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...Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі 
ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Мақсатқа жету үшін 
біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын 
жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және экономикалық 
жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне 
айналады. 

Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық 
бағыттары бойынша әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты 
әртүрлі тілдерден қазақ тіліне аударып, жастарға дүние 
жүзіндегі таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға 
мүмкіндік жасаймыз. Жаңа мамандар ашықтық, прагматизм 
мен бәсекелік қабілет сияқты сананы жаңғыртудың 
негізгі қағидаларын қоғамда орнықтыратын басты күшке 
айналады. Осылайша, болашақтың негізі білім ордаларының 
аудиторияларында қаланады...

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың

“Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру” атты мақаласынан



А У Д А Р Ы Л Ғ А Н 
К І Т А П Т А Р

—

Әлемнің 42 елінде 34 тілде басылған
Жалпы таралымы 47 млн. дана
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Автор туралы

«Батыс философиясының жаңа 
тарихы» оқулығының авторы – 
Оксфорд университетінің вице-
канцлері, Британ академиясының 
президенті болған Сэр Энтони Джон 
Патрик Кенни. Төрт бөлімнен тұратын 
оқулық философия ілімінің ежелгі 
заманнан бүгінге дейінгі дамуын толық 
қамтиды. 

A New History of Western
Philosophy
(in 2 volumes)

Авторы: Anthony John
Patric Kenny
ISBN-10: 0198752725
ISBN-13: 978-0198752721
Тілі: English
Баспасы: Oxford University
Press
Басылым жылы: 2014
Бет саны: 352
Бірінші басылым: 2007
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Қазақша басылымын
дайындағандар:
Аудармашылар:
А. Алдабердіқызы
Ш.Ш. Әлменова
Д.М. Қалиев

Әдеби редактор:
С.А. Арпабеков
М. Кенжебай

Ғылыми редактор:
С. Оспанов, философия 
ғылымдарының докторы

Жауапты редактор:
Ә. Құранбек

Жауапты шығарушы:
М.Е. Оспаналы

ISBN 978-601-7943-00-4
ISBN 978-601-7943-02-8

Сэр Энтони Кенни Батыс философиясының жаңа тарихы жөніндегі 
еңбегін б.д.д. 400 жылдан, яғни христиандық және исламдық ой-
сананың негізін салушылардан бастап, Қайта өрлеу дәуіріне дейінгі 
аралықты қамтитын кезеңді баяндау арқылы жалғастырады. Орта ғасыр 
– философияның гүлдену кезеңі. Ақыл-ойдың кемелденуі ХІІІ және XIV 
ғасырда Акуинолық Томас пен Джон Дунс Скот сынды тұлғалардың 
арқасында шарықтау шегіне жетті. Көпшілік оқырманға арналғанымен, 
Кеннидің ұлы философтардың ойларын терең талдайтын әңгімелері, 
ең алдымен, Батыс философиясына ден қойып жүрген студенттерге 
қызық болмақ. Энтони Кенни Британ академиясының президенті 
және Оксфорд университетінің вице-канцлері болған. Ол ақыл-ой 
философиясы, дін философиясы және философия тарихы жөніндегі 
көптеген танымал кітаптардың авторы, сондай-ақ Аристотель, 
Акуинолық Томас, Декарт және Витгенштейннің өмірбаяндарына 
арналған ғылыми-көпшілік еңбектер жазған.
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Философияның дамуына айрықша үлес қосқан ойшылдардың тұлғасы мен 
олардың шығармашылығына арналған Дерек Джонстонның «Философияның 
қысқаша тарихы» әр дәуірдегі ғылыми жаңалықтар мен тарихи оқиғаларды, 
әдеби және көркем туындыларды философия тұрғысынан талдайды.   

A Brief History of
Philosophy from Socrates 
to Derrida

Авторы: Derek Johnston
ISBN-10: 0826490204
ISBN-13: 9780826490209
Тілі: English
Баспа: Bloomsbury 
Academic
Басылым жылы: 2014
Бет саны: 224
Бірінші басылымы: 2006

Автор туралы



1
0

0
K

IT
A

P
.K

Z
 .

/
4

Аудармашылар:
Г.З. Әбдірасылова
Г.Ж. Нұрышева

Әдеби редактор:
Қ. Смаділ
С.Ә. Сыбанбай

Ғылыми редактор:
Г.Ж. Нұрышева, философия 
ғылымдарының докторы

Жауапты шығарушы:
Е. Жеңісұлы

ISBN 978-601-7943-05-9

Дерек Джонстонның «Философияның қысқаша тарихы» атты бұл 
еңбегіне философиялық ойдың даму тарихына айрықша үлес қосқан 
танымал 15 ойшылдың шығармашылығы топтастырылған. Автор 
Батыс дәстүріндегі көрнекті философтардың негізгі еңбектері мен 
теорияларын оқырмандарға кезең-кезеңмен таныстыруды көздейді. 
Кітап тарауларында философтардың өмір сүрген дәуіріне шолу жасалып, 
сөз болатын шығармалардың негізгі идеяларын талдауға басымдық 
берілген. Сондай-ақ, жинақта философтардың өмір деректері мен 
басты еңбектерінің тізімі, сол дәуірдегі ғылыми жаңалықтар мен 
тарихи оқиғалар, философиялық, әдеби және көркем туындылар да 
қамтылған. Әр шығармаға арналып оның түйінді идеясын білдіретін 
ықшам анықтама дайындалған. Тақырыптар хронологиялық ретпен 
баяндалса да, материал кез келген тараудан бастап түсініп оқи беруге 
лайықталып, әрқайсысы жеке бітіммен құрастырылған.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Автор туралы

Париж университетінің профессоры 
Реми Хесстің «Философияның таңдаулы 25 
кітабы» атты талдауы студенттерді көрнекті 
ойшылдар және олардың шығармаларымен 
француз философиялық мектебі тұрғысынан 
таныстырады.

25 livres clés de la 
philosophie

Авторы:  Remi Hess
ISBN:  5-8029-0D26-1
Тілі: French
Баспасы: Marabout, Alleur
Басылым жылы: 2015
Бет саны: 368
Бірінші басылым: 1995



1
0

0
K

IT
A

P
.K

Z
 .

/
6

Аудармашылар:
Ә. Құранбек
А.А. Рыскиева

Әдеби редакторлары:
Б. Жақып
С.А. Арпабеков

Ғылыми редакторы:
Д.С. Раев, философия 
ғылымдарының докторы

Жауапты редактор:
С.Б. Бөлекбаев

Жауапты шығарушы:
Н. Жүсіп 
С. Сыбанбай

Жалпы редакцияны 
басқарған:
К.І. Матыжанов, 
филология ғылымдарының 
докторы

ISBN 978-601-7943-04-2

Белгілі француз ғалымы Реми Хесстің бұл кітабы жас оқырманды 
Батыстың аса көрнекті ойшылдары және олардың шығармаларымен 
таныстырады. Осы күрделі міндетті жеңілдету мақсатында, ол 
Батыс философиясы дамуының елеулі кезеңдерін көрсетеді деген 
25 шығарманы іріктеп ұсынған. Бұл шығармалар әлемдік ақыл-ой 
дамуының белесті кезеңдері мен бай қазынасын танытады. Ежелгі 
заманнан бүгінге дейінгі философия тарихын қамтыған жинақ адамзат 
ақыл-ойының құнарлы нәрі мен көркем табиғатына енді ден қоя 
бастаған жас қауымға даналық мәйегін түсінікті де тартымды тілмен 
баяндайды. Жинақта әр философиялық шығармадағы түйінді идеялар 
талданып, түсіндірме берілген.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Авторлар туралы

Дэвид Бринкерхоф бастаған америкалық әлеуметтанушылардың 
«Әлеуметтану негіздері» оқулығы қоғам және оның құрылымы жөнінде 
кең мәлімет беріп, пәннің негізгі ұғымдары мен зерттеу әдістерін жан-
жақты саралайды.  

Essentials of Sociology, 
9th edition

Авторы: David Brinkerhoff, 
Suzanne Ortega, 
Rose Weitz 
ISBN-10: 1133940749 
ISBN-13: 978-1133940746 
Тілі: English 
Баспа: South-Western 
College Pub 
Басылым жылы: 2014, 
9-басылым
Бет саны: 464 
Бірінші басылымы: 1992
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Аудармашылар:
М.И. Амандосова
Ж. Бөрібаева
Г.Ғ. Қалдыбаева
М. Сеңгірбай
Г.А. Чен

Әдеби редактор:
С.А. Арпабеков
Ж. Жақыпов
Н.И. Қами

Ғылыми редакторы:
С. Оспанов, философия 
ғылымдарының докторы

Жауапты шығарушы:
М. Сеңгірбай

ISBN 978-601-7943-15-8

«Әлеуметтану негіздері» оқулығы қоғам және оның құрылымы, 
қоғамдағы түрлі әрекеттер мен мінез-құлықтар туралы, адамның 
рухани және материалдық мәдениеті мен құндылықтары жөнінде кең 
мағлұмат береді. Оқу құралы әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын, зерттеу 
әдістері мен теорияларын саралап, әлеуметтанушы мамандардың оқу 
орнындағы, үкіметтегі, бизнестегі, коммерциялық емес ұйымдардағы 
және қоғамдағы рөлін көрсетеді. Мәдениет және оған қатысты 
теориялық көзқарастар, оның әралуандығы мен жаһандануға 
байланысты тақырыптар қамтылып, қоғамдағы институттар туралы 
толыққанды ақпарат беріледі, қоғам құрылысы, топтар, желілер, 
ұйымдар және олардың қызметтерi талданады. Оқулық әлеуметтануға 
қызығатын ортаға, студенттер мен магистранттарға арналған.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Автор туралы

Қазіргі әлеуметтану ғылымының ең 
беделді өкілі, Корнелл университетінің 
профессоры Джордж Ритцердің 
“Әлеуметтану теориясы” ғылымының 
өзекті мәселелерін классикалық және 
қазіргі көзқарастарды ұштастыра 
отырып талдайды.  

Sociological Theory 10th 
Edition

Авторлары: George Ritzer,
Jeffrey Stepnisky
ISBN-10: 1506337716
ISBN-13: 978-1506337715
Тілі: English (5th Edition)
Баспасы: SAGE Publications
Басылым жылы: 2017, 
10-басылым
Бет саны: 832
Бірінші басылымы:1995
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Аудармашылар:
Г.О. Әбдікерова
Д.К. Бұрханова
С.С. Серікжанова 
С.М. Дүйсенова
А.А. Мырзабекова

Әдеби редактор:
А. Ауанова, К. Сәбит, 
Т. Сәукетай

Ғылыми редактор:
Г.С. Әбдірайымова, 
әлеуметтану 
ғылымдарының докторы

Жауапты редактор:
Г.С. Әбдірайымова
З.К. Башбаева

Жауапты шығарушы:
З. Зақанқызы
Д. Мұхамадиев

ISBN 978-601-7943-17-2

Әлеуметтану ғылымының даму ерекшеліктері тарихи тұрғыдан 
баяндалатын бұл кітапта авторлар әлеуметтану ғылымының өзекті 
мәселелерін классикалық және қазіргі көзқарастармен ұштастырған. 
Кітаптың бірінші бөлімінде ежелгі дәуірдегі әлеуметтік ой мен сол 
кезең өкілдерінің көзқарастары, әлеуметтану ғылымының негізін 
салған ойшылдардың өмірбаяны мен басты идеялары, екінші бөлімінде 
қазіргі әлеуметтану теориясының негізгі мектептері туралы сөз 
болады. Құрылымдық функционализм, структурализм, неомарксизм, 
символикалық интеракционизм, этнометодология, айырбас, желілік, 
рационалды таңдау, қазіргі феминистік, микро-, макроинтеграциялық 
және басқа да теориялар әлеуметтану ғылымының көппарадигмалық 
мазмұнын жан-жақты көрсетеді. Ал қорытынды бөлімде модерннен 
постмодернге дейінгі және одан кейінгі модерннің заманауи 
теорияларына терең шолу жасайды.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Автор туралы

Гарвард университетінің 
профессоры Эллиот Аронсонның 
бұл еңбегі әлеуметтік психологияға 
адам табиғаты мен болмысы арқылы 
жол салған ерекше туынды. Оқулық 
атауының қазақша баламасы – 
«Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік 
психологияға кіріспе».

The Social Animal 
11th edition

Авторы: Elliot Aronson
ISBN-10: 1429233419
ISBN-13: 978-1429233415
Тілі: English
Баспасы: Worth Publishers
Басылым жылы: 2014, 
11-басылым 
Бет саны: 431
Бірінші басылым:1972 
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Аудармашылар:
Д.Д. Дүйсенбеков
М.К. Жолдасова
Э.К. Калымбетова
О. Кенжебеков
Н. Мәтжани, Б. Мизамхан 
Н.М. Садықова

Әдеби редакторлар:
Қ. Әбдікәрімова
М. Дүйісмағамбетов

Ғылыми редактор:
Д.Д. Дүйсенбеков, 
психология ғылымдарының 
докторы, профессор

Жауапты редактор:
З.Б. Мадалиева

Жауапты шығарушы:
Е. Жеңісұлы

ISBN 978-601-7943-09-7

Белгілі ғалым Эллиот Аронсонның «Көпке ұмтылған жалғыз. Әлеуметтік 
психологияға кіріспе» атты кітабы әлеуметтік психологияның жаңа қырларын 
ашады. Мамандар бұл ілімді, cалыстырмалы түрде, ғылымның жас саласы 
деп есептегенмен, оның алғышарттары Аристотель заманында-ақ көрініс 
тапқан. Ал Аронсон болса, ХІХ ғасыр соңында іргетасын Триплет қалап, 1930 
жылдары К. Левин одан әрі дамытқан әлеуметтік психология ғылымының 
көкжиегін кеңейтуге тырысады. 

Жоғары оқу орындарының студенттеріне, сондай-ақ, қалың оқырман 
қауымға да қызықты бұл оқулық адамның сыртқы ортаға бағынуы, жағдайға 
мойынсұнуы, өзін-өзі ақтап алуы, көзсіз сенімге еруі, ұнатуы, ашуға бой 
алдыруы, үгіт-насихат жетегінде кетуі сияқты маңызды факторларды нақты 
мысалдар арқылы саралайды. Соның нәтижесінде Аронсон әлеуметтік 
психологияның ғылыми сала ретінде қалыптасып, өзіндік орнын иеленгендігін 
негіздеген. Бұл еңбек әлеуметтік психологияға жаңаша қарауға, ең бастысы, 
адам психологиясындағы ерекшеліктерге мұқият болуға баулиды.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Авторлар туралы

Дуэйн және Сидней Шульцтің «Қазіргі 
психология тарихы»  пәнінің қалыптасу 
кезеңінен бүгінгі күнге дейінгі дамуын 
қамти отырып, роботтар мен жасанды 
интеллект секілді жаңа құбылыстарды 
психология тұрғысынан талдайды. 

A History of Modern 
Psychology, 11th Edition

Авторлары: Duane P. 
Schultz, 
Sydney Ellen Schultz 
ISBN-10: 1305630041
ISBN-13: 978-1305630048
Тілі: English
Баспасы: Wadsworth 
Publishing
Басылым жылы: 2015, 
11-басылым
Бет саны: 425
Бірінші басылым: 1998
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Аудармашылар:
Б.Қ. Ақын, Д.Б. Боранбаев
Ү. Кеңесбаева
Д. Қасенов 
Н. Қабшықбай, Г. Түсіпова

Әдеби редактор:
А.И. Бейсебаева

Ғылыми редакторлар:
А.А. Қасымжанова, 
психология ғылымының 
кандидаты 
О.С. Саңғылбаев,
психология ғылымдарының 
докторы

Жауапты редактор:
Ұ.Қ. Қияқбаева

Жауапты шығарушы:
Ә.Қ. Бөпежанова

ISBN 978-601-7943-12-7

«Қазіргі психология тарихы» кітабының 11-басылымы – психология пәні 
бойынша қазақ тіліне аударылған санаулы еңбектердің бірі. Психологияның 
пән ретінде қалыптасуынан бастап, ондағы түрлі ағымдар мен көзқарастарды 
ойшылдардың жеке өмірі мен оған айтылған сын-пікірлер арқылы 
баяндайтын оқулық аталмыш саладағы соңғы жаңалықтарды да қамтиды. 
Психология тарихындағы маңызды тұлғалардың «Өзі оқыған дәрістен» 
айдары арқылы берілген түпнұсқа дәрістер – ізденушілер үшін таптырмас 
дүние. Оқырмандар бұл кітаптан бұрынғы басылымдарда жарияланбаған 
Фрейдтің хаттары, XVII ғасырдағы механикалық мүсіндер мен бүгінгі 
роботтардың арасындағы байланыс, Екінші дүниежүзілік соғыстың Америка 
психологиясының өсіп-өркендеуіне еткен ықпалы, Алессандро Вольтаның 
«таңғажайып» зерттеуі сияқты бірқатар қызықты мәліметтермен таныса 
алады. Бұл оқулық психология саласын зерттеп, зерделеп жүрген мамандар 
мен оқытушыларға және психология пәнін арнайы оқитын жоғары оқу 
орнының студенттері мен аталған ғылымға қызығушылық танытатын 
оқырман қауымға арналған.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Автор туралы

Танымал америкалық маман Дэвид 
Майерстың «Әлеуметтік психология» 
оқулығы осы саладағы дүние жүзінің 
маңдайалды университеттері 
мойындаған негізгі оқулықтың бірі.  

Social Psychology6, 12th 
edition

Авторы:  David Myers, 
Jean Twenge
ISBN-10: 0077861973
ISBN-13: 978-00778619711
Тілі: English
Баспа: McGraw-Hill 
Education
Басылым жылы: 2014, 
12-басылым 
Бет саны: 688
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Аудармашылар:
Г.Қ. Айқынбаева 
А.М. Айтышева
Б.Ш. Байжұманова
И. Баймұратова
А.Р. Ерментаева
А. Иралиева, О. Кенжебаев 
Қ.Р. Қалкеева, Д. Қасенов 
Ү. Кеңесбаева
А.С. Нұрадинов
С. Омарова, А. Омарова
Н.Б. Сабдалиева
Г.А. Чен, Қ.Қ. Шалғынбаева 
Г.К. Шолпанқұлова 

Әдеби редакторы:
М. Дүйісмағамбетов
Ұ.О. Еркінбай 

Ғылыми редакторы:
Қ.Қ. Шалғынбаева,
педагогика ғылымдарының 
докторы

Жауапты шығарушы:
А.Б. Айтбаева
А.Б. Орынбетова Б.

ISBN 978-601-7943-08-0

Дэвид Майерс пен Жан Туенждің «Әлеуметтік психология» оқулығының 
12-басылымы аталған пәннің негізгі бағыттарын толық қамтиды. Кітапта 
күнделікті өмірде кездесетін әлеуметтік құбылыстардың психологиялық 
астары жан-жақты қарастырылған. Жеке тұлға, топ ішіндегі қарым-
қатынас, тұлғаның түрлі әлеуметтік процестердегі рөлі, негізгі қызметі, даму 
өрісі сияқты әлеуметтік құбылыстардың психологиялық заңдылықтары 
заманауи зерттеулермен толықтырылып, тәжірибелік мысалдармен 
дәйектелген. Бұл оқулық әлеуметтік психология саласын зерттеп, зерделеп 
жүрген мамандар мен оқытушыларға және әлеуметтік психология пәнін 
арнайы оқитын жоғары оқу орнының студенттері мен аталған ғылымға 
қызығушылық танытатын оқырман қауымға арналған.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Гарвард университетінің профессоры, 
танымал макроэкономист Грегори 
Мэнкьюдің «Экономикс» атты еңбегі 
экономикалық теория, идеялар мен 
құбылыстарды мейлінше қарапайым 
әрі ұғынықты жеткізетін оқулық ретінде 
танылып, әлемнің 25 тіліне аударылған.

Economics, 
4th edition 

N. Gregory Mankiw, 
Mark P. Taylor
ISBN-10: 147372533X
ISBN-13: 978-1473725331
Тілі: English 
Баспа: Cengage Learning 
EMEA
Басылым жылы: 2017, 
4-халықаралық басылым
Бет саны: 904
Бірінші басылымы:1997
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Аудармашылар:
Л.Ә. Бимендиева 
Р.Д. Досжан, Г.К. Иляшова 
Ә.Е. Қалиева
С.Қ. Қондыбаева
Д.А. Садыханова
Г.А. Садыханова
Г.Т. Шілімбетова

Редакторлары:
Ж. Бекболатұлы
Т. Жандәулет
А.Х. Шуриева

Ғылыми редакторлары:
М.Ж. Арзаева, экономика 
ғылымдарының кандидаты

Жауапты редакторы:
Г.А. Садыханова

Жауапты шығарушы:
Н.Б. Қожабек

ISBN 978-601-7943-10-3

Бұл кітап – Мэнкьюдің классикалық оқулығының бейімделген нұсқасы. 
Оқулықтың басты артықшылығы – автордың экономиканы оқырман 
көзқарасымен көрсететінінде. Нақты мысалдарға сүйене отырып,  
жазылған мәтін саясат пен экономика теориясын еркін түсіндіреді. 

4-басылым толықтай жаңартылды. Кейбір идеяларды, мысалы, 
Марксизм мен Феминизм теорияларын кеңінен түсіндіру үшін жаңа 
тақырыптар қосылды. Қаржы нарығы туралы жаңа бөлім қаржы 
дағдарысы мен оның себептері тақырыбын қамтиды. Ал соңғы бөлім 
дағдарыстан кейінгі әлем және жаңа теориялардың пайда болуына 
қатысты сауалдарға жауап береді. 

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Автор туралы

Халықаралық кәсіпкерлік білім 
беру ұйымының жетекшісі Дональд 
Куратконың “Кәсіпкерлік: теория, 
процесс, практика” атты оқулығы 
кәсіпкерлік құбылысын жан-жақты 
зерттей отырып, студенттерді кәсіпкер 
болудың қыр-сырына үйретеді.

Entrepreneurship: 
theory, process, practice. 
(10th edition)

Авторы: Donald F. Kuratko
ISBN-10: 1305576241 
ISBN-13: 978-1305576247 
Тілі: English 
Баспа: South-Western Col-
lege Pub 
Басылым жылы: 2016, 
10-басылым
Бет саны: 465 
Бірінші басылымы: 1994
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Аудармашылар:
М. Қыстаубаева
Б. Сабденəлиев
М. Сейітжаппарұлы
Г. Түсіпова
Н. Ынтайбекова

Ғылыми редакторлары:
Г. Күреңкеева, экономика 
ғылымдарының кандидаты

Әдеби редакторы:
Г. Бектасова

Жауапты шығарушы
Н.Б. Қожабек

ISBN 978-601-7943-13-4

Бұл кітап ХХІ ғасырдағы экономикалық, қоғамдық жəне əлеуметтік 
дамудың басты қозғаушы күші болып саналатын кəсіпкерлік құбылысты 
теориялық жəне практикалық тұрғыдан зерделеуге арналған. Кəсіпкерлікті 
жете түсіндіру үшін оның негізгі кезеңдерін сипаттайтын бастау, 
жоспарлау, қалыптасу жəне даму сатылары жүйелі əрі дəйекті түрде 
талданған. Кəсіпкерлік идеяны нарыққа шығаруға қажет ойлау жүйесі мен 
инновацияның рөлі кеңінен ашып көрсетілген.

Кітаптың мақсаты – оқырманды кəсіпкерліктің үздік тəжірибелерімен 
таныстырып, тəжірибелік жəне эксперименттік оқыту əдістері арқылы 
кəсіпкерлікке қажет дағдыларды сіңіру. Кітап бизнесі бар кəсіпкерлер 
мен болашақта кəсіпкер болғысы келетін жастарға, жоғары жəне кəсіби 
оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, кəсіпкерлікті зерттеп 
жүрген қауымдастыққа, осы салаға қызығушылығы бар қалың оқырманға 
арналған. Сондай-ақ, қазақ тіліндегі МВА курсының оқулығы ретінде 
ұсынылады.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Автор туралы

Рикки Гриффиннің «Менеджмент» 
оқулығы алғаш рет 1984 жылы жарық 
көрген. Содан бері ондаған тілге 
аударылып, дүние жүзіне екі миллион 
данамен таралды. Ол дәстүрлі 
түсініктермен қатар, жаңа ұғымдар 
мен тұжырымдарды кеңінен қамтиды.

Management,
12th edition

Авторы: Ricky W. Griffin 
ISBN-10: 1305501292 
ISBN-13: 978-1305501294
Тілі: English 
Баспа: South-Western 
College Pub 
Басылым жылы: 2016, 
12-басылым
Бет саны: 704 
Бірінші басылым: 1984
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Аудармашылар:
Г.А. Абдуллина
Ж.Т. Абишева
А.С. Исмагулова
Д.Б. Қосназаров
Г.А. Таспенова 

Ғылыми редактор:
С.Ы. Өмірзақов, экономика 
ғылымдарының докторы, 
профессор

Редактор:
Н.Б. Қожабек 

Жауапты шығарушы:
Н.Б. Қожабек

ISBN 978-601-7943-14-1

Рикки Гриффиннің «Менеджмент» оқулығы алғаш рет 1984 жылы 
жарық көрген. Содан бері ол ондаған тілге аударылып, екі миллион 
данамен таралды. Оқулықтың қазақ тіліндегі алғашқы басылымы 
ағылшын тіліндегі он екінші басылым негізінде дайындалды. Кітап 
менеджмент саласында қалыптасқан дәстүрлі түсініктермен қатар, жаңа 
ұғымдар мен тұжырымдарды да қамтиды. Менеджер жұмысына тікелей 
де, жанама да әсер ететін этикалық бақылау, қоғамдық жауапкершілік, 
менеджмент саласының жаһандық сипаты, цифрлық технологиялар, 
теория мен тәжірибенің ұштасуы сынды категориялардың әрқайсысы 
нақты кейстер негізінде түсіндіріледі. Кітап жоғары оқу орындарының 
«Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг» және басқа да 
мамандықтарда оқитын студенттерге, оқытушыларға, кәсіп бастаушы 
бизнесмендерге, кәсіпорын басшыларына, менеджмент жөніндегі 
білімін арттырғысы келетін кез келген оқырманға арналған және қазақ 
тіліндегі МВА курсының негізгі оқулықтарының бірі ретінде ұсынылады.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Автор туралы
Британдық философ, публицист, 

дінтанушы Карен Армстронгтың 
бұл кітабы әлемнің 30-дан астам 
тіліне аударылып, миллиондаған 
таралыммен шыққан, дінтанудағы 
аса көрнекті еңбектің бірі. Кітаптың 
қазақша басылымы «Иудаизм, 
христиандық пен исламдағы 4000 
жылдық ізденіс: Құдайтану баяны» 
деп аталды.     

A History of God: 
The 4000-year quest of 
judaism, christianity and 
islam

Авторы: Karen Armstrong 
ISBN-10: 0517223120 
ISBN-13: 978-0517223123
Тілі: English
Баспа: Vintage Books 
Басылым жылы: 2014 
Бет саны: 496 
Бірінші басылымы: 1975
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Аудармашылар:
Д. Кенжетай
К. Қаратышқанова
А. Тасболат
Н. Тұрсынбаева

Әдеби редакторы:
Ө. Мұқай, А. Шәріп

Ғылыми редакторы:
Д. Кенжетай, теология 
ғылымдарының докторы

Жауапты шығарушы:
Б. Орынбетова

ISBN 978-601-7943-06-6

Санамыздағы бір Құдайға деген сенім қайдан келіп орнықты? 
Адамзаттың Жаратушы туралы түсінігі қалай өзгеріп отырды? 
Жаратушыны әлемдік үш ұлы дін – яхудилік, христиандық пен ислам – 
қандай сипаттарымен таныды? Бұл үш дін бір-біріне қалай ықпал етті? 
Автор осы сауалдарға жауап іздеп, тамаша ғылыми зерттеу жасаған: 
бір кітаптың шеңберінде монотеизмнің тұтас тарихын қамтыған 
– Ыбырайымнан біздің заманымызға, антикалық философиядан 
ортағасырдағы мистицизмге, Қайта өрлеу мен реформашылық 
дәуірдегі рухани ізденістерден қазіргі заманғы скептицизмге дейінгі 
Жаратушының тану тарихын баян еткен. Яхудилік, христиандық пен 
исламның өрісі аясында адамзат ақыл-ойының Жаратушы туралы 
ұғым-түсінігінің даму кезеңдерін көрсеткен. Карен Амстронг – ағылшын 
ғалымы.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Авторлар туралы

Әрі тәжірибелі журналист, әрі медиа саласын зерттеп жүрген ғалымдар 
тобы дайындаған “Медиаэтика” оқулығы қазіргі журналистикадағы әдеп 
пен заң, адамгершілік пен ар-ождан, мораль мен этика мәселелерін 
нақты мысаладар арқылы талдайды.        

Media Ethics at Work, 
2nd edition

Авторы: Lee Anne Peck, 
Guy S. Reel
ISBN-10: 1506315291
ISBN-13: 9781506315294
Тілі: English
Баспасы: CQ Press, an 
imprint of SAGE Publications
Басылым жылы: 2017, 
2-басылым 
Бет саны: 354
Бірінші басылым: 2012
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Аудармашылар:
Б. Мұқанов, Б. Сәбит 
Б. Қадылбек

Әдеби редактор:
Б. Бәмішұлы

Ғылыми редактор:
М. Саудбаев, философия 
ғылымдарының докторы

Жауапты шығарушы:
Е. Кәпқызы

Жалпы редакциясын 
басқарған:
С. Медеубекұлы

ISBN 978-601-7943-18-9

Бұл кітап студенттер мен жас мамандарға бұқаралық ақпарат 
құралдары саласында кездесетін этикалық мәселелерді шешу 
жолдарын көрсетуге арналған. Еңбекке жарнама, жаңалықтар, 
қоғамдық қатынастар саласында жұмыс істейтін жас мамандар тап 
болған күрделі мәселелер мен шынайы оқиғалар арқау болған. Әрбір 
жағдаят кеңінен баяндалып, қатысушылар әрекеті арқылы жан-жақты 
ашылып көрсетіледі. Сондықтан оқырман «Мұндай жағдайда мен не 
істер едім?» – деген ой үстінде болады.

Кіріспе материалда философиялық толғамдар мен теориялық 
тұжырымдарға, моральдық мәселелерге де орын берілген. Кітап – 
студенттердің теориялық білімдерін тәжірибемен оңтайлы ұштастырып, 
өмірде кездесетін тосын, күрделі мәселелерден жол тауып шығуға 
баулитын тағылымды еңбек.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Авторлар туралы

Америка тілшілері қоғамының президенті 
Виктория Фромкин бастаған ғалымдар 
тобының «Тіл біліміне кіріспесі» тілдік өзгеріс, 
тілді меңгеру, жазба тілдің негіздері, тіл 
және адам миы сияқты мәселелерді жаңаша 
талдайды.  

An Introduction Language
(10th edition)

Авторы: Victoria Fromkin, 
Robert Rodman, Nina Hyams 
ISBN: 9781285079806
Тілі: English 
Баспа: W. W. Norton & 
Company 
Басылым жылы: 2014, 
10-басылым
Бет саны: 624
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Аудармашылар:
/М. Жаңабекова/ 
Б. Мизамхан, Ұ. Ісләмова

Әдеби редактор:
Н. Құдайбергенов

Ғылыми редакторлар:
А.Ә. Жаңабекова,
 филология ғылымдарының 
докторы
А.Қ. Таусоғарова, филология 
ғылымдарының кандидаты

Жалпы редакциясын 
басқарған:
Ш. Құрманбайұлы, 
филология ғылымдарының 
докторы

Жауапты шығарушы:
Ж. Әбділда

ISBN 978-601-7943-11-0

Атауы айтып тұрғандай «Тіл біліміне кіріспе» деп аталатын бұл кітап 
келешек филолог мамандарға, шет тілі филологиясында оқитындарға, 
жалпы оқырман қауымға лингвистика ғылымы жөнінде алғашқы мағлұмат 
беруді көздейді. 12 тараудан тұратын кітапта тіл ғылымы, фонетика, 
грамматика, морфология мен синтаксис мәселелері баяндалады. Тілдік 
өзгеріс, тілді меңгеру, жазба тілдің негіздері, тіл және адам миы сияқты 
жекелеген мәселелер де қамтылған. Бұл кітап «Тіл біліміне кіріспенің» 
оныншы басылымы болғандықтан, онда елеулі толықтырулар мен 
жаңалықтар бар. Бұл ақпараттың басым көпшілігі студенттерге лингвистика 
мәселелері жөнінде жүйелі білім алуға, бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
талқылауға қатысуға және оқытушылар мен студенттерге маңызды 
лингвистикалық зерттеулерден хабардар болуға көмектеседі. Мұнда тіл 
және тілді пайдалануға қатысты көкейкесті мәселелерге де жауап табылады. 
Басылымдағы жаттығулар студенттердің материалдарды қаншалықты 
игергенін тексеруге мүмкіндік береді. Кітап тілші ғалымдарға, ағылшын тілін 
үйренушілерге, филология факультетінің студенттері мен оқытушыларына 
және тіл біліміне қызығатын жалпы көпшілікке арналған.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Автор туралы

Мәскеу мемлекеттік университетінің 
профессоры Светлана Тер-
Минасованың «Тіл және 
мәдениетаралық коммуникация» атты 
оқулығы түрлі ұлт және мәдениет 
өкілдерінің өзара ұғынысып, тіл табысуы 
үшін не маңызды екенін егжей-тегжейлі 
түсіндіреді. 

Язык и межкультурная 
коммуникация

Авторы: Светлана Тер-
Минасова
ISBN: 978-5-387-00069-0
Тілі: русский 
Баспасы: Cлово/Slovo 
Басылым жылы: 2017 
Бет саны: 264  
Бірінші басылым: 2000
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Аудармашылар:
Х. Ордабекова, Ш. Бағиева

Әдеби редактор:
Б. Бәмішұлы

Ғылыми редактор:
Қ. Күдеринова, филология 
ғылымдарының докторы

Жауапты редактор:
Е. Кәпқызы

Жауапты шығарушы:
Ж. Нармаханова

Жалпы редакциясын 
басқарған:
Ш. Құрманбайұлы, 
филология ғылымдарының 
докторы

ISBN 978-601-7943-07-3

Бүгінгі техника мен байланыс құралдарының дамуымен жеке адамдар 
арасындағы, ұлтаралық, мәдениетаралық байланыс еш кедергісіз, саяси 
немесе экономикалық шектеуді елемей, табиғи жолмен еркін өріс 
алуда. Сондықтан өзге жұрттың тілі мен мәдениетін игеру, онымен етене 
араласа білудің маңызы бұрын-соңды болмаған дәрежеге көтеріліп 
отыр. Мәдениетаралық коммуникация – бүгінде кезкелген салада 
қызмет ететін маманға, әр адамға қажетті жаңа пән. Қазақ тілінде алғаш 
басылып отырған бұл оқулық түрлі ұлт, мәдениет өкілдерінің өзара 
ұғынысып, ортақ тіл табысуы үшін не маңызды екенін егжей-тегжейлі 
түсіндіреді. Кітап тілшілерге, дипломаттарға, әлеуметтанушыларға, 
психологтар және мәдениеттанушыларға, сондай-ақ, қызметі мен 
күнделікті өмірде ұлтаралық және мәдениетаралық коммуникация 
мәселелерімен бетпе-бет келетін көпшілікке арналады.

Қазақша басылымын
дайындағандар:



1
0

0
K

IT
A

P
.K

Z
 .

/
3

1 

History and Theory 
in Anthropology

Авторы: Alan Barnard
ISBN-10: 0521774322
ISBN-13: 978-0521774321
Тілі: English
Баспасы: Cambridge 
University Press
Басылым жылы: 2016 
Бет саны: 256

Әлемнің үздік университеттерінде кеңінен 
қолданылатын профессор Алан Барнардтың 
бұл еңбегі антропологияның ғылым ретінде 
қалыптасуына шолу жасап, антропология 
туралы заманға сай, пәнаралық түсінік 
қалыптастырады. 

Автор туралы
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Аудармашы:
Ж. Жұмашова

Әдеби редакторы:
М. Омарова

Ғылыми редакторы:
А.Т. Құлсариева,
философия 
ғылымдарының докторы 
А.Д. Құрманалиева, 
философия 
ғылымдарының докторы 

Жауапты редактор:
Ә.С. Масалимова

Жауапты шығарушы:
С. Үркінбаев

ISBN 978-601-7943-16-5

Кез келген пәнді жете түсіну үшін оның тарихын білудің маңызы зор. 
Алан Барнард антропология пәнінің қалыптасуындағы көзқарастардың 
даму тарихын зерттеп, теориялар мен мектептердің шығу тегін талдап, 
түрлі идеялар төңірегіндегі пікірталасты сараптап, жүйелеген. Бұл 
оқулық – сол жұмыстың нәтижесі.

Кітап мазмұны антропология ғылымының қалыптасу тарихын, 
ондағы эволюция теориясы туралы тұжырымдарды, диффузионистік 
және тарихи-мәдени аймақтар теорияларын, функционализм және 
құрылымды-функционализм, әрекетке негізделген теорияларды, 
процессуалдық және маркстік көзқарастағы зерттеулерді, релятивизм, 
структурализм мен постструктурализмнің түрлі салаларын және енді 
ғана қалыптасып жатқан интерпретациялық және постмодернистік 
көзқарастарға қатысты тақырыптарды кеңінен қамтыған.

Бұл оқулық антропология тарихы мен теориясын меңгеруге ден 
қойған студенттер мен жас мамандарға арналған.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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The Fourth industrial revo-
lution

Авторы:  Klaus Martin 
Schwab
ISBN-10:  1524758868
ISBN-13:  9781524758868
Тілі: English
Баспасы:  Crown Publishing 
Group
Басылым жылы:  2017 
Бет саны: 184
Бірінші басылым: 2016

Автор туралы

Дүниежүзілік Давос экономикалық 
форумының президенті Клаус Швабтың 
«Төртінші индустриялық революция» 
атты туындысы қазіргі технологиялардың 
адамзат өміріне алып келетін түбегейлі 
өзгерістері туралы баяндайтын осы күнгі 
әлемдік бестселердің бірі. 
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Аудармашылар:
Н.Б. Ақыш 
Л.Ә. Бимендиева 
К.І. Матыжанов

Әдеби редакторы:
С. Жұмабекұлы

Ғылыми редакторы:
Л.Ә. Бимендиева, 
экономика 
ғылымдарының 
кандидаты

Жалпы редакциясын 
басқарған:
К.І. Матыжанов,
филология 
ғылымдарының докторы

ISBN 978-601-7943-03-5

Біз бүгін баршамыздың өмірімізді де, жұмысымызды да, 
күнделікті қарым-қатынасы мызды да түбегейлі өзгертетін алапат 
индустриялық революцияның бастауында тұрмыз. Бұл төртінші 
революция ауқымы, қарымы мен күрделілігі революция жағынан 
да осы уақытқа дейінгі адамзат тарихындағы құбылыстардың 
барлығынан асып түседі. Жасанды интеллектінің, робот-
тандырудың, робот-автомобильдердің, 3D басып шығарудың, 
нанотехнологияның, био тех но ло гияның дамуымен және тағы да 
толып жатқан ғажайыптардың пайда болуымен бар лық сала да 
қарыштап көкке өрлейтін, таңғаларлық технологиялық дүмпуге куә 
болмақпыз. Бүкіләлемдік экономикалық Давос форумының негізін 
қалаушы және тұрақты президенті Клаус Шваб осындай алапат 
өзгерістердің әлеуетін алдын ала болжап, терең байыптап, оны 
адамзат игілігіне жарату жолдарын қарастыратын еңбек жазған. 
Демек, бұл кітап адамзаттың ортақ болашағы үшін алаңдайтын 
және революциялық технологияларды қоғам тіршілігіне икемдеуге 
ниетті жасампаз ортаға арналған.

Қазақша басылымын
дайындағандар:
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Э Л Е К Т Р О Н Д Ы 
А У Д А Р М А 
П Л А Т Ф О Р М А С Ы

Аударма және 
редакциялау 

барысын 
қадағалап отыру 

мүмкіндігі

Аударма, 
редакциялау 

және корректура 
жүргізуге ыңғайлы 

орта

Аударманы 
автоматты 

түрде тексереді, 
енгізілген мәтін 

мен глоссарийден 
сәйкес баламалар 

ұсынады
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Қазақстандық әріптестерім кітабымның қазақ 
тіліндегі басылымына алғы сөз жазып беруімді өтінді. 

Өзім іштей «Философиялық сәттің қалыптасуы» деп 
атаған толғанысымды бастамастан бұрын, алдымен, 
осы кітаптың қалай дүниеге келгені жөнінде 
бірер ауыз сөз айтқым келеді. Бұл – жас ұрпақтың 
философиямен алғаш танысуына көмектесуге 
арналған кітап. Философия – өзінше бір тылсым 

әлем, сондықтан да оның тұңғиығына бойлау үшін, 
мысалы, жаңа тілдің әлеміне бойлағандай тиянақты 
дайындықпен келу керек. Мен үшін ол ‒ француз тілі 
болды. Өмір бойы неміс, испан, ағылшын, итальян, 
португал авторларының кітаптарын көп оқысам да, 
менің мәдениетімнің негізгі алтын тұғыры француз 
философиясы болып қала бермек.   

Кітаптың жазылу тарихы 
1994 жылы жазушы, Париждік коллекциялардың 

бірінің директоры, әрі көршім Поль Дезальман Чарльз 
Дарвиннің шығармашылығын зерттеуші  француз 
маманы Патрик Тордан менің «Философ тұлғалар 
сөздігіне» (Dictionnaire des philosophes) (PUF, 1984) 
қазіргі 60 философтың өмірбаяны туралы мақалалар 
жазғанымды естіп, философияның  таңдаулы 25 
кітабы туралы еңбек жазуымды өтінді. 

Мұндай ұсыныс, әрине, мен үшін тосын болды. 
Мен зерттеу жұмыстарын жариялаумен 1974 
жылдан айналысып келемін. Ал бұл жолы жас 
оқырмандар мен студенттерге, кезінде  маған 
көмегі тиген еңбектер негізінде, енді оларға жәрдем 
болатын, философия туралы алғашқы көзқарас 
қалыптастыратын кітаптар туралы баяндау керек еді… 
Философияға арналған дидактикалық еңбек туралы 
сөздің қозғалуы оcыдан басталды. Университет 
қабырғасында алған философиялық білімім (Андре 
Акун, Ален Бадью, Франсуа Реньо, Анри Лефевр, 
Поль Рикер, Жорж Лапассад, Рене Луро, Корелиуа 
Касториадис және т.б. дәрістерін тыңдадым) 
әлеуметтану, құқық, антропология, тарихпен, тіпті, 
экономика салаларымен толықты…

Меніңше, философия өзінше ерек болса да, ол 

Ре м и  Х е с с

Осы уақытқа дейін менің еңбектерім он екі 
тілге аударылған еді. Мен үшін енді қазақ 
тілі де жаңа бір мәдениетке жол ашқан 
қақпаға айналды. Кітабымның қазақ тілінде 
жарық көруінің арқасында осы еңбегімді 
Францияда тағы да қайта басып шығарсам 
деген ой туды. Сондай-ақ, бұл кітаптың 
жалғасын жазғым келеді. Мен оны «Қазіргі 
гуманитарлық ғылымдардың таңдаулы 
25 кітабын» жазу арқылы толықтырмақ 
ойдамын. 

Философия ғылымдарының 
докторы, профессор
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өзін қоршаған әлеуметтік және 
гуманитарлық ғылымдармен 
диалектикалық байланыста 
дамиды.  Сонымен қатар, бұл 
шығарманы жазу туралы өтініш 
түскен сәттен-ақ мені: «Мұндай 
кітап жазуға жетер білігім бар ма?» 
деген сұрақ алаңдатты. 1994 жылы 
мектептің соңғы сыныбына өткен 
14 жасар қызым Шарлотта мектеп 
бағдарламасы аясында философия 
және гуманитарлық ғылымдармен 
танысатын болды. Бұл да күмәнді 
сейілтіп, жұмысқа бел шешіп 
кірісуге септік етті. Осылайша 
қызымның философиямен алғаш 
танысуына бастау болады-ау деген  
аса маңызды авторлар жайлы 
баяндайтын кітапқа кірістім.  

Оның тұңғыш басылымы 1995 
жылы (10 000 данамен) жарық 
көрді. 1996 жылы кітап жаңа 
қалыпта қайтадан басылып шықты. 
Габон университетінде жұмыс 
істейтін психология профессоры 
Опапе Онанге бұл туындыны, тіпті, 
2002 жылғы цифрлық нұсқасында 
оқығанын айтқан еді!

 Бұл менің өмірімдегі аса жемісті 
кезең болды. Сол кездері мен 
зерттеу күнделігі мәселесімен 
шұғылдандым. Күнделік жазу 
технологиясы туралы кітап жазып, 
студенттерге ұсынатын осы әдісті 
түсіндіру үшін бірнеше күнделігімді 
қоса жарияладым. Париждің 
үлкен оқу орнының (8 Париж 
университеті) оқытушысы болдым. 
Жыл сайын жүздеген студент  
дәрістерімді тыңдауға келетін. 
Қазір, 20 жыл өткен соң, 80-нен 
аса зерттеу еңбектерін жариялап, 
құрметті профессор атанғаннан 
кейін, «Философияның таңдаулы 
25 кітабы» еңбегімнің өзектілігін 
арттыру үшін қайта қарауға тиіс 
болып отырмын.

 2017 жылдың шілде айында 
«Ұлттық аударма бюросынан» 
(Астана, Қазақстан) хабарласып, 
осы шығарманы қазақ тіліне 
аударуға рұқсат беруімді сұрады.  
Біз күн сайын ағылшын тілінде 
хат жазысып отырдық...

Мен болашақ қазақ 
оқырмандарының жағдайын 
ойлап, өзімнің кітабымды аздап 

өзгертуді ұсындым. Нақтырақ 
айтсам, 25-тарауды өзгертемін 
деп шештім. Осы еңбегіме Жорж 
Лапассадтың «Өмірге ену» атты 
шығармасын (L’entrée dans la vie) 
қосқым келді. Бұл – жаңа тарау. Ол 
француз тіліндегі басылымында 
жоқ. Менің пайымдауымша, қазақ 
оқырманына өзім ол туралы көп 
жазған осы ойшылмен танысу 
қызықты болар еді. Ол - әлеуметтік 
институттардың теориясын 
құрушы ретінде танылды. Оның 
адам туралы толғаныстары біздің 
толассыз жаңарып отыратын 
биологиялық, ұжымдық, әлеуметтік 
және т.б. өмір салаларына енуіміз 
жөніндегі тұжырымдарымыз үшін 
аса маңызды деп білемін.

Енді Қазақстандық Ұлттық 
аударма бюросы мені осы 
кітабымның қазақ тіліндегі 
басылымына алғысөз жазып 
беруімді өтінді. Астанада 
өтетін екі іс-шараға қатысуға 
шақырды. Гуманитарлық сала 
бойынша әлемнің әртүрлі 
тілінен қазақ тіліне 100 оқулық 
аударуға арналған халықаралық 
конференция мәжілісінде 
баяндама жасауымды сұрады. 
Сонымен бірге, университетте 
философиялық сәтті 
қалыптастыру жайында сөз 
сөйлеуім қажет болды.

Осыған байланысты қазақ тіліне 
аударылатын осы еңбегімнің қайта 
жаңғыруы туралы және оның 
өмірімдегі философиялық сәтті 
туғызуға ынталандырудың маңызы 
жайында біраз толғандым... 

Бұл кітаптың қызым Шарлоттаның 
философиямен танысуына 
қаншалықты оң ықпалы болғаны 
жөнінде де ойландым. Философия 
кәсібін таңдамаса да (қызым 
биші және хореограф) ол  Ален 
Бадью, Жак  Рансердің... курстарын 
тыңдады. Сонымен бірге, философия 
магистрі дәрежесін алды. Философ 
Валентен Шапелинкомен бірге 
философия туралы радиохабарлар 
жүргізді... Сондай-ақ, Мишель 
Фуко шығармашылығын зерттейтін 
Еуропалық белді мамандардың 
бірі, итальян философы Люк 
Палтриньериге тұрмысқа шықты. 

Қызым В.Бенджамин туралы 
мақалалардың да авторы. 
Осылайша философия менімен 
қоса қызымның да өмірінде аса 
маңызды мәнге ие болды. Бұған 
менің осы кітабымның да септігі 
тиюі әбден мүмкін.

Кітаптың қазақ оқушылары мен 
студенттеріне арналатындығын 
білген кейбір әріптестерім 
(мысалы, Париж католиктік 
институтының профессоры Огустен 
Мютюаль, сондай-ақ, Мехико 
университетіндегі Анри Лефевр 
ілімін зерттеушілер Апук Хернанда 
мен Роландо Еспиноза) маған «Иә! 
Бұл шынымен тамаша кітап!» деп 
қошемет көрсетті...

Маған ол туралы пікір айту 
қиын. Менің ойымша, біздің 
шығармаларымыз бізден тәуелсіз, 
өзінше өмір сүреді. Олардың 
кейде өте баяу, енді бірде бұралаң 
жолмен дамитын өзіндік ерекше 
тағдырлары бар. Кез келген ұмыт 
болған немесе жоғалған шығарма 
кейде жаңадан танымалдыққа 
ие болуы да мүмкін. Ж.Лапассад 
Шарль Бодлердің (1857) «Зұлымдық 
гүлдерінің» бірінші басылымының 
бар-жоғы 30 данасы ғана 
сатылғанын жиі еске алатын.

Кітабымның қазақ тілінде жарық 
көруінің арқасында, осы еңбегімді 
Францияда тағы да қайта басып 
шығармақ ниетім бар. Сондай-
ақ, бұл кітаптың жалғасын 
жазғым келеді! Мен оны «Қазіргі 
гуманитарлық ғылымдардың 25 
таңдаулы кітабын» жазу арқылы 
толықтырмақ ойдамын... 

Өзімнің қазақ оқырмандарыма 
менің өмірімде философияның 
жарқын сәті болғаны үшін 
бақытты екенімді білдіремін. 
Қоғамда философтар, философия 
профессорлары бар. Сонымен бірге, 
қоғам өмірінің өзге салаларында 
еңбек ететін философия кәсібіне 
қатысы жоқ адамдар да жеткілікті. 
Экономист, архитектор, мұғалім, 
мейірбике, ауылшаруашылығы 
қызметкері, музыкант... немесе 
такси жүргізушісі болып-ақ 
философиямен етене жақын өмір 
сүруге болады. Философия бізді 
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оқуға, жазуға, өмір сүруге және 
ойлауға тәрбиелейді... 

Біздің әрқайсысымыз 
философиялық сәулелі сәтке қалай 
енетініміз туралы толғана отырып, 
осы сөздерді мен Астанада 
қайталап айтқым келген.

Өзіміздің философиялық 
сәтімізді қалай жасаймыз?

Француз философы Анри Лефевр 
(1901-1991) «Жиынтық пен 
қалдық» деп аталатын кітабының 
бір тарауын «философиялық 
сәтке» арнайды. Адам ғұмыры 
сәттерден тұрады, дейді ол: бұл 
жұмыс, отбасы, махаббат, ойын, 
табиғат, би, саяхат және т.б. сәттер. 
Мұрагерлік жолмен берілетін 
немесе жаңадан жасалатын дәл 
осындай көптеген сәттерден адам 
өзінің тұлғалық бітімін жинақтап 
сомдайды.

Өз өмірінде философиялық 
сәттерді жасау – оған өмірде 
белгілі бір орын беру дегенді 
білдіреді. Бұл сәт мектептен 
немесе университеттен де берілуі 
мүмкін. Ол кейінірек қандайда бір 
кездесу кезінде, кітап оқыған, әлде 
өмірдің мәні туралы, қызметтік 
беделге, мәдениетке, білімге және 
т.б. қатысты біздің алдымызда 
әлдебір бір мәселе туындаған 
кезде байқалуы мүмкін.

Философиялық сәттерді жасау 
– ол бізге дейін өмір сүрген 
адамдардың жалпы адамзаттық 
маңызы бар мәселелер 
жөнінде не ойлағанын білу... 
Философиялық мәдениетті 
жасау – тарихта аты шыққан 
және философиялық ортада   
есімдері әйгілі авторлардың 
шығармаларын оқу арқылы 
жүзеге асады. Ал философтар тек 
Грекия мен Еуропада ғана емес, 
басқа құрлықтарда да жеткілікті.

Философиялық мәдениетті 
игеру – философ болу үшін 
қажет алғышарт. Философиялық 
шығармалардың саны орасан көп. 
Философия әлеміне қалай ену 
керек? Тізім әсте «Философияның 
таңдаулы 25 кітабымен»  
шектелмейді. Бұл – осыдан 
бастаған жөн дейтін  кітаптардың 

алдыңғы легі ғана. Олар – оқуға 
арналған таңдамалы кітаптардың 
сипаттама баяны ғана.

Философиялық сәтті 
қалыптастыру философиялық 
мәдениетті игеру арқылы келеді, 
алайда, сонымен бірге, тағы бір 
өлшем бар. Ол – дербес ойлау 
қабілеті.  

  
Философияға бойлау 

құралдары
Меніңше, алғашқы құрал – 

кітапхана болуы керек. Екінші 
құрал – ол оқу күнделігін түзу. 
Үшінші – референттік топты 
қалыптастыру.

1) Кітапхана. Барлық 
оқыған және әлі оқылмаған 
кітаптарды реттеу үшін жеке 
кітапхана маңызды құрал болып 
табылады. Кітап қорын жаңа 
тақырыптармен, атаулармен 
және жаңа авторлармен үздіксіз 
толықтырып отыру маңызды. 
Бұл өзінше бір эволюциялық 
дамудың өлшемі. Осы бір 
құралдың философия тарихында 
ерекше маңызды орны бар. 
Барлық атақты философтардың 
жеке кітапханалары болған. 
Қазіргі кезде кітапты көпшілік 
кітапханаларда немесе 
интернеттен оқуға еш кедергі жоқ, 
дегенмен, жеке кітапхана жинау, 
кітаптарға қажет кезде қайта 
оралу мүмкіндігі өте маңызды. 
Алғашқы оқылған кітаптар немесе 
түсіндірмелер оқырман үшін 
таптырмас құндылық болмақ. 
Уақыт өте келе, кей кезде біз 
сол кітаптарға деген қажеттілікті 
сеземіз. Философиялық 
шығармаларды оқу және 
оларды қайта оқу өзіміздің 
жеке тұжырымдарымызды ой 
елегінен өткізіп, өңдеп отыруға 
көмектеседі.

2) Оқу күнделігі.  Кітап оқу 
жас философтардың бойында 
ақпаратты қабылдау және жирену 
реакциясын қабат туғызып 
отырады. Философияға дендеп 
бойлау кітап оқу арқылы жүреді. 
Алдыңғы философтардан келіп 
жеткен сұрақтар мен жауаптарға 
қатысты өзіміздің көкейімізде 

өрбіген пікірталасты жинақтай 
білу қажет. Сол сауалдар мен 
көзқарастарға қатысты өз 
әсерімізді жазып, жауабы әлі 
табылмаған сұрақтарды анықтап 
отыру керек...

Ойды жинақтаудың көптеген 
формасы бар. Менің пікірімше, 
ойды ұйымдастырудың ең тиімді 
әдістерінің бірі – философиялық 
күнделік жүргузу. Мен Джон Локк, 
Марк-Антуан Жюльен, Мен де 
Биран мен басқа ойшылдардың 
дәстүрін жалғастыра отырып, 
осы бір технологияны елу жыл 
қолданып келемін.

Әңгіме – оқыған кітаптардың, 
бастан өткен оқиғалар мен болған 
кездесулердің әсерін жүрегіміздің 
тереңінде (П.Рикер) қайнап 
жататын толғаныстарды күнделікті 
сипаттап, сараптап отыру туралы. 
Уақыт өткеннен кейін ол күнделікті 
қайта оқып, өзіңді сынауға болады. 
Ол ойдың үдемелі қалыптасуына 
көмектеседі. Жак Деррида өзінің 
«Сөз туралы» трактатында күнделік 
жазбағанына өкінішін білдіреді. 
Менде ондай өкініш жоқ, өйткені 
1964 жылы, 17 жасқа толғаннан 
бастап бүгінге дейін 250-ден астам 
дәптер жаздым. Студенттерге 
қолжетімді болу үшін мен оларды 
электрондық форматқа көшірдім. 

3) Референттік топ құру. 
Философиялық сәтті жасау – 
ол, сондай-ақ, тиісті орта талап 
ететін құбылыс. Философ болу – 
философтар қауымдастығының 
мүшесі ретінде танылу, маман 
ретінде мойындалумен  
анықталады.  

Тарих тұрғысынан алғанда 
философтың қалыптасуы басқа 
философтармен идея алмасу 
арқылы жүзеге асады... Ол үшін 
өзара хат алмасудың маңызы 
зор. Хат жазысу – туындаған 
мәселелерге қатысты сұрақ-
жауап алмасып отыруға мүмкіндік 
береді. Референттік қауымдастық 
философиялық кемеліне келген 
және тәжірибелі тұлғалардан 
тұрғаны абзал.  

Сократ заманынан бастап 
философияда шәкіртінің 
ұстазына және ұстазының 
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шәкіртіне жолдайтын сұрақ-
жауап түрлері толассыз толығып 
келеді. Тәжірибелі суретшінің 
шеберханасында тағылымдама 
алып жатқан жас суретші сияқты, 
өзінің философиялық сәтін жасауға 
ниетті жастар да тәлімгерге, 
шеберханаға, философиялық 
ойлар мектебіне жақындауға 
тырысады. Қауымдастыққа 
мұндай ықыластылық қажетті 
білім мен дағдыны шыңдауды 
жеделдетуге мүмкіндік береді, 
кәнігі мамандардың тәжірибесін 
сіңіре отырып, өз бетімен жұмыс 
істеуге ынталандырады.

Философиялық күнделік 
жазуға бел байлаған адамдарға 
келер болсақ, оны референттік 
қауымдастық мүшелері арасында 
талқылау – пікір алмасу 
диалектикасын қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. Белгілі бір сәтте 
философ өзінің ұстазынан және 
кәсіби ортасынан дербестікке ие 
болады.

Философиялық сәттеріміздің 
тарихында осындай тұлғааралық 
пікір алмасудың ізі сақталған. 
Кейде олар қандайда бір шығарма 
туралы айтылған әңгімеден 
басталып, өрістеп отырды. 
Қазіргі заман ойшылдарының 
ішінен біршама жемісті пікір 
алмасқандардың қатарына Жиль 
Делез бен Феликс Гваттариді 
атауға болады...

Мен өзім неміс философтарымен 
және педагог Габриель Вейгандпен 
жүздеген хат жазыстым. Олар 
менің неміс авторларының 
шығармашылығымен жақсы 
танысуыма көп көмектесті. Біздің 
студенттеріміз интернетке салған 
сол хаттарымызбен (француз 
және неміс тілдерінде) танысуға 
мүмкіндік алды... Менің бұдан 
басқа да хат алмасу тәжірибем 
мол, әйтсе де, уақыты (1985 
жылдан бастап) және көлемі 
(2000 беттен астам) жағынан 
алғанда ең  маңыздыларының 
бірі осы болды. Өмірімнің әр 
кезеңінде мен 130 адаммен хат 
алмасып, оларды сақтап қалдым. 
Сол корреспонденциялардың 
әрқайсысы өзінше ерекше, 
олардың қай-қайсысы да 

философтың өз ортасында 
лайықты орнын иеленуіне жол 
ашқан талқыға мүмкіндік береді. 

Ризашылық
Сөз соңында, осы кітабымды 

қазақ тіліне француз тілінен тікелей 
аударған Айымжан Рыскиева 
мен Әсет Құранбекке, ғылыми 
редактор Дәулетбек Раевқа, 
жалпы редакциясын басқарған 
Кенжехан Ісләмжанұлына өз 
ризашылығымды білдіргім келеді.

Аударма ‒ философия 
тарихында өзіндік орны бар 
күрделі шаруа. 1994 жылы менен 
«Философияның таңдаулы 25 
кітабын» жазуымды өтінген кезде 
Франкфурт мектебінің өкілі, 
антропология саласының маманы 
Кристоф Вульфтың кітабын 
неміс тілінен француз тіліне 
жасаған аудармамды енді ғана 
тәмамдаған едім. Бұл мен үшін 
үлкен жұмыс болды. Мұнымен 
аударманың философиялық 
сәтті қалыптастырудағы тағы бір 
маңызды сала екенін атағым 
келеді. Өзге мәдениетке бойлау 
және оны ана тіліңде сөйлету –
ерекше күрделі процесс. Кейбір 
дүниелер өзге тілге аударылғанда 
бастапқы мәнін өзгертіп, реңін 
жоғалтқандай болады. Ондайда 
философияның өзіне ғана оңтайлы 
тілі бола ма деген де ой келеді.

Осы кезге дейін менің еңбектерім 
он екі тілге аударылды. Мен 
үшін енді қазақ тілі да жаңа бір 
мәдениетке жол ашқан қақпаға 
айналып отыр. Әрбір аударманы 
еңбектерімді ой елегінен қайта 
өткізуге берілген мүмкіндік деп 
санаймын. Кез келген автордың 
өз шығармасын аударған 
маманмен кездесуі өмірдегі 
ерекше әсерлі сәттердің бірі. Біз 
аударма барысында туындаған 
қиындықтарды бірге талқылай 
аламыз. Осы қарым-қатынас 
бізге жаңа әлем ашуға мүмкіндік 
береді. Бұл мәдениетаралық 
қарым-қатынасқа бойлаудың 
философиялық тәсілі. 
Еңбектерімнің бірін қытай тіліне 
аударғанда аудармашымен үш 
апта бойы тізе қосып жұмыс 
істедік. Оған шығармамның 
сөздерінен бұрын логикасы мен 

контекстін түсіндіру айтарлықтай 
қиынға соқты. 

Қазақ оқырмандарын 
философия ілімінің кәусарынан 
сусындатып, адамзат ақыл-
ойының бай қазынасымен 
қауышуға жетелейтін 
аударма еңбектің келешегіне 
шын жүректен тілектестік 
білдіремін. 

Париж, 2017 жылғы 9 қазан
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Осыдан мың жыл бұрын Ежелгі Грекияда талай 
жазушының әңгімесіне арқау болған мысал-
әңгімелердің авторы Эзоптай дана адам өмір 
сүрген екен. Ол философ Ксанфтың құлы болыпты 
(франциялық Лафонтен мен ресейлік Крылов 
мысалдарының сюжеттері осы Эзоптан бастау 
алады деседі). Бірде Ксанф өз оқушыларына арнап 
салтанатты дастарқан жаймақ болады. Сөйтіп, 

Эзопқа дүниедегі ең дәмді тағамды әзірлеуді 
бұйырады. Эзоп қожайынның бұйрығына 
бойсұнып, базарға барып «тіл» сатып әкеледі. 
Кешкісін салтанатты кеште қонақтарды «тілден» 
жасалған әртүрлі тағаммен сыйлапты. Оның бұл 
қылығына қатты назаланған Ксанф: «Сен бізді 
мазақ етіп тұрсың ба? Мен саған әлемдегі ең дәмді 
тағамды әзірлеуді бұйырдым. Ал сен тек тіл сатып 
әкеліп, тілден ғана жасалған ас әзірлепсің. Сол 
қылығың үшін саған дүре соғуды бұйырамын», – 
дейді. Сонда Эзоп: «Тілден маңызды, тілден артық 
ештеңе жоқ. Тілсіз күнің қараң, сөйлей алмайсың, 
бұйыра алмайсың, алу да, беру де, сату да, сатып 
алу да қолыңнан келмес еді. Онсыз сен мемлекет 
құра алмайсың, оны ұстап тұратын заңдарды 
да жаза алмайсың. Тілдің арқасында сен бәріне 
қол жеткізесің, тіпті сенің философияң да тілдің 
арқасында жүзеге асып тұр, Ксанф», – деген екен. 
Келесі күні Ксанф Эзопқа әлемдегі ең дәмсіз 

тағамды әзірлеуді бұйырады. Эзоп тағы да 
тіл сатып алып, тілден түрлі тағам әзірлеген 
екен. Бұл қылығы Ксанфты бұрынғыдан бетер 
ашуландырыпты: «Жексұрын, сен бізді тәлкек 
еткеніңді қашан қоясың? Кеше сен тілді әлемдегі 
ең дәмді тағам ретінде ұсынып едің, бүгін 
ең дәмсіз деп әкеп тұрсың. Сені жартастан 
лақтыруды бұйырамын!» – депті ызаға булығып. 
Эзоп: «Тілден жаман не бар? Дәл сол тіл ұрысқа 
себепкер болады, күмән тудырады, қызғаныштың 
көрігін қыздырып, қорлап мазақ етеді. Бұның 
соңы жанжалға ұласып, адамдарды өлімге душар 
етеді. Ксанф, мені де қазір тілдің арқасында 
жерден алып, жерге салып тұрсың ғой», – деп 
жауап береді. 
Ғасырлар қойнауынан бізге жеткен осы бір 

шағын аңызда тілдің мәні мен маңызы әрі қысқа, 
әрі нақты, әрі анық берілген. Тіл – қарым-қатынас, 
яғни коммуникацияның басты құралы. Адамның 
оны қандай қажетіне жарататынына орай, 

С в е тл а н а 
Те р - М и н а с о в а

Тіл мен мәдениет 
– әлем бейнесінің 
айнасы

Светлана Григорьевна Тер-Минасова – М. 
Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
университетінің профессоры, шет тілдері 
мен аймақтану факультетінің президенті
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жақсылықтың да, жамандықтың да 
жаршысы бола алады. 
Құдіретті Жаратушымыз күллі 

тіршілік иелерінің ішіндегі 
ең естісі һәм саналысы етіп 
Адамды жаратқандықтан, оның 
басқалардан айырмашылығы 
– қасиетті тілінде. Ежелгі 
қауымдық құрылыс адамдарының 
қорғансыз сәби кейпінен 
бүгінгідей бүкіл жаратылыстың 
Падишахына айналып, алып 
дүлей жыртқыштарды (мамонт, 
азуы алты қарыс жолбарыс) 
жеңіп шығуына өткір азу немесе 
жезтырнақ көмектескен жоқ, Ұлы 
мәртебелі тілдің дамыған, кең 
таралған, нәзік коммуникация 
жүйесі көмектесті. Тілдің арқасында 
әлемді танып-біліп қана қоймадық, 
сонымен бірге сол танымымыз бен 
білімімізді, жинаған тәжірибемізді 
келесі ұрпаққа қалдыруға мүмкіндік 
туды. Жазудың пайда болуы – бұл 
мүмкіндіктердің одан әрі нығайып, 
кеңінен етек жаюына ықпал етті. 
Дана Эзоп дұрыс айтады – тілдің 

мәні мен маңызы әрі мүмкіндігі оны 
адамның қалай қолданатынымен 
тікелей байланысты. Адам оны 
жақсылық пен жамандықтың да, 
мейірімділік пен қатыгездіктің де 
қаруы ете алады. Тап қазіргідей 
тіл арқылы қарым-қатынас 
жасау мәселесі ешуақытта өзекті 
болмаған еді. 
Мәдениетаралық коммуникация 

– қарым-қатынас теориясы 
мен тәжірибесінің ерекше 
көкейкестілігін айқындайтын 
жаңа пән. Мәдениетаралық 
коммуникация проблемаларына 
қазір бүкіл әлемнің ынтасы ерекше 
ауып отыр. Оның жақсылы-
жаманды себептері көп. 
Әлемнің бұған ерекше ықылас 

танытуының жақсы жақтары 
әрине, жетерлік: Ғылыми-
техникалық прогресс, интернеттің 
қиял-ғажайыбы, әлемнің кез 
келген түкпірінен мобильді 
телефон, компьютер, теле және 
радиобайланыс арқылы «көзді 
ашып-жұмғанша жылдам хабар 
алдырған» коммуникацияның 
алғырлығы. 
Бұл – ХХІ ғасырдың кереметі. 

Ұлтаралық, мәдениетаралық, 
тұлғааралық байланыс 
миллиондаған адамға ешқандай 
кедергісіз жол ашты. Бірақ 
ғылымның ұлы жетістіктерінің 
игілігін көруге тілдер мен 
мәдениеттер арасындағы 
түсінбеушіліктің алынбас қамалы 
бөгет болуда. Соның салдарынан 
араздықтар өршіп, шиеленістер жиі 
туындауда. 
Осы түсініспеушіліктен 

мәдениетаралық коммуникацияға 
деген шектен тыс қызығушылықтың 
кері ықпалын да пайымдаймыз: 
Адамзаттың жаңа тарихындағы 

геосаяси катаклизмдер әлем 
халқының миллиондап босқынға 
айналуына, жер аударылуына, 
көші-қонның күшеюіне ықпал етті. 
Тілдік және мәдени проблемалар 
адамдар қауымының татулығына 
сызат түсіріп, этникалық жанжалдар 
өршіп, оның соңы қан төгістің, 
соғыстың басталуына әкеп соғуда. 
Бұның салдары барлық 

ксенофобия мен агрессияның, 
адамзаттың болашағына қауіп 
төндіретін, адам айтса нанғысыз 
әлемдік толқуларға бастайтынын 
естен шығармау керек. 
Осы жағдайда білімнің жаңа әрі 

жас саласы – мәдениетаралық 
коммуникацияның дамуы – 
ғылымның бірінші кезектегі 
міндетін айқындап алға шығарды. 
Бұл асыра бағалаушылық емес. Біз 
ғылым мен техниканың заманауи 
ғажайыптарына, сондай-ақ адам 
факторларының да дамып, жоғары 
маңызға ие болғанына куә болып 
отырмыз. Адамзаттың өмір сүру 
салтын, дағдыларын, салт-дәстүрін, 
дүниетанымы мен менталитетін, 
құндылықтар жүйесін, басқаша 
айтқанда, біздің заманымызда 
антропологиялық немесе 
этнографиялық мағынада мәдениет 
деп атауға үйренген жұрттың 
бәріне түсінікті термин адамның 
ішкі-сыртқы әлемін толығымен 
таныта алмайды. Бұған жұрттың 
бәріне түсінікті және үйреншікті 
жан дүние, жылы жүрек ұғымдарын 
қосыңыз, «жүрекке әмір жүрмейді» 
дегендей, адамның техникалық 
тұрғыдан қол жеткізген жетістігіне, 
айналып келгенде адамның өзі 
кедергі келтіруде. 

Шындығында, осындай «ұсақ-
түйек нәрсе» адамзат баласының 
қол жеткізген ғылыми-техникалық 
жетістігіне нұқсан келтіреді деп 
кім ойлаған. Ғылыми-техникалық 
прогрестің басты мақсаты 
– адамзат баласын жарқын 
болашаққа жетелеу. Бірақ ғылым 
мен техниканың жолында оған, 
керісінше, рөл атқаратын тілдік 
және мәдени кедергілер ылғи 
тосқауыл болуда. 
Мінеки, сондықтан да қарым-

қатынас үдерісінде, ең алдымен, 
әртүрлі мәдениетті, әртүрлі тілді 
адамдардың өзара түсінісуін 
қамтамасыз ету мақсаты еріксіз 
туындайды. 
Мәдениетаралық коммуникация 

– күллі ғылымдар терминдерін 
пайдаланатын пәнаралық ғылым. 
Шынында да, философ, тілші, 
мәдениеттанушы, психолог, 
әлеуметтанушы, тарихшы, географ, 
биолог, геолог, химик, физик 
және т.б., бір сөзбен айтқанда, 
гуманитарлық, жаратылыстану 
ғылымының барлық өкілі адам 
әлемін, оның материалдық, рухани 
өмірін, қызметін және мәдениетін 
жан-жақты терең зерделеп білуі 
үшін бір арнаға тоғысады. 
Сонымен, кім адамды зерттесе, кім 

адамдық қарым-қатынас байлығын 
молынан пайдаланғысы келсе, 
кім адамдарды мәдениетаралық, 
этносаралық шиеленістерден 
құтқарғысы келсе, солардың 
барлығы да тіл тылсымына 
бойлайтын ғылымның жас, бірақ 
өте қажетті, көкейкесті саласы – 
мәдениетаралық коммуникация 
пәнімен танысқаны абзал. Егер 
де бұл кітап адамдарға ортақ тіл 
табысуға мысқалдай да болса 
септігін тигізіп, тым болмағанда 
бір шиеленістің алдын алған болса, 
онда ол бекер жазылмағаны.
Ә р і п т е с т е р і м е , 

аудармашыларға, баспагерлерге 
және осы кітаптың оқырмандары 
– ұлы қазақ халқының тіл 
сүйер қауымына зор құрмет, 
ізгі ниет, махаббатпен – автор, 
М.В. Ломоносов атындағы ММУ-
дің еңбек сіңірген профессоры 
Светлана Григорьевна ТЕР-
МИНАСОВА
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