I
I
I
Iя
«*е»а
яіж « « ¥ м тім м іш м і
M I4 4 H IH M M I
I
« « ііііГ
іа ■■■■■■■«** « й * г « ія я к » і лщ'я
****** c«
ia
НИИИЯДГ
is
■ Ш І ІІИ И
fM M B
1«
«»**«»
i ? s f 9 S '. i : Y : t 'K « r
i* am
яняЕ м аяаа
>M
■:■r •*v ■•
■. v
*3 *«■*■■<£*«>*»
I*

Атттгъ

i

■■■■■■I ,
■■■■■■■I
«■ ■ ■ aaai
г-т»я9мяі
•ін а н і
*■*.« п лен е
Ci ч JfcW
к ж

СІОРАМҒЫРОВ АІЫНДАҒЫ
Павлодар мемаекеттік
университеті

ФИЛОЛОГШЫҚ(ЕРИіІ

ПМУ ХАБАРШЫСЫ
ВЕСТНИК ПГУ
СПЕЦВЫПУСК

V > ІЛ.?*' ♦. ,
ШЩЛМщШтШ
штжшшш ттЩщаттщяш
Ш
0ЛЯШШ: твяшшштщяя.

IЩ
ЩШШШ. ШЛШЩ
ч* 4
'*
' і
;штшттш
* * ♦ **1

ШіШШШШШШ' ттщявМяшВят

шти

іЯЩі

ііМ і і

&:тттшяят жят
9

ШШіШіЙШШІИ»'
^ •<* *'
ттштштттштжшштт

'тт т

■

■ ■ ■■ •-■■:■■■

■■ ■■■ .........
....
. -.■■■

ч

;

утшттшшшшшшшщшшшті
............... Ш
ЩШШШШт'Щ........

С. Торайғыров атындагы Павлодар мемлекегтік университетінің
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

ПМУ ХАБАРШЫСЫ
Филологиялық сериясы
1997 жылдан бастал шығады

ВЕСТНИК ПГУ
Филологическая серия
Издается с 1997 года

СПЕЦВЫПУСК
Павлодар

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

Филологическая серия
выходит 4 раза в год

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на учет средства массовой информации
№ 142Ю-Ж
выдано
Министерством культуры, информации и общественного согласия
Республики Казахстан
Бас редакторы - главный редактор
Жусупов Н. К.
д.ф.н., профессор
Заместитель главного редактора
Ответственный секретарь

Демесинова Г. X., к.ф.к, доцент
Щахметова Н. А., к.ф .к,
ассоц.проф. (доцент)

Редакция алқасы - Редакционная коллегия
БрицынВ.М .,
Демаггьев В. В.,
Еспенбетов А. С.,
ЖусипК. П.,
Трушев А. К.,
Казимирова И. А.,
Маслова В. А.,
Пименова М. В.,
ЫскакД.,
ХасанулыБ.,
Шокубаева 3. Ж.,

д.ф.н., профессор (Украина)
д.ф.н., профессор (Россия)
д.ф.н,, профессор
д.ф.н., профессор
д.ф.н., профессор
ст. науч. сотр. НАН, Украина
д.ф.н, профессор (Белоруссия)
д.ф.н., профессор (Россия)
д.ф.н, профессор
д.ф.н, профессор
технический редактор

За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели
Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов
При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник ПГУ» обязательна
О ПГУ имени С. Торайгырова

I

('урин і/тю.ііһчіческая. (’пецвыпуск

i811-1823

МАЗМҰНЫ
іи б ф о в A.
<іэса»әае>п.иетті'лік: мәдениетаралық коммуникация бойынша
жсгтэулердің нормативтері мен нәтижелері..................................................12
Лфврдыева Б. Қ.

Свадлң уғымдық даму деңгейлері ........................................................................ 22
Амжузо&а А. А.

<ә«кем мәтіннің антропоөзектілігі жайында ......................................................26
Апдабергенова Г. Д., Таирова Н. А.

Сөпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудағы этномәдениеттің рөлі................33
Алиева А. Д.

°есей тіліндегі оқулардың ұлттық ұйымдарындағы
WEB-курстыңтехнологиясы.................................................................................. 42
Алимжанова Г. М.

Кәсіби құзыреттілік бітірушінің профессиограммасын
құрастырудың негізі ................................................................................................50
Әлімжанова Г.М .

¥лттық тілдік әлем суреті және оның компоненттері .................. .................... 62
Амренова P. С.
Ертегілер әлемінің тілдік бейнесі - этникалық
және тілдік сәйкестіктің басты қайнар көзі..........................................................71
Асылова P .O .

Аңшылық-саятшылықта қодцанылатын құрал-сайман
атауларының ерекшелігі ....................................................................................... 83
Ахметжанова 3. К.

Адамның ішкі тулғалық мәдениеті.......................................................................94
Әбеуұлы А.

Балаға не үшін құлақ береді? ............................................................................ 108
Базарбекқызы С. Қ.

I. Жансұгіров романдарындағы тұрақты сөз тіркестерінің
мағыналық топтары ............................................................................................. 113
Баймурзина А., Ахметжанова 3. К.

«Текгілік» концелтісі: мәні және құрылымдық компоненттері...................... 122
Балабекова Н. Р.

Қазақ және турік тілдеріңцегі қаратпа сөздердің
деминутивтік мағыналары.................................................................................. 128
Баялиева Г. Ж.
Білім берудегі жаңашыл үрдістер жэне оның маңызы.................................. 137
Бейсембаев А .Р .

Функционалдық сауатгылықбілім капиталын қалыгггастыру негізі ретіңце ....143
Бекмаеамбетов Ш.

Ежелгі түбір сөздер табиғагын тіл генетикасы тұрғысынан
тідцік негіздер арқылы зерттеудің маңыздылығы .........................................152
3

Гефранова Е.

Ағылшын тілінің оқытушы~арының avec***3i- swrjeo.**-.
мөдениеті үшін: педагогикалы* эерггеупее
................................. 159
Дәулеткерей М.

Роман және тарихи тұлға (Қабдеш Жұмаділсепч еГоометей алауы»
ромәнындағы Ақтайлақби бейнесі? ............................................................. ....171
Джакыпбекова Т. М.

Панфиловшылар ерлігін жырлаған псэмалардагы
суретгелген табиғат қубыпыстары................................................................... 183
Есенова Қ. Ө.

Диекурстық білімнің концептуалдануы:
саяси қатысымдағы метафоралар....................................................................195
Жпңабекоеа А. Ә.

¥лағатты ұстаз, білгір ғалым, профессор Зәуреш Қанашқьізына тағзым! ...207
Жолшавва М .С .

Профессор 3. Қ. Ахметжанова және қазақ аспектологиясының
бүгіні мен болашағы ........................................................................................... 214
Жұбанов А. Қ.

Тілдің лексикалық жүйесін этномәдениеттік негіэде зерттеу ...................... 220
Жұмалиева Р. 3.

Коадмуникативтік кеңістіктегі көркем кинодискурс қимыл-өрекет
коммуникациясының функцион алдық сипагтамалары................................ 226
Жұмашвв А.

Аныірық/танықтық категориясының тақырыпшы
және баяншы мүшедегі көрінісі......................................................................... 235
Ибраемова Н. Ж.
Абай. Ыбырай шығармалар тілінің қазақ әдеби тілі тарихи
парадигмасындағы орны және оны оқытудағы тәсіл д ер..............................247
Қабылов Ә. Д., Абылеазиева С .Қ.
Оқу үдарісінде ұлттық қундылықтар мен қарым-қатынас
медениетін үйлестіру...................................................... ....................................254
Қасымқызы Қ .Б .

Сез семантикасындағы бағалауыштық және эмотивтік мән ........................267
Касымова Г. М.

Адам капиталын дамытуда компонент ретіндегі
коммуникативтік қүзыреттілік............................................................................ 275
Құлманов С. Қ., Жонкешов Б, С.

Латын графикасына транслитерацияяауда
басшылыққа алынатын құжаттар .................................................................... 282
Кушкимбаева А. С.

Қазақ дүниетанымындағы «Абыз» концептісінің керінісі ............. ................ 295
Күдеринова Қ. Б.

Жаңа әлілби - үлттық сананы жаңғыртудың басты тетігі.............................306
Қазақбаева Ш .Ш .

Қззіргі тіл ғылымындағы прагматикалық бағы т.............................................. 317

Я ес т іш к ПГУ, I.SSN. Һ 8 П - Ш З ,

С ер и я ф іп о /кк чічсск и я. ( 'пецъы нуск

Маралбек Е.

Поэтикалық тілдегі «мөлшер» ұғымының көрінісі ........... .............................. 322
Мәдібай Қ., Садырова А. Т.
Авторлық ауызша әдебиеттің түпбастау жәдігерпері..................................334
Нусіпбекова А .С .

Педагогикалық дискурстың ғылыми ізденістердің
чысаны ретінде эерттелуі ...................................................................................349
Ордабекова X. А.

Фразеологизмдер семантикасындағы символдық компонент ............... ......361
Рахимова М. А.

«Интеллект» макроконцептісінің когнитивтік метафора
мен мақал-мәтелдердегі бейнесі.......................................................................369
Сейдикенова А. С., Бакитоа А. Т.

Академиялық ұтқырлық - студентгердің адами капиталын
байытудағы маңызды ф ак тор............................................................................380
Сиагулова А .С .

«jasақ тіліндегі мұнай және газ қарыз алу терминінің жуйесі........................390
Султанбекова С .С .

<огнитивті лингвистика және метафоралық зертгеулер.............................. 399
Сырлыбаева Т. Г.

срззеологиялық және лексикалық антонимдердің
сомтекстегі ерекшеліктері........................................................ ...........................406
Сюрыен О., Санкибаева Б.

^^бтитірлеуді ағылшын тілінен қазақ тіліне аударудағы
эднгво-мәдени мәселелер ..................................................................................417
Татибеков Б.Л.

<лзакстаннын транзиггік экономикасының шартгарына
5а*шанысты адам капиталын дам ы ту............................................................ 426
Т|рымбетова Ж. А., Берікболова П .К.
<зжа Ахмет Ясауи және Юнус Емре шығармаларындағы
з г ы д а қ сарын үндестігі .................................................................................. ..431
М миН.
0« ей ай (лингво-этнологиялық байқаулар)................. ........................443
Үятниязов С. К.

Шот- адебиетіндегі Аттила бей несі................................................. .............452
Фшзыпжанова А., Аушенова А.

Эятгтеттіх желі пайдаланушыларының классификациясы.........................464
Шарнвцова А.Б.
«■наем зискурстағы концептілердің көрінісі
е . «Ьклбаевтың «Бір шоқ жиде» ловесі бойыиша).......................................473
••■вощгарга арналған ереж елер........ ............................................................... 485

5

ИІУ1У Хабаршысы

М. A. Rahimova
Image-metaphoric representation o f the m a c r
I. Zhansugurov Zhetysu Stale '_»»«
Matena.
Паремологические единицы, обозначаюш’ж
интелект, основаны на конкрет ны х фак :т&ж а.
Паремиологические единицы, описывающие да-навья
основаны на оппозиции умный-глупый.
Paremiological units denoting the тасюсопсгрс л
on concrete facts and maxims. The paremiologica. і ж з
macro-concept are based on the clever-stupid оррояг. ж

Ә О Ж 378

А. С. Сейдикенова1, А. Т. Бакитов2
!ф.ғ.к., доцент, «Дипломатиялықаударма» кафедрасынык'
доцент, әл-Фараби атындағы Қазак ұлттьіқ университета
e-mail: lSeydikenova781022@yandex.ru

АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ- СТУДЕН1
АДАМИ КАПИТАЛЫН БАЙЫТУДАҒЫ
МАҢЫЗДЫ ФАКТОР
Бул мацалада рухани жаңгыру аясында адамзатгкьшА
байыту, академиялыц утқырлық багдарламасының сшя
жалпы капиталын байытудагы маңызды рөлі туралы
Кілтті сөздер: адами капитал, болон процесс; ли
үтқырлық, шетелдік, утқырлыіу капиталы.
КІРІСПЕ
Н.
Ә. Назарбаевтың 2017 жылғы 31 каңтар «Қазакстамиші
жаңғыруы: жаһандык бәсекеге кабілеттілік» атты К а з а і: т т і
жолдауында атап көрсетілген «Төртінші басымдык- адамя кяи
жақсарту» аясында бәсекеге қабілетті, білікті де білімді ма
максатында шетел университеттерімен тәжірибе алмас;..
шетелдік оку орындарында білімдерін жетілдіруге жіберу бі-тзст і
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і шивызды фактор. Қоғамдағы экономика, саясат, дипломатия
гслыи жатқан өзгерістер жаңа сипаттағы білімді, бәсекеге
іьларды қажет етеді. Заман талабына сай мінез-құлық
гдеген жеке дүниетанымдық көзқарасы бар, рухани дүниесі
г€еш і мен біліктілігі жоғары мамандарды даярлау - жогарғы
;н басты міндеттерінің бірі деп ойлаймыз. Қазақстан
ык Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған
■ жжомикалық жаңғырту - Қазақстан дамуының басты бағыты»
іа маңызды он міндеттің ішінде адам капиталының сапалы
і«ен. білім беру мен денсаулық сактау бағьптарына аса зор
Сонымен қатар, «Қазақстан - 2050» Стратегиясында «Білім
■аншык- заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта
іиепзгі бағдарында: «Бәсекеге кабілетті дамыған мемлекет болу
іығы жоғары елге айналуымыз керек» екендігін атап өткен.
капитал сапасының өсуі кез келген елдің өркендеуінің басты
бірі болып табылады, сондыктан да казіргі таңда дүние
елдерінде адами капиталды мемлекеттің, қоғамның және
ые негізгі тұғыры деп қабылдайды [1 ].
іиталы дегеніміз - оның өмір сүру сапасының көрсеткіші болып
SLiisii, біліктілігі, еңбек қабілеті. «Адами капитал» терминін
ішпен ғаеырдың 70-жылдарында Нобель сыйлығының лауреаты,
к ш і і с т Теодор Шульц қолданыска енгізген болатын. «Адам
і Зарлык кабілет туа бітеді немесе емірлік дағдымен қалыптасады.
■штұкымдық ерекшеліктеріне байланысты туа біткен қабілеттері
jk lecn каржы бөлу арқылы дамытылатын адам бойындагы өмірде
гаскан кунды қабілеттерді біз «адами капитал» деп атаймыз»,
іы і Бүгінде әлемнің дамыған мемлекеттерінде адами капиталға
і сат\ болашакта мол табыс экелетін дәстүрлі бизнес жоба ретінде
Нобель сыйлығының лауреаты, экономист Гарри Беккердің
. бііічге жүмсалған инвестиция болашакта орта есеппен жылына
п табыс береді екен. Тұрғындардьщ адами капиталын дамыту
эконо-микалық өсіміне кол жеткізуіне әкеледі [1].
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
і іапнтачының негізгі қүрамдас бөлігі -білім. Соған байланысгы тілдік,
»іткыр.тьік капшалы деген үғымдар пайда болды. Адам капиталының
■м денгейіне байланысты. Кез-келген елдегі білім беру жүйесі -үлтгық
үлтгық танымның көрсеткіші, ол экономика, саясат, мәдениет
ы өзгерістерді керсетіп каиа қоймай, өзгерістерге эсер етеді. Білім
злеуметтік-экономикальік процеске тиімді қатысуын камтамасыз
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ететін негізгі фактор больш табьшады. Қазақстанда объгктиг*»
байланысты адам капиталының дефициті тұр, сол ceoetn а
жетіспеушілікгі толтьфу үшін сапасына ерекше талаптар койьа* ж '
да 2010 жылдьщ 11 наурыз күні Қазақсган Республикасы ц л и
47 елдерімен қатар жоғары білімнің Болондык үрдісіне кзть»
министрлері комитетінің шешімімен Болон декларациясына «а:
еліміздің білім сапасьш арттыруға, адами капитал сапасьш жакс_..
үлкен қадам және қазакстандық білім беретін бағдарламалардшЕ
жэне студентгер мен оқытушылардың академиялык ұгкырльвъ&і ё г
отандык дипломньщ еуропа деңгейінде мойьшдалуы жэне бгттзіи ■:
әлемнің кез - келген еддерінде жүмыс жасауьша жол ашты [2]
Академиялык үтқырлыкгың саяси максаты- жоғары оку «
бірыңғай еуропалык білім кеңістігіне ену және дүниежүзі.т.к оь
пайдалану. Көп айтылмайтын екінші экономикалык максатыберетін мекемелер арасында байланысты кеңейту жэне с
арттыру. Осы мақсатгыбасшылыкка алған Болон процесі өзара т
академиялық дәрежелерді енгізіп, студенттер, окытушьсш».
қызметкерлердің академиялык ұтқырлығын олардың білім 6 я »
ғылымдағы тэжірибелерін жақсарту үшін өз мақсатгары етіп миш
Академиялык үтқырлык жеке даму мен еңбекке орналзо
үшін маңызды және ол жан-жактылыкка, сыйластыкка іәрсмэдениеттерді игеруге мүмкіндік береді. А. Гоар-Раденкоает
концепциясы» әртүрлі аныктамалар мен шындыктарды камтнлы.
мынадай: білім беру, кәсіби үтқырлык немесе миграция катете
аясында шын мэнінде өмірде бар ресми категорияларды жанлг
карастырылады. Бұл талдаулар мекенін ауыстыру жағдайындағ»
кабылдаушы ұйымдар жэне компаниялар бір статуспен т—*
шектеп тастады» дейді [3]. Өз кезегінде В. Папатсиба «үтккг
мағынада түлғаның орын ауыстыру жэне орнын өзгерте ал>
мінезі деп түсіндіреді. Оның сөзінше ол әртүрді формалг
геофафиялық, әлеуметтік, калалык, үлттык, халықаралык. iiasx
дара, үжымдық, әртүрлі себептерге байланысты өзін қолдайтьш.
байланысты, бірнеше себептерге, отбасылык, экономикалык.
беру, кәсіби, арақашықтық пен үзақтык үшін (көлемді кашьг*.
экономикалық алмасу негізінде, ақпараттық, мэдениет, ғылым. б
үткырлык әрекет ету орнында жеке даралық әрекеті болса, бір ж
кеңейтеді, екінші жағынан, әлеуметгік детерминизмді жеңуге ;
Европалык комиссияның күжаттарында академиялык үт
мақсаты-«өзгені», жаңа тілдік, әлеуметтік, мәдени шындык
арқылы европальщ сананы дамыту. Ол европалыктардын арасы:
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( 'ерпя ф икіи ^и че ска я. ( 'іһчіаыпуа.
i"5 ламуына және бүгінгі мен келешектегі салауатты европаның
эктерін нығайтуға ықпал етуі тиіс [4].
Мюрфи Лежен болса, үтқырлықты баска деңгейде қарастырады.
Ёьгшіа ұткырлық, әртүрлі ортаға бейімделе алатын, мекенін ауыстыру
іё 5ар адамның мінезі дейді. Үткырлык тек географиялық процесс
-. сонымен катар, тілдік, әлеуметтік, психологиялық, кәсіби, жеке
<?ткерген үрдісдейді. Кетуге шешім шығару, жаңа кеңістікке келу,
тілдік, мэдени ортаға, жаңа кәсіби рөліне бейімделу, әлеуметтік
тарды бағындыру, дарапыктьщ ауысуы бейімделуге, басқатәжірибені
• о ж е т етеді. Осы әр түрлі сатылар, тәжірибелер жаңа ұтқырлық
5есін калыптастыруға экеледі [5].
Сг*лгнт ұтқырлықтың тек актері емес, бейтаныстың бір түрі екендігін
жөн. А, Гоар Раденкович Гарфинкельдің этнометодологиясындагы,
ттік агент» терминінің орнына «әлеуметтік актер» термин ін таңдай
әлеуметтік актер элеуметтік топтағы капиталдар мен ресурстарды
.к;н. өзінің бүрынғы әлеуметтік топқатәуелді екендігіне қарамастан
іежмделу стратегиясын, тәжірибесін игеретінін айткан. Сондай-ак,
ттік актерге білім беру саласында, тілді жетілдіру, халықаралық
,'ла орнын ауыстыратын кез келген жеке тұлға, студент, оқытушы,
_жг-ні жаткызады [6].
Ссммедцің ойынша «шетелдік» сол топтың бір элементі, бөлігі кедейлер,
о і і к і жаулар. Шетелдіктің уақытша позициясы оның хронологиялық
-іік гіен қауіпсіздікті үйретуден алшактығымен сипатталады. Бұл
"я окыбүгін менертеңуақыты аралығынаорналастырады. «шетелдік
куні келіп, ертесінде қалып қалатын адам және әлеуетті кезбеге
'і;ы . Әлеуетті кезбе өзінің хронологиялық іс-кимылына сәйкес
-лалы: бүгін келіп. біраз уакыт калып, ол ертең қайта кетуі мүмкін.
'ду н бейтаныс, шетелдік адам әлеуетті кезбеге жакындау, себебі ол өз
лығын сақтай отырып, жаңа бағытқа кете беруі мүмкін.
Э Мюрфи Леженнің пікірінше, «шетелдік студент» ең алдымен,
_тер студент, уақытша шетелдік, жас шетелдік, шетелдік студент. Ол
г. аспектіде әлеумегтік актерден бастап, тілді, шетелдік мәдениетті
1*піі ретінде қарастырылады. Жиһангер студент көп жағдайдауақытпен
i-ifан космополит немесе эмигранттың әлеуетті кезбесін білдіреді.
лі>тың сенімсіздігі ол үшін үлкен көкжиектерді ашады. Саяхатының
іығы, үтқырлық саяхатшының жаңа түріне басқаларды тануға,
.астарын қабылдауга үйретеді. Уақытпен шектелген үл кырлық болса
_-ға аз уакыт ішінде өздерін шеіелдік ретінде сезініп, жеке даралығын
ге және баска жердегі тэжірибені игеруге көмектеседі. Шетелдік басқа
ны басып өткен, эртүрлі екі кеңістіктің ортасында жүрген адам [5].
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Рашэль Римердің концепсиясына сэйкес. шет£.:л«
студенттің орнын баса алмайды, ондай топтык к р в м м и
Шетелдік мәртебесі оған бұл мүмкіндіктерді бер>»е$_х
жалпы түсінісуден тыс калу, немесе, маған тусіндіре.
іздеген сөздерді таба алмауы, басқалар сиякты ж л і г »
алмауы дейді [7].
Өз кезегінде Г. Варро, «шетелдік» термині алғишии
ашатын жаңа елді, сол елдің адамдарын, стул еятт*
қарауын білдіреді, миграцияға жақындығы, елін » и а «
кашыктығы, өзін өзі қалыптастыру актісіне эсер етеді Я*я
айырмашылығы үтқырлықтағы студент еліне кашг:-:
ол келген жерінде жағымды мэртебеге ие жэне оған б ц г т <
жасалған [8].
Бұл процессте «үткырлык» түлғаны таныс емес jebfj
даярлайды, шетелдік ортаға тез бейімделу үшін әлеттш в. <
ашықтыкты, білімдерді бөлісуді, серіктесе жүмыс ж а а ш .<
жеткізу үшін мәселеден хабардар ете отырып әрекет жасжшец
М. Анкетилдің пікіріне сүйенсек, студенттердін ке
үйренген, «баскаларды» қандай болса, сол калпында ка
жүйеге сүйеніп, бірнеше емтихандар тапсырған, халь:к
болған, туристік жерлерді аралап, ой өрістерін кеңейткен
көпмэдениетті қоғамда әлеуметтік актер рөлін сомадагак.
түсу кажеттіліктерін анықтаған [9].
А лғаш қы уақы тта өзге елге келген студенттер
студенттердің арасындағы қатынастарға көңіл аударь^ізғт
келген эмоционалды-менталды жағынан дайындалмаган а
өзге мәдениетте қатарласа өмір сүру әрине киын.
Э. М ю рфи Л ежен С им м елдің идеясы н басшьиши
тарапынан адамзаттық капиталдың қүраушысы жиналған *
білдіретін «үтқырлык капиталы» терминін енгізді. Онын оі
үтқырлықгың капиталдары мен тәжірибелері ең үлкен элс
жастарға жеке ұткырлық капиталын жасауға мүмкіндік о ер е т 1
тэжірибесі» шетелдікпен барлық байланысты, баска
білдіреді дейді [5]. Автор үтқырлык капиталы негізгі терт
тұратынын айткан. Олар: отбасылык немесе жеке тарихы. с>рі
тэжірибелері, тілдік күзіреттіліктері, бейімделу тэжірибесі
жеке-дара белгілері. Бүл елшемдер үткырлык бойынша «гжэне келгеннен кейінгі тілдік, ғылыми, мәдени, даралык тәж:;
алмастыру тәжірибелері аркылы анықтауға мүмкіндік берез.
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тәжірибесі жэне ұтқырлық капиталы
« >ниверситегтерде кадемияльгқ ұтқырлык бойынша білім
стүденттерге жүргізілген эңгімелесу анкетасына талдау.
Методологиялык негіздері және корпусы.
%зг- Аі.намамыэ сапалы әдістің бір түрі, жартылай-ашық (semiгзгта. Біздің корпусты жасы 23-25 аралығындағы студенттер
і<в№**> ЖМУ студен ттері, бір семестр Варш ава (П ольш а)
і нде академиялық ұтқы рлы к бойынша білім алган. Бұл
гандау себебім, олардың осы сапарға капай дайындалғанын,
хе зэру болғандарын өз көзіммен көріп, куәгер болдым.
і
і студент аталған университегге әр түрлі мамандықтар
м алды. Сонын ішінде тек бесеуі ғана сауапнамаға катысуға ниет
>акытта мен өзімде зертеуші ретінде академиялык үгқырлык
Швейцарияның Фрибург университетінде болған едім. Өз
«•тжгн окиғаларды баяндау аркылы, студенттерді сөзге тарттым.
ездеріне деген сенімділікті күшейтіп, корқынышысыз бастан
s оаяндауға септігін тигізді. Сонымен қатар, бүл сауалнама тек
жұмысым үшін кажет екенін, анонимді түрде болатынына
ішм. Бүл сауалнама оңай сүрактар кою арқылы, өз оқиғаларын
*уға негізделді. Анкетаға жауап берген бес студенттің ішінде,
гГін жауаптары түшымды, мазмұны жағынан бай болғандықтан
*ла\ жасауды дурые деп шештім.
~еэн. жасы - 25 те, экономика мамандығының 2 курс магистранты,
ыа: жасы - 2 3 те, педагогика жэне психология мамандығының
-етранты;
рнна; жасы - 25 те, мемлекеттік және жергілікті басқару
кың 2-курс магистранты,
тәмендегідей сұракгар қойылды:
'емиялыкұткырлык багдарламасына қатысу идеясы қайдан келді?
емиялык ұтқырлықты қалай түсінесіз?
багдарлама бойынша қүжаттарды даярлау барысында қандай
іаарға тап болдыңыз?
зсадағы білім беру жүйесінің бізден айырмашылығы қандай?
іерді не таң калдырды? Мәдени шок болды ма?
лемиялык үтқырлықтан кандай пайда болды? Неге үйретті?
th z m ойыңызша академиялык үтқырлык бойынша оқуга баратын
.яврдін қажеттіліктер қандай?
~ са\ алнаманың мақсаты студенттердің шетелге баррып келгеннен
чмлрибелерін, білім беру жүйесі, мәдениеті, тілі, түрғындары жайлы
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пікірлерін білу. Осы информанттардьщ анкеталарыьч ~ м и м
жоғарыда айтқан Э. Мюрфи Леженнің ұсынган терт т ід з »
сүйендік.
Олар: кетудегі мотивациясы, ұткырлыктағы бұрьвгыі ч
мәдени, әлеуметтік капиталдары, ұтқырлыктағы кздлгті
бейімделудегі алғашқы тәжірибесі.
Польшада академиялыкұткырлықпен болған ст>заел и
Студенттердің тілдік жэне мэдени капиталы
Студенттёрдің ата аналарының шетелдік тәжірвіив.
езара түсінушілікті максат еткен академиялык үткырдышнм
студенттеріміз тілдік және мәдени тұрғыда кедерплгрг*
дэлелін Шолпаннын жауабынан көруге болады:
«Бізге ешцандай тілдік қиыншыльщ болмайды. В^ртштж
тілінде сөт ейді деп айщ ан. Алайда текулкен кісілер глш 4
екен. Ал жастардың барлыгы агылшынша сөшейоі А
қарым қатынас тек поляк тілінде. Бір нәрсе сатып аг* ч
сүрау қиын бонды. Біз ым -ишарамен түсіндіруді уііренош.
кезімізде жылагымыз келді», - дейді
Біздің студенттер әкімшілік тарапынан берілген
кұрбаны болған, яғни Польшаның кезінде Кеңес үкіл
болғанда орысша сөйлегені алайда тәуелсіздік алғалы орык і
тілі ауыстырғаны туралы ақпарат ескерілмеген.
Марина: «Адамдар мүлде басца. Біз өзімізді цорыкг-з*
сезіндік, Бұл ортагаүйрену үшін бізге бір айдай цажет я у я т і
білім беру жүйесі біздегіден жақсы, алайда мен өз елЫое т
— дейді. Осы уакытқа дейін отбасымен бірге өмір cypres к
үшін басқа елге барып, жалғыз өмір сүру қиынға соккань» і
Ал Сабрина болса, Польшада карапайым адамдас-JM» і
сөйлемейтінін, тек полякша сөйлейтінін айтады. «Б<зс-яш» 4
түсінбедік. Біртіндеп орысшага үцсайтын сөздероі
солайша күнделікті өмірге қажет поляк тілін уйрендік*. - :
«Шетелдік» мәртебесінде болу - жалғыздық, көңіл і
Шетелдік жаңа елді ашу аркылы өз елінде ашады. С г . .
үйренген отбасылық ортасынан кету арқылы жьшдар ю й м і
достык карым-катынасынан да қол үзеді. Жаңадан келгеалвН
қатынасқа түсуге, өз ортасын жасауға мәжбүр болады.
Осыған байланысты Шолпан:
«Академиялыц үтцырльщтың алгашқы царлыгаииъяш і
Сондыцтан да көп циыншыльщтар кездесті. Кеңес аіаты*
Бізді не күтіп түрганын білмедік. Жалгыз үмітіміз шетглоік 386

Яиршава университеті бізді суьщ ңарсы алды. Қазақ халқы
lv жеген асын жерге цояды. Бар жацсысын цонаща береді.
штщадай қарайды. Біз окуымызды цазацша оцыгандьщтан,
ынша сөйлеу ңиын болды. Алгашында агылшынша сөшеуге
- аейді.
. жалғыз өз мәдениетінің аясында калу қорқынышты. Оны жеңу
« п ы п отырған елдің өмір сүру жағдайын, мәдениетін қабылдау
-е ашылу қажет, бүл талпыныс сол ортага енуге жағдай жасайды.
: академиялық жүйемен кездесу
д Каролдің айтуынша өзгенің мэдениетін түсіне алу үшін,
еі мәдениетімізді, қүііыдылкіарымыіды, элеуметтіктэжірибесін,
акнкаттан хабардар болуымыз қажет дейді [10 : 213].
іав байланысты Шолпан: «Европадагы білім беру жүйесінің
• жогары екеніне көз жеткіздік. Менің ойымша, студенттерді
■■з. үпщырльщ бойынша жібермес бүрын, тацдау жисау керек»,
a ?р оцытушы күнделікті презентация жасайды, аудиторияның
жт: күралдармен жабдыңталган. Жүмыс жасауга қолашы
ж ^алган дейді. Бұл сөздері арқьшы өз университеттерінде
іемшіліктерді айтты.
-«іялык ұтқырлық бойынша игерілген капиталдар
te өткізген бірнеше айда студенттер біраз нәрсені: басқа ортаға
5иім беру жүйесіне ену, түрғылықты халықпен катынаскатүсу,
*зрын білу т.с.с. үйреніп кайтқан. Оган студенттердің жауаптары
д. «Мен еліме үлкен білім багажымен қайтам. Біз басқа елде
; йрендік. Полыиадан басқа да мемлекеттерге саяхат жасадық.
** млган көзцарасымды, дүниетанымымды кеңетуге үлкен көмек
■ бетімиіе өмір сүруді үйрендім десе, Марина, үтцырлыцмаган
-ьетті тануга, жаңа білім алуга көмектесті дейді.
• байкағандай, академиялыкұткырлықтыц біздің студенттер үшін
іел. Алайда кездескен кемшіліктерді жою үшін бірлесе жүмыс

ҚОРЫТЫНДЫ
д айтканда академиялық үтқырлык адами капиталды дамытудағы
іор екені аныкгалды. Студенттер мекенін ауыстыру арқылы бөтен
аениетке, жаңа білім беру жүйесімен танысуға мүмкіндік алды. Аз
« студенттер жаггпы оның ішінде тілдік, мәдени, үткырлык, адами
н байыгқанын тәіжрибе жүзінде аныкгадық. Өзгені тану арқылы
етінің ерекшеліктерін анықтайды. Басқа мэдениет өкілдерімен
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катар өмф суру, мәдени, тшдік және адами каг/*ггзщь* звт
жүргізген зерттеуімізден байқағанымызлай а.’- :» ! »
студенттер ғана емес, әкімшілік кызметкерлері де sa
салдарынан бакылау, ұйымдастыру жұмыетары өз зяи
Халықаралык байланыстар бөлімі акпараггык 6*.',
сгуденттермен, кабылдаушы университеттермей
жасағанда ғана бұл кемшіліктер болмайды. Ал с-у:
шет тілін жоғары деңгейде меңгеріп, жан-жакту
өз білімінің кожайыны болуы шарт. Сондай-ак
келген студенттер өз тәжірибелерімен бөлісіл, келгс; «
бейімделуіне, қиыншылыктарды онай енсеруіие жагзиігі
Шетелге жібермес бұрын кабылдаушы елдіңтілі.
туралы ақпаратпен қамтамасыз ету керек.
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