орнына radio,the ball деген сөздер қолданылмайды: егер бұлай етіп өзгертсек, олар 

тұрақты тіркес болудан қалады, немесе тіптен мағынасыз, түсініксіз, кей жағдайда сөз 

тіркесі болып мағына тұтастығынан айырылып қалады. Н.М.Шанский сөздің морфемалық 

құрамының тұрақтылық сипаты қалай болса, фразеологизмнің құрамынан және 

сыңарынан (компоненттерінің) орын тәртібінің тұрақтылық сипаты да сондай деп 

есептейді. Кейде тұрақты тіркес құрамындағы бір сөздің әр түрлі тұлғасынан әлденеше 

фразеологизмдер жасала берілуі де мүмкін. Мысалы: жамбасы жерге тигенше (өле 

өлгенше), жамбасы жерге тиді (өлді, жер тастады), жамбасы жерге тимеген (ешкімнен 

жығылып көрмеген күшті). Кей ретте жалғыз дыбыстың бір өзі-ақ тұрақты тіркестің мән-

мағынасын бүтіндей өзгертіп жібередБұл жағынан қарағанда фразеологизмдердің орын 

тәртібінің тұрақтылығы сөздің морфемалық құрамының тұрақтылық сипатымен бірдей 

деп есептеуге болады. Жоғарыда аталған үш түрлі белгі (тұрақтылылық, тұтастық, 

тиянақтылық) арқылы фразеологизмдер тілдің өзге категориясынан оқшауланып, өзіндік 

бітім бейнесімен өмір сүрді. Фразеологизімдердің түрлері — фразеологизмге тән үш түрлі 

ортақ белгі болғанымен, бұлар бір-бірімен әрдайым ашық ажыратыла бермейді. Бұл 

белгілер, әсіресе мағына тұтастығы, біреуінен ап-айқын көрінсе, екіншісінен көмескі, 

үшіншісінен өте солғындау болып кездеседі. Сондықтан фразеологизмдерді түр-түрге 

бөліп топтастыру тіл біліміндегі ең күрделі де қиын мәселелердің бірінен саналады 

Зерттеушілердің бір тобы тұрақты тіркестердің біртұтас мағынасы мен солардың 

құрамындағы сыңарлардың ара қатынасына қарай жіктеп бөлсе, екіншілері құрылым-

құрылысы жағынан, үшіншілері атқаратын қызметі мен стильдік мәні жағынан 

топтастырады.Сонымен, қазақ тілі фразеологизмдеріне терең, әрі жан-жақты сипаттама 

жасаған және болашақ зерттеулерге бағыт-бағдар берген І.Кеңесбаев фразеологизмдердің 

үш басты белгісіне (тұлға тұрақтылығы, мағына тұтастығы, қолдану тиянақтылығы) 

сүйене отырып ең негізгі үлкен екі топқа бөледі: 

1. фразеологиялық тұтастық; 

2. фразеологиялық тіркес. 

Бұл еңбектерде фразеологизмдердің негізгі белгілері анықталып, оларды семантикалық 

және грамматикалық тұрғыдан талдап топтастыру қаралады. К.Аханов қазақ тілі 

фразеологизмдерін В.В.Виноградов  классификациясына сүйене отырып, семантикалық 

тұрғыдан: 

1. фразеологиялық тұтастық; 

2. фразеологиялық бірлік; 

3. фразеологиялық тізбек; 

4. фразеологиялық сөйлемше деп топтастырады . 



     Аханов: «Фразеологиялық тұтастық деп бөлініп ажыратылмайтын, беретін мағынасы 

жағынан құрамындағы сынарладың мағынасымен мүлдем байланыспайтын, әбден бітісіп, 

тұтысып кеткен томаға тұйық тіркестерді айтамыз» – дейді. Мәселен, мұрнынан 

шаншылып жүр, мұрнына су жетпеді дегеннен қолы тимеді, бұрылуға мұршасы болмады 

дегенді немесе ағылшын тілінде: to let the cat out of the bag дегеннен сыр шашу, немесе 

аңдамай сөйлеу дегенді түсінеміз.Бұл мағына осындағы үш сөздің тұтас жиынтығынан 

келіп шығады. Түйдек ішіндегі жекелеген талдау жасап, бірін екіншісінен бөліп алуға 

көнбейді. Фразеологиялық тұтастық жеке сөздердің тұтас жиынтығынан пайда 

болғанымен, олар іштей түрлі бөлшектерге бөлінбей, іс-әрекетті, сапа мен белгіні, зат пен 

құбылысты бір бүтін атау ретінде көрсетіп бере алады. Фразеологиялық бірліккеК.Аханов 

мынандай анықтама береді: «Мағынасы жағынан ажыратылмай, тұтасымен бір бүтін 

мағынаны білдіретін, бірақ сөз тіркестерінің бір бүтін мағынасы лексикалық сыңарлардың 

мағыналарының бірігіп тұтасуынан тұрақты фразеологиялық сөз тіркестері». Бұлардың 

лексикалық мағынасы толық сақталған сөздерден бірігіп, тіркестің бүтін мағынасы сөз 

тізбегінің мағынасымен астарлас, образды, астарлы болады. Мәселен, ескі жараның аузын 

ашты дегеннен өткенді қайта қозғады, ұмытып кеткенді еске салды дегенді түсінеміз. Ал 

ағылшын тілінде: to give a person a blacklook – ашулы немесе ала көзбен қарау. Бұл 

фразеологиялық мағынаның жасалуына, сөз жоқ, ең алғашқы еркін тіркестегі тура 

мағынасы негіз болған Кейде фразеологиялық тұтастық пен арасында айырмашылық 

байқалмай тұратын фразеологизмдер бар. Мұндағы ескертетін нәрсе тұрақты тіркес 

мағынаның тек көнелуіне байланысты түсіну керек. Мысалы: ит басына іркіт төгілу – 

«ағыл-тегіл, молшылық». Сырт тұлғасы жағынан фразеологиялық бірлікке ұқсас, 

мағынасының тым көмескіленуінен фразеологиялық тұтастыққа да ұқсас. Жалпы алғанда 

фразеологиялық тұтастықтар мен фразеологиялық бірліктер сөздерге жанамалық қатыста 

жұмсалуына орай, көбіне бір топқа біріге береді. Мәселен, орыс тіл білімінде мұндай 

құбылысты Н.Шанский идиомалар немесе орамдар деп атайды. Қазақ тілінде де 

фразеологияның бұл екі тобы бір-біріне өте жуық тұрақты сөз тіркесі деп қарастырады. 

Фразеологиялық тұтастық пен фразеологиялық бірліктер фразеологиялық тізбектерден 

семантикалық табиғаты мен құрылымы жағынан өзгелешеленеді.  Фразеологиялық 

тізбектер — мағынасы жағынан құрамындағы сөздердің мағынасымен  байланысып,  

тіркесу  тұрғысынан  орнығып  тұйықталған  сөз тіркестері болып табылады. Тілде 

сөздердің тіркесу қабілеті бірдей десем, қайсы бірі кез келген сөзбен тіркесіп, белгілі бір 

ұғымды білдіруге бейім болса, енді бірі  аз  ғана  сөздермен  одақтасып,  сонымен  ғана   

тіркеседі.   Тұрақты   сөз тіркестерін сөздер тобы ғана жасайды. Кез келген сөз тұрақты 

сөз тіркестерін жасай алмайды. Мысалы: бота көз, қоян жүрек, тоң мойын, жел аяқ, т.б. 

Ағылшын тілінде: white crow, a bosom friend, т.б. Фразеологиялық тізбектің құрамындағы 

ерікті мағынадағы сөз сан алуан сөздермен тіркесіп жұмсалу қабілеті болса, 

фразеологиялық туында мағынадағы сөз бірді екілі сөзбен ғана шектеліп қолданылады. 

Мысалы: көк бет, қысыр көз деген фразеологиялық тізбектің құрамындағы бет (жалпы 

бет, сопақ бет) сөз (аз сөз, бұрыс сөз, көп сөз) деген қыруар сөздермен тіркесіп қолданыла 

берсе, фразеологиялық мағынадағы көк сөзі бет сөзімен, сөз қысыр сөзімен ғана 

тіркеседі.Фразеологиялық тізбектің сыңарларының бастапқы мағынасы онша ашық та 

айқын болғанымен, солғын тартып сезіліп тұрады. Мысалы: көз ұшында, көз жеткісіз, 

көзін тырнап ашқалы, көзі тірісінде, т.б. 

         Қорыта келе, халықтық сана-сезім, салт-дәстүр, мәдени тұрмыс тарихын бейнелейтін 

фразеологизмдерді  оқып  танымайынша,  тіл байлығын, тіл ерекшелігін толық түсіну 

мүмкін емес. Халықаралық және тіларалық қатынастар дамыған осы кезеңде шет тілін ана 

тілімізбен салыстыра зерттеу тіл білімінің әрбір саласы үшін маңызы айрықша. 
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     Шет тілін интерактивті оқытудың ерекшелігі 

                                                                                                                С.И. Конисбаева 

                                                                                                                        Есенов колледжі 

Шет тілін интерактивті оқытудың  негізгі маңыздылығы  білім берудің сапасын жақсарту, 

оқытуды жоспарлау әрбір оқушыға тапсырма беру, ал оқыту әдістерін тұлға аралық қарым-

қатынастарға бейімдеу болып отыр. Білімді дайын күйінде оқытушы түсіндірмесінен алмай, өзінің 

өмірлік тәжірибесіне сүйену арқылы танымдық  ашуы шығармашылық тапсырмаларды орындау 

арқылы әр түрлі жаттығулар жасауы тиіс. Осылай оқушының дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі 

мен көзқарасы қалыптасады. Бiздiң ел дамудың демократиялық жолын таңдауына байланысты, 

бүгiнгi таңда қоғамды шешiм қабылдауға тартудың маңызы арта түстi. Осы бағытта оқушылардың 

белсендiлiгiн арттыруға мүмкiндiк беретiн әдiстемелiк тәсiлдер интерактивті деп аталады. Бұл 

әдiстердi қолдану жеңiл емес, өзіндік ерекшеліктері мен қиындықтары да бар. Интерактивті 

әдістер оқытушының оқытуды қандай шеберлікпен ұйымдастырғанынан болады. «Интерактивті 

әдістер»  білімалушылардың шет тілін оқуда өзара әрекет етуіне жағдай жасайтын тәсілдер, ал 

«интерактивтіоқытуды» өзара әрекеттесуге негізделіп құрылған оқыту деп түсінуге 

болады.Интерактивті әдістердің мәні - әрбір оқушының оқушымен өзара белсенді байланыста 

болып, оқытушымен бірлесіп отырып, компьютермен жұмыс жасап, оқу танымдық нәтижеге 

жетуі. Бұл әдістер барысында оқушыларды тұлға ретінде қалыптасуға бірден-бірәсер етеді. 

Оқытушы мен оқушы  бірлесіп оқи отырып, субъект ретінде болады. Оқытушының рөлі көбінесе 

оқу үрдісін ұйымдастырушы, оқушылардың ынта ықыласын белсенді етуші қалпында көрінеді. 

Интерактивті оқыту әдістері оқушылардың өз өмір тәжірибесіне, біліміне сүйенуіне негізделген.     

Олар сабақта ынтымақтастықпедагогикасының жүзеге асуына, бірлесіп әрекет етуге, сабақта 

жайлы да жағымды психологиялық жағдай орнауына мүмкіндік жасайды. Шет тілі сабағының 

тартымды да түсінікті болуы оқытушының шеберлігі мен ізденімпаздығына байланысты. Жалпы 

интерактивті әдістер арқылы оқытудың басты мақсаты - білімалушылардың білімін жетілдіру 

үшін қолайлы орта орнату. Яғни, өзара қарым-қатынас арқылы өз пікірлерін ортаға салу, өзін 

еркін сезіну, басқалардың көзқарасымен санасу, сұрақ-жауап арқылы білімін бекіту, сонымен 

бірге тілдік қорын бекітуге мүмкіндік жасалады. Шет тілінде интерактивті оқыту әдістерінің 

жоғарыда айтылғандардан басқа да бірқатар жетістіктерін атап өтуге болады.  . 

«Интерактивті әдістер» оқушылардың шет тілін оқуда өзара әрекет етуіне жағдай жасайтын 

тәсілдер, ал «интерактивті оқытуды» өзара әрекеттесуге негізделіп құрылған оқыту деп айта 

аламыз.  

     Оқушы оқушымен, топпен, ұжыммен, мұғаліммен қатынаста болуына жағдай тудыру. Сөйлесу 

сабағы үстінде тапсырманың жеңілдігі күрделіге қарай бірнеше іс-әрекет формалары арқылы 

ауысып отырады. Мысалы: сабақтың басында сөздікпен жұмыс жүргізгенде жұптық, бекіту 

кезінде топтық форманы немесе жеке топтық жұмысты қолданамын. Топтарды ұйымдастыру 

кезінде оқушылардың өзара қарым-қатынасын ескеріп, олардың бір-бірімен білім алмасуын, жеке 

тұлғасын дамытуға ықпал жасауына көңіл бөлемін. 

     Тілді оқытып, үйретудің сапасын арттыру әртүрлі жағдайларға байланысты. Орыс мектебінде 

оқытылатын қазақ тілі пәнінің түпкі мақсаты – оқушыларға қазақ тілін меңгерту, сауатты жазуға 

үйрету, қазақ халқының әдет-ғұрпын, тілін құрметттеуге,  

үйретіледі. Оқушыны Отанды сүюге баулу. 

      Сабақ өткізу, оқыту барысында өткізілетін ең күрделі жұмыс түрлерінің бірі – сабақта 

мәтінмен жұмысты ұтымды ұйымдастыру. Мәтінмен жұмыс – сабақта өтілетін әртүрлі 

жұмыстардың жиынтығынан құралады. Олар: 



1. Дыбыстармен жұмыс; 

2. Сөздіктермен жұмыс; 

3. Сөздік қорларын жетілдіру; 

4. Тіл дамыту; 

5. Ережемен жұмыс; 

Қазіргі  буынғы  ағылшын   тілі оқулықтарында  оқушының  еркін  сөйлеуіне   үйретуде,  

коммуникативті  тәсіл   арқылы       алған   білімін   өз  ортасында     қолдануына  дағдыландыруда    

соңғы  әдістемелер    қолданылған.Оқыту   тәсілдері   әртүрлі,   негізінен  оқушы  күнделікті  

тіршіліктегі  ситуацияларда қолданылатын  ағылшын  тілін  үйренуде.Оқу  процесі  оңайдан  

қиынға  қарай дамыта  оқытуғабағытталған. Әр  сабақтың  алдында  «берілген  тақырып  туралы 

оқушы  не  біледі?» деген  мақсатпен  «сұрақ - жауап»,  «талқылау»,  «ой  алмасу», сияқты 

тапсырмалар  үнемі  беріліп  отырылады. Сөздікт   және  грамматикалық   материалда  басты  

көңіл бөлінетіні  сөйлеу   және   оқу. 

Әлемдік білім беру кеңістігіне ену мақсатын көздеген республика білім беру жүйесі қазіргі кезде 

көптеген реформалар жүргізуде. Осы реформаларға сәйкес республика мектептерінің оқу үрдісіне 

инновациялық педагогикалық технологияларды енгізу белсенді түрде қолға алынып жатыр. 

Әрбір тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін оқытудың модульдік, деңгейлеп саралап оқыту, 

сын тұрғысынан оқу мен жазу, электрондық оқыту, жобалап оқыту оқушыларды дамыта отырып 

оқытуға негізделген технологиялардың негізгі қағидалары: балаға ізгілік тұрғыдан қарау; баланың 

танымдық күшін қалыптастыру және дамыту; оның өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту; 

баланың танымдық және шығармашылық қабілетін дамыту; барлық оқушылардың дамуы үшін 

жүйелі жұмыс істеуі болып табылады.Негізінде ағылшын тілін оқыту процесі оңайдан қиынға 

қарай дамытаоқытуға бағытталған. 

Тілдік  материалдар  қазіргі  өмір  шындығынан  алынған  және  оқу  процесінде әбден шыңдалып, 

өңделген тілдік материалдар. Сондықтан бұл материалдардан күнделіктітіршіліктегі 

жағдаяттарда қолданылатын ағылшын тілін үйренуге болады. 

Басты  көңіл   бөлінетін   нәрсе  -  сөйлеу   және   оқу.   Оқушылар   сөйлеу  мен   оқуды 

меңгергеннен кейін жазуды үйренеді. 

Сөйлеу мен оқу әрекеттері арқылы дұрыс нәтижеге жеткен оқушы өз ортасында ағылшынша еркін 

сөйлеп, тілді қатынас құралы ретінде пайдалана білу үшін мынадай: ұжымдық жұмыс, жекелей 

жұмыс, жұптық жұмыс, топпен жұмыс оқыту тәсілдерін қолдануға болады. 

Оқушының сөйлеу іскерлігін дамыту үшін мынандай: сұрақ — жауап талқысы, салыстыра отырып 

әңгімелесу, проблемалық сұрақтарды талдау, мәтін не әңгіме бойынша өз ойын ортаға салу, ой 

алмасу, шарт қою, диалог түрінде сөйлеудегі ойды көрсете білу, пайымдау, логикалық ой 

тұжырымын дамыта отырып сөйлеу, түйіндеу, дәлелдеу, жоспарлау арқылы сөйлеу, ситуацияға 

байланысты сөйлеу, ойындар арқылы сөйлеу, сұраққа жауап беру, қорытындылау, өз пікірін айту 

сияқты сөйлеудің түрлерін қолданамын; әрі бұлар менің сөйлеуді үйретудегі бағыттарым болады. 

Оқу. Мәтін — негізгі қарым-қатынас құралы. Мәтінді оқымас бұрын сұрақтар беріледі. Ол 

сұрақтар бойынша сол мәтіндегі мәселеге байланысты оқушы не біледі, не білмейді, соны анықтау 

бір мақсат болса, екінші мақсат — өз білімі деңгейінде ойын айтқызып, мәтіндегі оқиға жайлы 

білуге ұмтылдыру, ынталандыру. Бұл жұмысты бүкіл топ болып немесе 3- 4 оқушы бірігіп және 

жұптасып талқылауға болады. 

Мәтінді оқыған соң оқушы ұғымын тексеруге арналған «True or False» жаттығуын қолдануға 

болады, «What is your opinion?» «What do you think about …?» сұрақтарын қою арқылы 

оқушылардың мәтіндегі мәселе бойынша өз ойын ортаға салып, пікірін айтуға, еркін сөйлеуге 

еркін сөйлеуге төсілдіру үшін сөздерді қайталату, оларды еркін де дұрыс қолдана білуге үйрету, 



грамматикалық материалдарды, сөйлем құрылымын орынды қолдануға үйрету де басты назарда 

болу керек. 

Бұдан басқа да мәтін оқығанға дейінгі, оқығаннан кейінгі әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып 

балалардың сөйлеу қабілеттерін дамытуға болады. 

Тыңдап - айту. Сөйлеуге тыңдап түсінусіз үйрену мүмкін емес. Қазір біз тілді меңгертуде шетел 

мамандарының сөйлеуімен жазылған үнтаспаларды, видеофильмдерді қолданып, оқушылар үшін 

ағылшын тілінде жүретін телебағдарламаларды көруді ұсынамыз. Сонымен қатар, тағы да айта 

кететін жайт – ағылшын тілді мемлекеттерден келетін еріктілермен шет тілінде әңгіме-дүкен құру 

да оқушылардың тілін дамытуға үлкен әсерін тигізеді. 

Тағы бір көңіл аудара кететін жағдай интерактивті әдіс тәсілдің маңызды көрсеткіштері деп оның 

тәрбиелік жағын да айта кеткен жөн. Топпен жұмыс істеу білімалушылардың бірін - бірі тануына, 

тыңдау мен пікір алысу мәдениетінің қалыптасуында да өз әсерін тигізеді. 

 Қорыта айтқанда, интерактивті тәсілдің ерекшеліктерін ескере отырып құрастырылған 

тапсырмаларды орындау оқушыларға оқытылып отырған тілдің практикалық тұрғыдан қолдану 

нәтижесін, жемісін көруге мүмкіндік береді және осы жағдай олардың шетел тілін оқып үйренуге 

деген қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар оқушылар әрекетін белсендіру, оқу 

материалдарын, оқыту әдістері мен тәсілдерін жетілдіру сияқты негізгі педагогикалық мәселелерді 

іске асырады.Интерактивтік әдістің дәстүрлі оқытудан айырмашылығы: көзеген мақсатында, 

мәнінде, мазмұнында, дамытудың негізгі факторында, оқытушының ролі мен атқаратын 

қызметінде, әдіс-тәсілдерінде, студенттердің білім алу белсенділігінің түрінде, оқу үрдісі 

мүшелеріннің әрекеттестік ерекшеліктерінде, олардың қарым-қатынас сипатында, танып-білу 

үрдісін ұйымдастыру түрлерінде т.б.Интерактивтік әдіс – күрделі құрылымды тәсіл және біртұтас 

педагогикалық жүйе. Оның нәтижесінде әр тәрбиеленуші өзін-өзі өзгертуші субъект дәрежесіне 

көтерілуі көзделіп, оқыту барысында соған лайық жағдайлар жасалады.  
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         Ағылшын және қазақ тілдеріндегі сөз тіркестерінің                                                                                                          

                            қалыптасуының  ерекшекшелігі                                                                 

                                                                                                      С.И. Қонысбаева 

                                                                                                   “ Есенов колледжi”  ЖШС     

     Тілі, мәдениеті, дүниетанымдық көзқарасы әр түрлі ағылшын және қазақ 

халықтарының тұрақты сөз тіркестері жан-жақты, құрылымы, ішкі форма, тұрғысынан 

зерттеу нәтижесінде тіл-тілге тән ортақ заңдылықтар, жалпыхалықтық рухани дүниелер, 

ұлттарға тән танымдық ерекшеліктер т.б. жөнінде бірқатар жаңа мағлұматтар жайында сөз 

етіледі.     Тіл ғасырлар жемісі, халық мұрасы, ұлттық құбылыс екені баршаға белгілі. Бір 

тіл бір ұлтты танытады. Яғни, кез-келген халықтық ойлау ерекшелігі оның ұлттық тілінде 

көрініс табады, халық даналығы, дүниетаным көзқарасы тілінде түйінделеді. Тіл 

қазынасына жататын көкейге қонымды, бейнелі, алуан түрлі тұрақты тіркестер, олардың 

тілдік табиғаты, заңдылықтары, құрылымдық ерекшеліктері әлемдік тілдердің 

көпшілігінде зерттеліп келе жатқаны белгілі. Себебі, олардың шығу төркіні, көнеленуі, 

мағыналық құрылымы, тұлғасы жағынан және стильдік тұрғыдан өзіндік ерекшеліктері 

бар. Осы көркем, мазмұны терең, көлемі шағын-қабат тіркес, тізбектердің танымдық мәні 

ерекше. Уақыт өте келе ықшамдалып, өңделіп, халықтық ортақ мұраға айналған сан-

саналы тізбектерді жинақтап, бір ізге түсіру, олардың мазмұн мәжесіндегі кодқа салынған 

әр түрлі ақпараттарды айқындау тіл мамандарын ерекше қызықтырып отыр.  Ағылшын 

және қазақ тілдеріндегі етістікті фразеологизмдердің мағына-мәні осы тілдерде сөйлейтін 

ұлттың ертеден бергі өмірін жан-жақты айқындайды. Халықтың күнделікті өмір тіршілігі 

негізінде пайда болып қалыптасқан тұрақты тіркестерді қос тілден жиналған 

деректерімізден кездестіруге болады. Бұл тұрақты тіркестер тілдік қолданыста әр 

уақыттың салт-дәстүріне, әдет-ғұрыптарына, мәдениетіне, психологиясына, тарихына 

байланысты қалыптасып, тілдік қолданыста дамып өрбіген. Сондықтан да олар әр 

халықтың ерекшелігіне байланысты өсіп-өрбіп, сол халықтың ғасырлар бойы жинаған 

құндылығының бірі болып табылады. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі тұрақты 

тіркестердің беретін ұғымы әр ұлттың өзіне ғана тән рухани өмірін суреттейді. Яғни, қос 

тілдегі етістікті фразеологизмдер ұлттық  сезім, ұлттық мінез, ұлттық салт-дәстүр негізін  

айқындайды. Осыған орай ағылшын және қазақ тілдеріндегі тұрақты тіркестердің 

қалыптасуын айқындауда әр ұлттың дүниетанымын, ой-парасатын және рухани 

парасатымен байланысты пайда болып қалыптасқан тұрақты тіркестерді саралап, олардың 

тілдік қатынаста қалыптасуын негіз етіп алдық. Әлемдегі тіршіліктің бар саласын 

қамтитын әр ұлттың өзіне ғана тән көркем сөз орамдары – фразеологизмдерді молынан 

табуға болады. Фразеологизм тілдің айшықты да, мәнерлі, бай саласының бірі. Бұлар 

өзінің бейнелік, әсерлік, экспрессивті – эмоциялық, суреттеме қасиетімен көзге түседі. 

Осындай көркем, пәрменді бояуы қанық алуан түрлі фразеологизмдерді халық орынды 

пайдаланып, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп келеді. Халықтың талай ғасыр сомдап шығарған 

тұрақты тіркестері – фразеологизмдер тіл қазынасының бір бөлігі екені даусыз.         

Фразеология – «phrasis» – орам, сөйлемше «logia» – ұғым, ілім деген грек сөздерінен 

жасалған термин. Бұл атау негізінен екі түрлі мағынада қолданылады. Біріншіден, тілдегі 

тиянақты тұрақты сөз тіркестерін қазіргі және тарихи даму тұрғысынан зерттейтін тіл 

білімнің бір саласы дегенді, екіншіден – белгілі бір тілдегі фразеологимдердің тұтас 

жиынтығы дегенді білдіреді. Сондықтан болар фразеологизмдер көкейге қонымды, 

ықшам, ұтқыр да ұтымды сөз өнерінің тілдік және поэтикалық бұлақтары санатына 

жатады. Айшықты сөз өнерінің басым көпшілігі халықтың тұрмыс тіршілігінде, салт-

дәстүріне, әдет-ғұрпына, діни, наным-сеніміне байланысты туындаған. Олардың 



құрылымын, тілде қалыптасу кезеңдерін тұрақталу негіздерін зерттеу, сайып келгенде, 

оқырман қауымды оның тілдік табиғатынан хабардар етіп қоймай, сонымен қатар этнос 

өмірімен тұтастығымен ерекшеленеді.  Соңғы жылдары халықаралық, тіларалық 

қатынастың дамуына байланысты құрылымы жағынан да мүлдем алшақ тілдерді 

салыстыра зерттеу тіл ғылымында дәстүрге айналып келе жатыр. Салыстыра зерттеу 

барысында екі тілдің өзіндік құрылымдық және жүйелік ерекшеліктері мен ұқсастықтары 

айқындалады. Сондай-ақ, тіл табиғатында осы уақытқа дейін зерттеушілер назарынан шет 

қалған кейбір құбылыстардың сыры ашылып, осы кезеңге дейін қалыптасқан тұжырымдар 

басқа қырынан зерделенуі, тілдің өзіндік сипаты айқындатуда. Әр типтес тілдердегі 

фразеологизмдерді салыстыра зерттеу де  өзіндік тұңғиық сыры бар қиындығы да мол 

күрделі жұмыс.    Қазақ тіліндегі фразеологизмдерді зерттеуге деген құлшыныс академик 

І.Кеңесбаевтың «Қазақ тілі фразеологиялық сөздігі» атты көлемді еңбегінен етек бастаған. 

Бұл құнды еңбек тек қана қазақ тілінде ғана емес, бүкіл түркі тануға қосылған елеулі үлес 

деп қарауға болады. Автор аталған сөздіктің «Қазақ тілінің фразеологизмдері» бөлімінде 

қазақ тіліндегі фразеологиялық теорияның мәселесін жан-жақты қарастырып, біраз ілгері 

дамытқан. Қазақ тілінің фразеологизмдерін зерттеушілердің қай-қайсысы да бұл еңбекті 

қолданатыны айдан анық.Фразеология тану   ғылымында    фразеологизмдердің   басты   

белгілері, релеванттық қасиеттері ретінде үш ерекшелігі аталады: 

а) даяр қалпында жұмсалу белгісі; 

ә) мағына тұтастығы; 

б) тіркес тиянақтылығы. 

      Фразеологизмдердің дайын қалпында жұмсалу белгісі – тұрақты тіркестер қарым-

қатынас процесінде, сөйлеу кезінде жасалынбайды, даяр қалпында біртұтас (бүтін, бірлік) 

единица ретінде жұмсалады. Фразеологиялық етістіктің бұл қасиеті оны еркін сөз 

тіркесімен салыстырғанда анық көрінеді. Мысалы: тамақ ішу, қолды жуу, үй тазалау және 

to love music, clever man, to build houses деген еркін сөз тіркестері қарым-қатынас 

процессінде, сөйлесу кезінде бір-бірімен емін-еркін тіркесіп айтылуынан жасалса, ас 

адамның арқауы, түймедейді түйедей ету, қой аузынан шөп алмас және mare’s nest, small 

hours, husband’s tea, т.б. тәріздес сөз тіркестер тіркескен күйінде, бүтін күйінде 

жадымызда айна қатесіз сақталады да, сөйлеу кезінде олардың сыңарлары (сөздер) 

сөйлеушінің қалауы бойынша тіркеспейді, бүтіннің бөлшектері тәрізді бұрыннан тіркесіп 

қойған қалпында, өлеңдегі қайырма тәрізді бұлжымай бір тұтас күйінде қолданылады. 

Мұндай қасиет тұрақты тіркестерге ғана емес, сонымен қатар лексикалық бірлік (единица) 

сөзге де тән. Мысалы: әдемі, жылдам, үндемеу, talk, laugh, smile деген сөзде және бұларға 

белгілі дәрежеде синонимдес болып келетін «үріп ауызға салғандай», «көзді ашып 

жұмғанша», «жұмған аузын ашпау», get a talk with, give a laugh, give a look, force a smile 

тәрізді фразеологизмдер дайын қалпында жұмсалу қасиетімен сипатталады. Мысалы, 

қазақ-ағылшын тілдеріндегі тұрақты тіркестерді салыстырғандағы сөздер мағынасы 

осындай ойды береді;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

aggress agaіnst a country — баса көктеп кіру;                                                                                 

to go ape (over, for) — торығу (күйзелу). 

          Тіркес тиянақтылығы да фразеологизмдердің ең негізгі белгілерінің біріне жатады. 

Тиянақты сөз тізбегіндегі сөздер әркімнің қалауынша емес, қалыптасқан белгілі бір 

жүйемен орналасқан. Өзара тығыз жымдасып орналасқан сөздердің жігі ажырамай 

тұрады. Олар бір-бірімен иін тіресіп, өзге сөзбен алмастыруға я болмаса, тұрақты орын 

тәртібін өзгертуге келмейді.Мәселен, мұрнын көкке көтерді дегеннің орнына қолын көкке 

көтерді десек, мән-мағынасын мүлде өзгертіп жібереді, тұрақты тіркес еркін тіркеске 

айналып кетеді. Ал көк сөзін оның синонимі аспан деген сөзбен алмастырсақ (мұрнын 

аспанға көтерді), мағына тұтастағы онша бұзылмағанмен стильдік мәні солғындап, 

үйлесімі кемиді, құлаққа жағымды тимейді. Көтерген деген етістікті көтермеді, көтеріп 

тұр, көтермекші деп өзгерте беруге көнбейді. Тек өзінің сіресіп қалыптасқан қалпында 



қодануды талап етеді. Сондай-ақ red tape, kick the bucket деген тұрақты тіркес 

құрамындағы red, kick деген сөздердің орнына blue, give немесе tape, the buckеt дегеннің 

орнына radio,the ball деген сөздер қолданылмайды: егер бұлай етіп өзгертсек, олар 

тұрақты тіркес болудан қалады, немесе тіптен мағынасыз, түсініксіз, кей жағдайда сөз 

тіркесі болып мағына тұтастығынан айырылып қалады. Н.М.Шанский сөздің морфемалық 

құрамының тұрақтылық сипаты қалай болса, фразеологизмнің құрамынан және 

сыңарынан (компоненттерінің) орын тәртібінің тұрақтылық сипаты да сондай деп 

есептейді. Кейде тұрақты тіркес құрамындағы бір сөздің әр түрлі тұлғасынан әлденеше 

фразеологизмдер жасала берілуі де мүмкін. Мысалы: жамбасы жерге тигенше (өле 

өлгенше), жамбасы жерге тиді (өлді, жер тастады), жамбасы жерге тимеген (ешкімнен 

жығылып көрмеген күшті). Кей ретте жалғыз дыбыстың бір өзі-ақ тұрақты тіркестің мән-

мағынасын бүтіндей өзгертіп жібередБұл жағынан қарағанда фразеологизмдердің орын 

тәртібінің тұрақтылығы сөздің морфемалық құрамының тұрақтылық сипатымен бірдей 

деп есептеуге болады. Жоғарыда аталған үш түрлі белгі (тұрақтылылық, тұтастық, 

тиянақтылық) арқылы фразеологизмдер тілдің өзге категориясынан оқшауланып, өзіндік 

бітім бейнесімен өмір сүрді. Фразеологизімдердің түрлері — фразеологизмге тән үш түрлі 

ортақ белгі болғанымен, бұлар бір-бірімен әрдайым ашық ажыратыла бермейді. Бұл 

белгілер, әсіресе мағына тұтастығы, біреуінен ап-айқын көрінсе, екіншісінен көмескі, 

үшіншісінен өте солғындау болып кездеседі. Сондықтан фразеологизмдерді түр-түрге 

бөліп топтастыру тіл біліміндегі ең күрделі де қиын мәселелердің бірінен саналады 

Зерттеушілердің бір тобы тұрақты тіркестердің біртұтас мағынасы мен солардың 

құрамындағы сыңарлардың ара қатынасына қарай жіктеп бөлсе, екіншілері құрылым-

құрылысы жағынан, үшіншілері атқаратын қызметі мен стильдік мәні жағынан 

топтастырады.Сонымен, қазақ тілі фразеологизмдеріне терең, әрі жан-жақты сипаттама 

жасаған және болашақ зерттеулерге бағыт-бағдар берген І.Кеңесбаев фразеологизмдердің 

үш басты белгісіне (тұлға тұрақтылығы, мағына тұтастығы, қолдану тиянақтылығы) 

сүйене отырып ең негізгі үлкен екі топқа бөледі: 

1. фразеологиялық тұтастық; 

2. фразеологиялық тіркес. 

Бұл еңбектерде фразеологизмдердің негізгі белгілері анықталып, оларды семантикалық 

және грамматикалық тұрғыдан талдап топтастыру қаралады. К.Аханов қазақ тілі 

фразеологизмдерін В.В.Виноградов  классификациясына сүйене отырып, семантикалық 

тұрғыдан: 

1. фразеологиялық тұтастық; 

2. фразеологиялық бірлік; 

3. фразеологиялық тізбек; 

4. фразеологиялық сөйлемше деп топтастырады . 

     Аханов: «Фразеологиялық тұтастық деп бөлініп ажыратылмайтын, беретін мағынасы 

жағынан құрамындағы сынарладың мағынасымен мүлдем байланыспайтын, әбден бітісіп, 

тұтысып кеткен томаға тұйық тіркестерді айтамыз» – дейді. Мәселен, мұрнынан 

шаншылып жүр, мұрнына су жетпеді дегеннен қолы тимеді, бұрылуға мұршасы болмады 

дегенді немесе ағылшын тілінде: to let the cat out of the bag дегеннен сыр шашу, немесе 

аңдамай сөйлеу дегенді түсінеміз.Бұл мағына осындағы үш сөздің тұтас жиынтығынан 

келіп шығады. Түйдек ішіндегі жекелеген талдау жасап, бірін екіншісінен бөліп алуға 

көнбейді. Фразеологиялық тұтастық жеке сөздердің тұтас жиынтығынан пайда 

болғанымен, олар іштей түрлі бөлшектерге бөлінбей, іс-әрекетті, сапа мен белгіні, зат пен 

құбылысты бір бүтін атау ретінде көрсетіп бере алады. Фразеологиялық бірліккеК.Аханов 

мынандай анықтама береді: «Мағынасы жағынан ажыратылмай, тұтасымен бір бүтін 

мағынаны білдіретін, бірақ сөз тіркестерінің бір бүтін мағынасы лексикалық сыңарлардың 



мағыналарының бірігіп тұтасуынан тұрақты фразеологиялық сөз тіркестері». Бұлардың 

лексикалық мағынасы толық сақталған сөздерден бірігіп, тіркестің бүтін мағынасы сөз 

тізбегінің мағынасымен астарлас, образды, астарлы болады. Мәселен, ескі жараның аузын 

ашты дегеннен өткенді қайта қозғады, ұмытып кеткенді еске салды дегенді түсінеміз. Ал 

ағылшын тілінде: to give a person a blacklook – ашулы немесе ала көзбен қарау. Бұл 

фразеологиялық мағынаның жасалуына, сөз жоқ, ең алғашқы еркін тіркестегі тура 

мағынасы негіз болған Кейде фразеологиялық тұтастық пен арасында айырмашылық 

байқалмай тұратын фразеологизмдер бар. Мұндағы ескертетін нәрсе тұрақты тіркес 

мағынаның тек көнелуіне байланысты түсіну керек. Мысалы: ит басына іркіт төгілу – 

«ағыл-тегіл, молшылық». Сырт тұлғасы жағынан фразеологиялық бірлікке ұқсас, 

мағынасының тым көмескіленуінен фразеологиялық тұтастыққа да ұқсас. Жалпы алғанда 

фразеологиялық тұтастықтар мен фразеологиялық бірліктер сөздерге жанамалық қатыста 

жұмсалуына орай, көбіне бір топқа біріге береді. Мәселен, орыс тіл білімінде мұндай 

құбылысты Н.Шанский идиомалар немесе орамдар деп атайды. Қазақ тілінде де 

фразеологияның бұл екі тобы бір-біріне өте жуық тұрақты сөз тіркесі деп қарастырады. 

Фразеологиялық тұтастық пен фразеологиялық бірліктер фразеологиялық тізбектерден 

семантикалық табиғаты мен құрылымы жағынан өзгелешеленеді.  Фразеологиялық 

тізбектер — мағынасы жағынан құрамындағы сөздердің мағынасымен  байланысып,  

тіркесу  тұрғысынан  орнығып  тұйықталған  сөз тіркестері болып табылады. Тілде 

сөздердің тіркесу қабілеті бірдей десем, қайсы бірі кез келген сөзбен тіркесіп, белгілі бір 

ұғымды білдіруге бейім болса, енді бірі  аз  ғана  сөздермен  одақтасып,  сонымен  ғана   

тіркеседі.   Тұрақты   сөз тіркестерін сөздер тобы ғана жасайды. Кез келген сөз тұрақты 

сөз тіркестерін жасай алмайды. Мысалы: бота көз, қоян жүрек, тоң мойын, жел аяқ, т.б. 

Ағылшын тілінде: white crow, a bosom friend, т.б. Фразеологиялық тізбектің құрамындағы 

ерікті мағынадағы сөз сан алуан сөздермен тіркесіп жұмсалу қабілеті болса, 

фразеологиялық туында мағынадағы сөз бірді екілі сөзбен ғана шектеліп қолданылады. 

Мысалы: көк бет, қысыр көз деген фразеологиялық тізбектің құрамындағы бет (жалпы 

бет, сопақ бет) сөз (аз сөз, бұрыс сөз, көп сөз) деген қыруар сөздермен тіркесіп қолданыла 

берсе, фразеологиялық мағынадағы көк сөзі бет сөзімен, сөз қысыр сөзімен ғана 

тіркеседі.Фразеологиялық тізбектің сыңарларының бастапқы мағынасы онша ашық та 

айқын болғанымен, солғын тартып сезіліп тұрады. Мысалы: көз ұшында, көз жеткісіз, 

көзін тырнап ашқалы, көзі тірісінде, т.б. 

         Қорыта келе, халықтық сана-сезім, салт-дәстүр, мәдени тұрмыс тарихын бейнелейтін 

фразеологизмдерді  оқып  танымайынша,  тіл байлығын, тіл ерекшелігін толық түсіну 

мүмкін емес. Халықаралық және тіларалық қатынастар дамыған осы кезеңде шет тілін ана 

тілімізбен салыстыра зерттеу тіл білімінің әрбір саласы үшін маңызы айрықша. 
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