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Теадора Сираниан: Меніңше, мұнда қосылғаннан кейін жазу жүргізіледі 

деп тұр.  

 

Джонатан Дюпюи: Иә, жазу жүргізіліп жатыр.   

 

Теадора Сираниан: Жақсы. Барлығы ойдағыдай.  

 

Джонатан Дюпюи: Mаша, Сіз бастайсыз ғой, иә? Содан кейін мен.  

 

Мария Дейкуте:  

Иә.  

Қосылғандарыңыз үшін барлығыңызға рахмет. Керемет! Қазір кейбір адамдар 

енді ғана байланысқа шығып жатыр, дегенмен, мен жалғастырып бастай 

берейін. Менің атым - Мария Дейкуте. Мен НУ Академиялық жазу 

орталығының нұсқаушысымын, онда риторика мен академиялық жазу, 

шығармашылық жазудан сабақ беремін. Жазу жайлы Әңгіме атты жыл 

сайынғы симпозиумның екінші панельдік сессиясына қош келдіңіз - 

Академиядағы Шығармашылық Жазу: Факультативті Практикамен 

Шектелмейді. Өткен аптадағы панельдік сессияға қатысқандарыңыз үшін 

сіздерге алғыс айтамыз және біз сіздерді келесі сессияларда да көруге 

қуанышты боламыз. Осы айдың келесі сенбі күндері. Олар жайлы 

сессиямыздың соңында тағы да еске салармын. Сонымен, он жылдан астам 

уақыт студент, орта мектеп мұғалімі, университет оқытушысы ретінде 

академиялық ортада шығармашылық жазумен айналысқан адам ретінде мен 

екі нәрсеге үнемі таңғаламын. 

Біріншіден, студенттердің шығармашылық жазу практикасынан алатын 

көптеген артықшылықтары бар, олар тек жақсы жазылған оқиға немесе әсерлі 

өлеңмен шектелмейді. Бұл артықшылықтарға кейбір айқын артықшылықтар 

жатады - шығармашылық жазу студенттерге тілмен неғұрлым терең 

байланысты қамтамасыз етеді, оған қоса, олардың кейде бұрмалаң білім беру 

тәжірибесі аясындағы өзектілігі мен шынайы көрінісін табуға, мектепте 

немесе университетте қоғамдастық құруға көмектеседі. Сонымен қатар олар 



басқаларды да қамтыды - студенттер Джон Китс «теріс» қабілеттер деп атаған, 

күрделі сұрақтарды, түсініксіздікті және белгісіз нәрселерді зерттеу 

барысында оны сезініп, одан қуаныш таба алатындығын; интеллектуалды 

қатаңдық пен өздерінде туындаған сұрақтар мен ойларды ұстана білуді; 

биология, информатика, инженерия, лингвистика немесе бейнелеу өнері 

сабақтарында өзекті болып табылатын қабілеттерді. 

Екінші және онша жағымды емес нәрсе - университеттік академиялық орта 

шығармашылық жазу курстарын қаншалықты жиі факультативті немесе 

«жеңіл» деп қабылдағаны. Басқаша айтқанда, гуманитарлық факультеттің 

студенттері үшін пайдалы болуы мүмкін, бірақ практикалық немесе «нақты» 

пәндердегі студенттер үшін аса пайдалы емес факультативтер. Қуанышқа 

орай, шығармашылық жазуды әлі күнге дейін кейде тек академиялық жазуға 

жатқызатын болса да, ол үлкен ғылыми-технологиялық қоғамдастықта 

креативті ойлауды ынталандыру, көпшілікке идеяларды жеткізу, 

инновациялық жаңалықтар мен дилеммалармен тереңірек араласу тәсілі 

ретінде, және ғалымдарды, инженерлерді, дәрігерлерді және т.б. өз 

жұмысының этикалық, гуманистік және пәнаралық салдарын ескеруге 

итермелеудің тәсілі ретінде маңызды болып таныла бастады. Мен сіздерге 

бірнеше мысал келтірейін. 2018 жылғы теңіз биоалуантүрлілігі жөніндегі 

Дүниежүзілік конференциясында Линнвуд Пендлтон пленарлық отырысы 

теңізді сақтау ғылымын, сондай-ақ еркін актілерді қайта анықтай отырып, 

поэзияны, көркем әдебиетті, музыканы, бейнені және биді – бәрін жинап, теңіз 

ортасын сақтау ғылымында жетістіктерге жетуге шығармашылықтың қалай 

көмектесетінін көрсетті. Google өнер және мәдениет зертханасы жасанды 

интеллект жөнінде алдыңғы қатарлы зерттеулерді біріктіріп, телефонда 

жасалған портреттер сияқты жобалар жасайды, ал Аманда Нихаус сияқты 

ғалымдар, Грег Иган мен Чарльз Стросс сияқты бағдарламашылар мен 

математиктер жазған романдарында өздерінің шығармашылығының адами 

және эмоционалды жақтарын зерттейтін, марапатқа ие болған жазушылар 

болып табылады. Шын мәнінде, біздің жұмысымыз ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына негізделген болғандықтан, Рут-Бернштейн өзінің 2003 жылғы 

инновациялар мен ғылымға арналған зерттеуінде бейнелеу өнері, қолданбалы 

өнер немесе әдебиет шеберлігі ғылыми өнімділік пен инновацияның маңызды 

алғышарты екендігін дәлелдеді . Әрине, бұл кейбір академиялық ортада да 

мойындалады. Ғалымдар мен инженерлер өз зерттеулеріне сүйене отырып 

ғылыми фантастика жазатын MIT сәтті курсынан бастап, ғылыми-көпшілік 

әдебиетте хайку техникасын қолданатын профессорларға дейін барлық пәндер 

бойынша өз жұмыстарына қатысудағы белсенділікті арттырып, олардың 

мазмұнын түсінуді ынталандыру үшін. 
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Бізде техникалық немесе ғылыми жұмыстарды жазу кезінде шығармашылық 

жазу тәсілдерін қолданатын профессорлар бар. Алайда, бұл мысалдар, 

өкінішке орай, өте сирек кездеседі. Бұл студенттердің қызығушылығының 

аздығынан немесе оларға пайдасының жоқтығынан емес. Шын мәнінде, оқу 

бағдарламасындағы курстар және барлық мамандықтарға арналған сыныптан 

тыс курстар бойынша сабақ беретін адам ретінде айта аламын, менің жазу 

курстарымда ең жақсы және белсенді шәкірттерім информатика, математика, 

биология сияқты мамандықтар бойынша оқиды, сонымен қатар әлеуметтану, 

лингвистика, экономика, саясаттану сияқты әдебиетті зерттеуге міндетті емес 

гуманитарлық ғылымдар бойынша оқиды. Білуімше, олардың ешқайсысы 

өздерін шығармашылық жазуға толықтай арнау үшін өз мамандықтарынан бас 

тартқан жоқ. Олардың көпшілігі, білуімше, әлі де жазады. Әрине, Қазақстан 

және Назарбаев Университеті жағдайында, ресми үштілді елдегі ағылшын 

тілінде оқытылатын университетінде, студенттерге өз тілімен, тарихымен 

және жауап ала алмаған сұрақтарымен байланысты нығайтуға мүмкіндік 

берудің үлкен қажеттілігі туындайды. Біздің студенттер көбіне бірнеше 

лингвистикалық қалып-жағдайды, сондай-ақ қоғамдық-саяси контексттерді 

танып басшылыққа алады. Басқа елдердегі адамдарға таныс болуы мүмкін 

нәрсе. Көшелер мен қалалардың аттарын өзгертуден бастап, достар 

арасындағы, отбасы ішіндегі, профессорлар мен болашақ жұмыс берушілер 

ортасындағы қарым-қатынас кезінде кодты ауыстыруға дейін. 

Шығармашылық жазу біздің студенттерге көптеген тілдерді татуластыруға 

немесе, ең болмағанда, үйренуге және қабылдауға, оған қоса, өз тілдерін 

дамыту мен нығайтуға мүмкіндік береді. Олардың академиялық білімін ғана 

емес, психикалық денсаулығын, жеке шығармашылығы мен жергілікті және 

әлемдік білімді азаматтар болу қабілетін қолдайтын күш. Менің ойымша, кез-

келген жақсы университеттік білімде дамитын қасиеттер. Бүгін біздің 

қатысушылар осы артықшылықтар туралы және педагогтардың өз қоғамында 

шығармашылық жазуды дамытуға ықпал ететін тәсілдері туралы сөз 

қозғайтын болады. Енді мен сөз кезегін оларға беремін, және олардың бұл 

туралы не айтатыны мені қатты қызықтырады. Біздің қатысушыларымыздың 

қатарына НУ Академиялық жазу орталығының нұсқаушысы Джонатан 

Дюпюи, Назарбаев Университетінің әлемдік әдебиет және тілдер 

кафедрасының ассистент профессоры Виктория Торстенссон және 

жаратылыстану, әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар мектебінің 

төртінші курс студенті Нурайым Косыбак кіреді және де өзім. 



Ал енді оларға сөз берер алдында біраз логистика ұсынамын. Мен сөзімді 

бастап кеткеннен кейін бізге қосылған адамдарға алғыс айтамын және 

сәлемімді жолдаймын. Біздің әрбір қатысушы 15 минут сөйлейді, содан кейін 

ашық сұрақ-жауап сессиясы өтеді. Пікірталасқа қатысушыларға сұрақтарыңыз 

болса, оларды чатқа жазуыңызды сұраймыз. Чатты қадағалап, сұрақ-жауап 

сессиясына сұрақтар енгізетін керемет әріптесіміз, шығармашылық жазу 

инструкторы Теадора Сираниан. Презентация кезінде микрофондарыңызды 

қоспауыңызды және бейнелеріңізді өшіруіңізді сұраймыз. Сонымен мен қазір 

Джонатан Дюпюйді өздеріңізге таныстыруға қуана кірісемін. 

Джонатан Дюпюи - бейнелеу өнері магистрі, оның жазуына музыка, фильмдер, 

теледидар, жарнама, оның білімі, сондай-ақ оның алуан түрлі тәжірибесі - 

ыдыс жуғыш, Харли-Дэвидсон механигі, гольф ойынындағы кедди, бармен, 

қоғамдық радиода киносыншы, журналист ретінде – әсер етті. Сондай-ақ, ол 

төрт жарым жыл АҚШ теңіз жаяу әскерлерінде қызмет етті. 2011 жылдан 

бастап көркем жазу мен әдебиет курстарынан сабақ береді. Алдымен Сент-

Луистегі Вашингтон университетінде, ал 2016 жылдан бастап Астана 

қаласындағы Назарбаев Университетінде. Оның жұмысы Signal to Noise, Santa 

fe Reporter-де жарық көрді және 2018 жылы ол аяқталмаған романының 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына қолдау көрсету үшін $ 10,000 грант алды. 

Қазіргі уақытта ол Angime журналында ағылшын тіліндегі көркем әдебиет 

редакторы болып жұмыс істейді. Джонатан, сөз кезегі өзіңізде. Рақмет! 

 [9:30] 

Джонатан Дюпюи: 

Рақмет! Мен бүгін өзімді жақсы сезінбей тұрмын. Жарайды, Маша, мені 

жақсы ести аласыз ба? Жарайды. Барлығының дұрыс жұмыс істеп тұрғанына 

көз жеткізу үшін. Иә, мен бүгін өзімді жақсы сезініп отырған жоқпын, бірақ 

мен анық болуға және жоспарлағанымның бәрін жеткізуге тырысамын. 

Сонымен, мен 5 сұрақты талқылағым келеді. Маша олардың кейбіреулері 

туралы айтып берді, бұл өте жақсы болды. Мен өзімді таныстырып, бүгін неге 

спикер екенімді қысқаша айтпақ болдым.  

Мен университеттегі шығармашылық жазудың тарихы туралы, неліктен 

шығармашылық жазу университетте екендігі, НУ-да шығармашылық жазу 

неліктен өте маңызды екендігі және менің НУ-дағы шығармашылық жазу 

бойынша тәжірибем қандай екендігі туралы айтамын. Маша айтқандай, мен 10 

жылдан астам уақыт бұрын шығармашылық жазуды үйрете бастадым, содан 

соң НУ-ға орналастым. Мен бұл 2016 жылы болды деп ойладым. Ал Маша 

2015 жылы деп айтты. Маған түйіндемемді түзету керек. Алғашқы сұхбат 

барысында мен НУ-дың оқу бағдарламасына шығармашылық жазуды енгізу 



қажеттілігін айтқан болатынмын, және, менің ойымша, тек 2018 жылы ғана 

шығармашылық жазу курсы ұсынылып, бірден толды. Ақпараттық сессияға 

80-ге жуық студент жазылды және осы курста оқу сұраныс бойынша 

ұсынылды. Бізде бірінші когортаға іріктелген 30-ға жуық финалист болды. 

Сол семестрде біз Angime журналында студенттердің жариялаған 

шығармашылық жұмыстарын көрсету үшін оқу серияларын ұйымдастырдық. 

Содан бері бізде Angime атты шығармашылық пен өнерге арналған журнал 

және қазіргі уақытта дайындалу барысындағы шығармашылық ғылыми-

көпшілік әдебиет курсымен қатар, үшінші және екінші курс студенттеріне 

арналған, өте сәтті болған поэзия мен көркем әдебиет бойынша жетілдірілген 

курсы бар. Біздің бағдарламамызды насихаттауға зор үлес қосқан Маша 

ұжымымызға қосылмаса, мұның бәрі орын алуы мүмкін емес еді. Ол біздің 

поэзия курсын ұсынды және журналдың жұмысын атқарады, ал Кэри біздің 

шығармашылық жазу курстарымызды насихаттайды және көркем әдебиет 

курстарын бакалавриаттың элективті курстарына қосуды ұсынады. Менің 

ойымша, адамдар мұндай шешімнің маңыздылығын әлі де сезінбейді. 

Бастапқыда НУ-да шығармашылық жазуға қызығушылық бола ма деген 

көптеген түсінбеушіліктер болды, бірақ әдеттегі көркемдік талпыныстардан, 

әдеттегі ойыннан асып түсетін тарих бар. 

Тарихы қандай екен? Қысқасы, алғашқы шығармашылық жазу курсы АҚШ-

тағы Айова университетінде ұйымдастырылды. Өлең жазу курсы. Ол 1897 

жылдың көктемінде ұсынылды. 1922 жылы Айова штатының Жоғарғы 

колледж деканы өздері ұсынатын ғылыми дәрежелерге шығармашылық 

жұмыстарды қабылдайтындықтарын мәлімдеді. Әйгілі Айова шеберханасы, 

оны әлі күнге дейін көптеген адамдар шығармашылық жазудың ең жақсы 

бағдарламасы деп санайды, ресми түрде 1936 жылы құрылды. 1946 жылы 

Стэнфордте шығармашылық жазу бағдарламасы басталды, ал 1994 жылы 

шығармашылық жазу бойынша 64 магистратура / докторантура бағдарламасы 

болды. 2015 жылы бүкіл әлемде шығармашылық жазудың 400-ге жуық 

магистрі болды. Жыл сайын осы 4000 бағдарламаның ішінен олар 20000-нан 

астам өтініш қабылдайды, оларды 4000-ға жуық түлектер бітіреді және 

олардың саны өсуде. Бірақ шығармашылық жазу бойынша ғылыми дәрежесін 

қорғауды жоспарламайтындар туралы не деуге болады? Бакалавриат 

студенттері туралы не деуге болады? Не үшін керек? Біз бакалавриат 

деңгейінде академиялық жазу құрылымы үшін бағаланады деп білеміз. 

Алайда, Маша айтқандай, шығармашылық жазу көбіне шеттетіліп қалады. 

Оны неге оқытамыз? Не үшін керек? Бұл тұрақты жұмыспен қамтылуға 

әкелмейді. Бұл қаншалықты пайдалы? Ең қарапайым деңгейде қарағанда, 

шығармашылық жазу колледждер мен университеттерге оқу мен өсудің жолы 



ретінде енгізілді. Бұл студенттерге шығармашылық қабілеттерін ашуға, 

күнделікті өмірде және күнделікті өмір жайлы жазу барысында өздерін 

ыңғайлы сезінуге көмектесіп қана қоймай, сонымен қатар, шығармашылық 

жазу біздің студенттерімізге және бүкіл әлем студенттеріне тіл үйренуді 

жақсарта түсетіні дәлелденді, бұл ағылшын тілін оқып-үйренудің балама 

әдісін ұсынады. Пішіннің диссоциациясы тілдік қатынастарды жандандырып, 

сол арқылы жазу дағдыларын жақсарта алады. Шығармашылық жазу 

барысында студенттер өз тілін құрып, өздерін тілдің басқа тұстарына ашу үшін 

дағдыларын бейімдеу керек. Шығармашылық жазу тілдердің кеңістіктік 

байланыстарын және сөздік қорларын жақсартып қана қоймай, сонымен қатар 

университетте оқу кезінде және жалпы әлемде кез-келген ірі жоба үшін қажет 

болатын жоспарлау мен негізгіні айқындау дағдыларын жетілдіруге 

көмектеседі. Сонымен қатар шығармашылық жазу студенттерді сөздік қорын 

және оқу үлгерімін жақсартатын жаңа және әр түрлі коммуникация 

әдістерімен тәжірибе жасауға шақырады. Басқа пәндер: математика, 

жаратылыстану ғылымдары, тарих және лингвистика - бәрі де шығармашылық 

жазу практикасынан ұтады. Шындығында, менің үздік студенттерім әдебиетке 

қатысы жоқ мамандықта оқыған болып шықты. Біздің шығармашылық жазу 

сабақтарымызда студенттер сынды жауап қайтармай тыңдауға үйренеді. Олар 

сындарлы сынды қабылдауды үйренеді және оны өз жұмысын жақсарту үшін 

қолданады. Сонымен қатар студенттерге басқалардың жұмысын талдауға, 

олардың артықшылықтарын қарастыруға, ойластырылған және құрметпен 

көшбасшылық етуге мүмкіндік беріледі. Топта бірлесіп жұмыс жасау қабілеті 

кез-келген ынтымақтастық жұмыс саласында баға жетпес құндылық болады. 

Шығармашылық жазу студенттерге өз дауыстарын дамыту үшін өз ойларын 

және пікірлерін айтуға мүмкіндік береді. Бұл өзіне деген сенімділікті 

арттыруға көмектеседі. Өз ойларын басқалардың алдында үнемі ашық 

айтатын, тіпті сын айту үшін оқитын студенттерде нақты өмірге шығуға 

байланысты қорқыныш сезімі онша болмауы мүмкін. 

Шығармашылық жазуды жаңашыл деп анықтайтын нәрсе - оның тәжірибеге 

баса назар аударуы. Студенттер әдебиеттің қалай жасалатынын, оның қалай 

құрастырылатынын біледі, содан кейін осы білімді біріктіріп, өздерінің 

шығармашылық жұмыстарын жазады. Эйнштейн мұны комбинаторлық ойын 

деп атады. Бірақ мен «жұмыс» сөзіне көбірек бейіммін. Комбинаторлық 

жұмыс. Бұл жаңа, пайдалы комбинацияларды ойлап табу үшін деректерді, 

түсініктер мен материалдарды өзара ауыстыра отырып, електен өткізу туралы. 
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Жақсы жазушы болу үшін студент ең алдымен жақсы оқуы керек, ал 

шығармашылық жазуда біз көп оқимыз. Біз тек оқып қана қоймай, 

студенттерге әдеби шығарманы шешімдер мен нақты таңдау жиынтығы 

ретінде оқуға үйретеміз. Автордың таңдауын анықтап, осы таңдаудың әсерін 

зерттеуге және талдауға үйретеміз. Шындығында, біз олардан тек әдебиетті 

ғана емес, қоршаған әлемді де зерттеуді сұраймыз. Студенттерден күнделікті 

бақылауларын  дәптерлеріне жазып сақтау сұралады. Менің сыныбымдағы 

жаттығулардың бірі студенттердің далаға, «нақты әлемге» шығуын көздейді. 

Әрине, бұл пандемияға дейін болған. Олар жай жүреді және бақылайды, 

көргендерін жазады. Мен студенттерді айналасындағы әртүрлі жағдайларды 

байқау үшін қоқысты шығаруға жіберемін, мен олардан бұрын ешқашан 

қарамаған терезеге жақындауын сұраймын, бір жерде 30 минут бойы отырып, 

көргеннің бәрін жазуды сұраймын. Мен олардан романтикалық кездесуге 

келген жұпты, отбасы мүшелерінің дауласуын немесе шынымен жақсы уақыт 

өткізіп жатқан отбасын табуын сұраймын. Олар жай ғана өз бақылауларын 

жазады, тек тыңдайды, көреді, байқайды. Олар көргендерінің егжей-

тегжейлерін жазуы керек, бірақ айыптаусыз, бағаламай. Тек физикалық 

сипаттамасын. Осылайша, оларды өмірде белсенді бақылаушылар болуға 

шақыру. Бұл өте жиі қолданылатын «айтпа, көрсет» клишесін талқылауға 

алып келеді. Бірақ біз студенттерге үйреткіміз келетіні: екі немесе одан да көп 

физикалық элементтер синтез, қарапайымнан жаңа нәрсе пайда болуын,  жасай 

алатын көріністі қалай тудыру керек, қалай салыстыру керек және құру керек. 

Дәл осы әдіс Хабермастың қоғамдық орта деп атаған идеясында қолданылады. 

Бұл тезис пен антитеза, екі қарама-қарсы идея, синтезге келуге көмектеседі 

деген Гегель идеясынан туындайды.  

Шығармашылық жазу институты студенттерге проблемаларды шешу 

дағдыларын дамытуға көмектеседі. Шығармашылық жазу - бұл өздерінің 

әңгімелеріндегі кейіпкерлерінің немесе студенттердің өздерінің 

проблемаларын шешуге арналған жаттығу. Әңгімелердегі кейіпкерлер 

бірқатар қиындықтардан өту керек. Осы кедергілердің көпшілігі өмірдегі 

нақты жағдайларды көрсетеді. Бұл студенттерге кездескенге дейін 

кедергілерге қатысты өздерін дайындауға мүмкіндік береді. Студенттер өз 

ойлары мен эмоцияларын шығармашылық жазу арқылы неғұрлым тиімді және 

дәл көрсетуге үйрене отырып, тиімді сөйлесуге үйренеді. Бұл өмірдің барлық 

салаларында өте маңызды дағды. Шығармашылық жазу практикасы олардың 

грамматикалық орфографиясын және сөздік қорын жақсартумен ғана 

шектелмейді, бұл студенттерге өзіндік қайталанбас дауысын дамытуға және өз 

көзқарастарын ішіндегі және сыртындағы әлемге білдіре отырып, шектеусіз 

бөлісуге мүмкіндік береді. Гор Видал айтқандай, романдарға, кеңірек 



мағынада, шығармашылық жазуға қызығушылық таныту үшін басқалардың 

ойлауы мен өмір сүруіне қызығушылық таныту керек. Шиеленіске және 

еңсерілмейтін болып көрінетін кедергілерден өтуге құрылған күрделі 

әңгімелер жазу студенттерге ашық және шынайы түрде, әр түрлі көзқарастар 

тұрғысынан нәзік мәселелерді қарастыруға мүмкіндік береді. Бұл дағдылар 

Эммануэль Левинас «басқалар» деп атаған ұғыммен тікелей байланысты. Бұл 

өмір басқаларға деген жауапкершіліктің айналасында құрылады. Дәл сол 

Мартин Бубердің «Мен-Сен» қарым-қатынасына қатысты. Ғылым да бұл 

шындық екенін дәлелдеді. UNSW клиникалық психологтарының айтуынша, 

травматикалық, стресстік немесе эмоционалды оқиғалар туралы 

шығармашылық жазбалар физикалық және психологиялық денсаулықты 

жақсартатынын клиникалық сынақтар көрсетті. Бірнеше жағдайда, 20 минут 

ішінде қиын өмірлік оқиғалар туралы жазған қатысушылардың физикалық 

және психологиялық нәтижелері бейтарап тақырыптар туралы жазғандармен 

салыстырғанда едәуір жақсы болды. 

Нейробиология саласындағы соңғы зерттеулер деректі немесе танымал 

шығармалардан гөрі әдеби шығармаларды зерттеу, оқу немесе жазу, көркем 

жазу адамдарға эмпатияны, ақыл-ой теориясын және сыни ойлауды дамытуға 

көмектеседі деп болжайды. Ақыл-ой теориясы - бұл адамның басқаларда 

өзіндікінен өзгеше болуы мүмкін сенімдері мен тілектері болуы мүмкін екенін 

түсіну қабілеті. 

Принстон әлеуметтік нейробиология зертханасында психологтар көркем 

әдебиет зерттеп, оқитындар мен көркем шығармалар жазатындардың 

әлеуметтік танымы жақсы болатындығын дәлелдеді. Яғни, олар басқа 

адамдардың ойлары мен сезімдерін түсіне алады. Нидерланд зерттеушілері 

көркем шығарма жазғаннан кейін бірден эмоционалды сана мен эмпатия 

күшейіп қана қоймай, бірнеше аптадан кейін сол қатысушылардың 

жанашырлық көрсеткіштері бойынша тікелей жұмыс жасағаннан кейінгіден де 

жоғары болғанын анықтады. 

Кейбір мекемелер көркем әдебиеттің комплексті әсерін соншалықты керемет 

деп санайды, олар енді әдебиетке және шығармашылық жазуға арналған 

модульдерді қосады. Мысалы, Ирвайндағы Айова Университетінде 

отбасылық медицина кафедрасының оқытушыларынан бастап, көркем 

әдебиетті оқу және шығармашылық жазу дәрігерлердің жақсы нұсқасын 

жасауға ықпал ететініне сенімді, ал бұл өз кезегінде бақылау дағдыларын 

қолдануға, поэзияны, көркем шығармаларды және шығармашылық жобаларды 

пайдалануға әкеледі. Олар кәсіпқойлықтың жоғарылағанын, оның ішінде 



эмпатия, альтруизм, пациенттерге деген қамқорлық, сондай-ақ емхана 

жағдайында коммуникативті дағдыларды жетілдіруді байқады. 

[20:01] 

Сондай-ақ, неліктен шығармашылық жазу? - деген ой. Бұл жұмысқа кепілдік 

бермейді. Мен мұны не үшін жасаймын? Бұл жай ойын, жай шығармашылық. 

Айтайын дегенім, біз білетін және жақсы көретін жазушылардың көбі өз 

шығармашылығымен өмір сүрмеген. Мұнда жұмыс табу сирек. Олар өздерінің 

екінші жұмысының арқасында - есепшілер, діни қызметкерлер, мұғалімдер, 

дәрігерлер, редакторлар ретінде - күн көрді. Кеденде жұмыс істей отырып, 

олар өз жұмыстарын жариялау арқылы сатады. Менеджерлер қызметкерлердің 

бойында көргісі келетін аса маңызды дағдылар шығармашылық жазу 

нәтижесінде дамиды - бұл тәртіптілік, өзін-өзі тану, проблемаларды 

шығармашылықпен шешу, жанашырлық, оқу қабілеті, бейімделгіштік, 

икемділік, позитивтілік, ұтымды пайымдау, жомарттық, мейірімділік және 

басқалар. Бұл қасиеттердің барлығы шығармашылық жазудың нәтижесі. Бірақ 

бұл жазу біздің НУ-дағы студенттер үшін аралық болып шықты ма? Бірнеше 

күн бұрын Маша менен сұрады: «Сіз өз жұмысыңыздың нәтижесі ретінде 

студенттер тарапынан нені байқадыңыз? Сіз олармен Жазу орталығында да, 

сыныпта да жұмыс істедіңіз. Не көріп байқадыңыз?» Бұл мен үшін 

проблемалық сұрақ. Шындығында мен студенттермен жеке жұмыс жасаймын, 

кейін не болатынын білмеймін. Мен олардың қай бағытта жүретінін 

білмеймін. Олар шынымен бұл білімді арқау қылып, шынайы өмірге 

беттейтінін білмеймін. Сондықтан мен оларға хабарластым. Өз студенттеріме 

жаздым, бірақ тек НУ бітіргендерге. Мен біраз дистанция болғанын қаладым. 

Олар оқуларын аяқтағаннан кейін не болғанын білгім келді. Бір жылдан соң. 

Сонымен қарапайым сұрақ – неліктен олар шығармашылық жазбаларды... 

Және бұл жазу саласындағы дәрежеге ие түлектер емес, бұл бизнес саласында 

білім алған адамдар. Біреуінің бизнес саласында ғылыми дәрежесі бар, 

екіншісі ... жалпы, олар әр түрлі қызмет саласында жұмыс істейді. Мен 

олардан НУ-да оқып жүргенде ең болмағанда бір шығармашылық жазу 

курсынан өткен/өтпегендігін анықтап сұрадым; сол курстың өздері немесе 

басқа студенттер үшін қандай пайдасын, артықшылықтарын көрді, егер де 

көрсе, әрине. Барлығы дерлік жауап берді, тек бірнеше адамнан ғана жауап 

болмады. Шығармашылық жазу олардың ойлау жүйесін өзгерткенін білдім. 

Басқа біреу ағылшын тілінде ойлай бастағанын, жетік меңгергенін айтты. 

Басқалардың шығармашылық жұмыстарына қызығушылық арта бастады. Өз 

шындықтарын басқа тілде бейнелеуге үйренді. Олар тілдердің қай жерде өзара 

әрекеттесетінін, қай жерде байланысатынын, кейде бір-біріне қайшы 

келетіндігін көре бастады; олардың жалпы ағылшын сөздерін қолдануға 



мүмкіндіктері пайда болды, мысалы, диалогта; олар сөздермен, сөйлем 

құрылымдарымен және интонациялармен «ойнауды» үйренді. Өз 

курстастарының шығармаларын оқудан, олар құрған шындық жағдайында 

біраз уақыт өмір сүру мүмкіндігінен зор пайда көрді. Жанашырлық сезімдері 

артты. Алдымен бәрін де ойша орыс тіліне аударуды қойды. Бұл оларға тілді 

мүлде жаңа деңгейде түсінуге мүмкіндік берді. Мен мұның бәрін 

студенттердің маған жазған жауаптарынан оқып отырмын. Шығармашылық 

жазу олардың күнделікті өмірін көру мен тыңдауына әсер етті. Бұл олардың 

сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін жақсартты. Бір қыз былай деді: «Мен 

қызығушылығымды арттырып, мұқият бола бастадым». Олар басқаларды 

ерекше назар бөліп тыңдай бастады. Қорытындылай келе, шығармашылық 

жазу дегеніміз – тек ойын, шығармашылық емес, сонымен қатар тілді меңгеру, 

сыни тұрғыдан ойлау, жанашырлық, тыңдай білу және басқаларға ашық болу 

деп айтар едім. Сонымен бұл кім үшін керек? Университетті бітіріп, басқа 

адамдармен жұмыс істегісі келетіндердің барлығы үшін. Сонымен, барлығы 

үшін. Рақмет. 

Мария Дейкуте:  

Джонатан, көп рахмет! Керемет! Студенттерден кері байланыс алғаныңызға 

өте қуаныштымын. Айтпақшы, бүгін біз қазіргі студенттің пікірін еститін 

боламыз. Нұрайым, төртінші курс студенті, шығармашылық жазудың бірнеше 

курсын аяқтаған. Оның көзқарасын да білу өте маңызды. Ал қазір мен сіздерге 

профессор Виктория Торстенссонды таныстырғым келеді. Ол Висконсин-

Мэдисон университетінде славян тілдері мен әдебиеті бойынша докторлық 

диссертациясын қорғады. Назарбаев Университетінің тілдер, лингвистика 

және әдебиет кафедрасында орыс әдебиеті бойынша ассистент профессор 

қызметін атқарады. НУ-ға келгенге дейін доктор Торстенссон Миддлбери 

колледжінде, Пенсильвания университетінде, Йель университетінде және 

Висконсин-Мэдисон университетінде орыс тілі, әдебиеті және мәдениеті 

курстарынан сабақ берді. Ғылыми қызығушылығы: 19-ғасырдағы орыс 

классикалық әдебиеті, орыс және еуропалық реализм, ғылым мен әдебиет, 

орыс және кеңес мәдениеті мен интеллектуалды қызметі тарихы, аударма 

теориясы мен практикасы, орыс және қазіргі қазақстандық орыс тілді 

әдебиеттерін оқыту әдістемесі. НУ-да орыс және әлем әдебиеті, гуманитарлық 

ғылымдардағы аударма және зерттеу әдістері курстарынан дәріс береді. 

Рахмет және қош келдіңіз! Мен сізге сөз беремін. 

[24:39] 

Виктория Торстенссон:  



Рахмет, Маша! Менің презентациям Джонатан мен Мария айтқаннан сәл 

өзгеше болады. Мен педагогика туралы, атап айтқанда, әдебиетті оқыту 

әдістемесі туралы айтамын. Шығармашылық жазу теориясы туралы есту мен 

үшін өте қызықты болды, мен алдыңғы екі презентациядан көп нәрсе білдім. 

Бүгінгі әңгімемде мен тәжірибеге бағытталған тәсілді қолданамын. Сонымен  

өзім қолданған әр түрлі шығармашылық жазу жаттығулары мен іс-әрекеттері, 

олардың құрылымы, менің курстарымда не үшін қолданылатыны және жалпы 

олардың әр түрлі курстарымдағы оқу мақсаттары мен міндеттеріне 

қаншалықты сәйкес келетіндігі туралы айтамын. Осы тақырыптардың 

барлығы бүгін назарда болады. Қазір мен өз презентациямның слайдтарын 

көрсеткім келеді.  

Әдебиетті оқытуда шығармашылық жазу элементтерін қолдану. Біріншіден, 

бірнеше алдын-ала ескертпелер. Менің ойымша, мен бастамас бұрын, үлгеру 

үшін уақытты белгілеп алайын. Сонымен мен не туралы айтатыным туралы 

шағын кіріспе ақпарат. Мен жұмыс жасайтын бөлім - бұл тілдер, лингвистика 

және әдебиет кафедрасы, және біздің университетіміз ашылып, жұмыс жаңа 

басталған кезден бері өзіміздің дәстүріміз бар. Дәстүр - шығармашылық 

жазуды біздің ұсынатын білім мен әдебиеттің ажырамас бөлігі ретінде 

қарастыру. Бастапқы кезден бастап бізде театр өнері және драматургия 

курстары бар. Студенттер осы курстарда оқиды, сонымен қатар біз оларға 

жоғарғы курстардағы өз жобаларына шығармашылық жазуды енгізуге 

мүмкіндік береміз. Осылайша, шығармашылық жазу элементтері бар курстық 

жобалар басынан бастап болды және студенттер үшін тартымды нұсқа болып 

қала береді. Енді бұл академиялық жазу орталығында Джонатан, Маша және 

олардың әріптестері ұсынатын шығармашылық жазу курстарының арқасында 

мүмкін болды. Жақында біздің қатарымызға жаңа жазушы әріптесіміз 

қосылды, сондықтан біздің ұжымның шығармашылық жазумен байланысты 

бөлігі тек өсіп келеді. Бізде академиялық жазу орталығындағы жазушылармен 

және шығармашылық жазудың оқытушыларымен бірге жұмыс жасайтын 

көптеген жобалар бар. Неліктен біз әдебиетті оқытуда шығармашылық жазуды 

үйренеміз? Әрине, негізгі идея - жазуға, әдебиетті оқуға деген шығармашылық 

көзқарас әдебиетті оқытудағы көзқарасымызды кеңейтеді. Біз әдебиетті 

оқытудағы басқа шығармашылық тәсілдермен қатар шығармашылық жазуды 

да қосамыз.  

Сонымен, мен сіздерге бұның екі негізгі себебі туралы айтқым келеді. 

Біріншіден, не үшін әдебиетті оқу керек? Кейбір университеттік курстардан 

тыс, нақты өмірлік жағдайларда студенттердің алған білімдері мен 

дағдыларын қолдануға болады, және бұл шығармашылық жазу дағдыларына 



да қатысты. Егер біз оларға әдебиетті оқытумен қатар, шығармашылық 

жазудың қыр-сырын үйрететін болсақ, олар театр, кино, журналистика немесе 

жазушылық мамандықтармен айналыса алады. Біздің бөлім студенттерді осы 

бағыттағы жұмыстарға мақсатты түрде дайындамаса да, біз, ең болмағанда, 

студенттерді осы бағыттармен таныстырып, олардың сезінуіне, өздерін сынап 

көруіне жағдай жасай аламыз. 

Екіншіден, шығармашылық тапсырмалар, оның ішінде шығармашылық жазу 

тапсырмалары, мен оқытатын материалмен тереңірек тәжірибелік іс-әрекетті 

қажет етеді, сонымен қатар осы әрекеттесудің сәл өзгеше деңгейде болуын 

талап етеді деп санаймын. Сондықтан олар студенттердің білімін тексеру үшін 

өте тиімді болады, материалмен тығыз байланыс орнатуға көмектеседі, 

сондықтан есте сақтау қабілеті жақсы болады, студенттерге оқу материалын 

есте сақтауға көмектеседі. Әрекеттің бұл түрі студенттерге жаңа мағыналарды 

ашуға көмектеседі. Оларды тек қана оқып, профессорды тыңдаумен шектелсе, 

көрмейтін де мүмкін еді. 

 [30:13] 

 Мен шығармашылық тапсырмалардың бірнеше түрін қолданамын, және 

олардың тек кейбіреулері туралы айтатын боламын. Атап айтқанда, 

шығармашылық жазу элементі бар тапсырмалар туралы. Мен шығармашылық 

жазба тапсырмаларын кәдімгі жазба жұмыстарына вариация ретінде енгіземін. 

Осылайша, әдеттегі тапсырмада бірнеше нұсқалар, соның ішінде 

шығармашылық жазу нұсқасы бар. Студенттер әртүрлі шығармашылық 

жобаларды жүзеге асырады, олардың бағалары жалпы үлгерім нәтижесіне әсер 

етеді. Олардың кейбіреулері студенттерге аса ұнайтындай көрінетін видео-

жобалар. Сонымен қатар неғұрлым шығармашылық тұрғыдан қарағанның 

өзінде, кейбір тапсырмалар іс жүзінде шығармашылық тапсырмалар болып 

көрінеді. Мысалы, мен қолданатын аударма тапсырмалары жай кездейсоқ 

мәтіндерді немесе кездейсоқ сөйлемдерді аударатын кітаптағы жаттығуларға 

негізделмеген. Студенттерден өз жобаларын таңдауды сұраймын, яғни 

аудармаға үйрету барысында жобалық әдісті қолданамын. Студенттер 

аударылатын мәтінді өздері таңдайды, бұл жай сөйлемдерді, айталық, 

жаттығулардан аударудан гөрі, процесті анағұрлым креативті етеді. Сонымен 

қатар НУ-да қызмет істей отырып, мен қазақстандық жазушылардың, 

ақындардың шығармашылық жазу қауымдастығымен байланыстарды дамыту 

бойынша жұмыс жасадым. Бізде әртүрлі шығармашылық кештер, дәрістер, 

кездесулер, сұхбаттар және т.б. болды. Студенттерді өмірдің осындай 

бөлігімен, Қазақстанда жазатын адамдар немесе өмірге шығармашылық 

тұрғыдан қарайтын адамдар бар екендігімен таныстыру олардың өзіндік 



шығармашылығын дамытуға көмектеседі және де бір жағынан маған 

курстарымда шығармашылық жазбаша тапсырмаларды орындау қажеттілігін 

түсіндіруге көмектеседі. 

Енді мен шығармашылық жазу тапсырмасына бірнеше мысал келтіргім келеді. 

Шығармашылық жазудың менің іс-әрекетіме қаншалықты сәйкес келетіндігін 

көрсететін шығармашылық тапсырмаға жатпайтын мысалдан бастайын. 

Мысалы, мен студенттерге үнемі тапсырма ретінде ұсынатын оқылған 

шығармалар туралы сұрақтарға жауап беретін шағын жұмыстар жазуға 

арналған бірнеше нұсқаулар. Бұл нұсқаулық Александр Герценнің «Кім 

кінәлі?» романына арналған. Бұл роман жиі оқытыла бермейді. Ол мектептің 

әдебиет бойынша бағдарламасына, жалпы білім беру бағдарламасына енбеген, 

ал Александр Герцен - философ, атеист, сондықтан да былай ойлауға әбден 

болады: «Ой, бұл қызықсыз кітап. Бұл кітап Кеңес Одағы кезіндегі социалистік 

бағыттың бір бөлігі болды. Қайтіп ол қызық болуы мүмкін? Біз оны қалай 

оқып, зерттей аламыз?» Мен бұл роман бойынша сабақ бергенде, оны 

махаббат хикаясы ретінде ұсынамын, және бұл студенттерге романды 

полемикалық немесе философиялық деңгейден жақсы түсінуге көмектесетін 

тәсіл. Мұнда нұсқаулар / кеңестердің кейбір мысалдары келтірілген. Бұл 

шығармашылық жазуға арналған нұсқаулар болмаса да, мен олардың біразын 

оқимын.  

Мысалы, соңғысы: Круциферский, Крупов және, әрине, Любонька. Олардың 

барлығы Бельтовқа бір кездері «ғашық екендіктерін» мойындайтын роман 

кейіпкерлері. Бельтов - романның басты кейіпкері. Ол орыс әдебиетіндегі 

«артық» адамның типіне жатады. Ол біршама романтикалық, жұмбақ 

кейіпкер, сонымен бірге жоғалған және жалпы қайғылы. Анасы оны жақсы 

көреді, мұғалімі де оны жақсы көреді. Бельтовта сүюге тұрарлық не бар? 

Неліктен адамдар оған ғашық болады? Көріп отырғаныңыздай, бұл мектеп 

эссесінде байқалатын дәстүрлі тәсіл емес. Сондықтан мен бұл әдебиеттерді 

талдауға арналған кеңестерді жазған кезде, мен студенттерді шығармамен 

жеке деңгейде, басқа деңгейде, мүмкін, сәл де болса шығармашылықпен 

қарым-қатынас жасай алатындай етіп, оларды қызықтыруға тырысамын. Бұл 

менің тапсырмаларды жазудағы жалпы ұстанымым. Сондай-ақ мен 

стандартты сұрақтар қоймаймын, өйткені оларға интернеттен жауап табу оңай, 

және мен сәл өзгеше тәсілді қолданғым келеді. 

 [35:09] 

Бұл тапсырманың мысалы. Тағы да, бұл тапсырма оқылған шығармаларға 

қатысты сұрақтарға жазбаша жауап беруге негізделген. Мен бұл 

тапсырмаларды қалай құрастырамын: бұл апта сайын жасалатын 200 сөзден 



тұратын шағын жазу жұмысы. Алайда, мен студенттерге бір сұрақ емес, 

олардың нұсқаларын беріп отырмын. Олар 200 сөзден тұратын бұл жұмысты 

жазу үшін кез-келген нұсқаны таңдай алады. Бұл Каролина Павлованың «Қос 

өмір» атты өлең мен прозада жазылған романға арналған кеңестердің толық 

тізімінің мысалы. Сіздер бұл сұрақтардың көпшілігі әдеби талдау туралы 

екенін көре аласыздар. Бұл мен оларды үйреткім келетін және түсініктерін 

тексергім келетін тақырып. Бұл сұрақтардың кейбіреулері тақырыптарға, 

мотивтерге, кейіпкерлерді талдауға немесе әдеби стильге қатысты. Мысалы, 

сегізінші тапсырма. «« Қос өмір »  романын қоғамдық/зайырлы оқиға ретінде 

талда: Павлова бұл жанрды қалай қолданады немесе түрлендіреді?» Мен бұл 

жұмысты оқыта отырып, орыс әдебиетіндегі зайырлы әңгіменің жанры, оның 

қалай дамығандығы және осы шығарманың оған қалай сәйкес келетіні немесе 

қайшы келетіні туралы айтқым келеді. Менде жалпы оқу тапсырмалары бар 

және мен оларға үйреткім келетін барлық нәрсені тексеруге тырысамын. 

Алайда, осы әдеттегі нұсқалардың, әдебиеттерді талдау нұсқаларының 

арасында әрдайым шығармашылық жазуға арналған нұсқаулар бар. Мысалы, 

жетінші тапсырма. Мен нақты осы шығарманың қаншалықты танымал екенін 

білмеймін. Каролина Павлова - жазушы, романтизм дәуіріндегі, яғни 19 

ғасырдың алғашқы үштен біріндегі жазушылардың бірі. Әйел жазушы болу - 

орыс әдебиетінде сирек кездесетін құбылыс. Оның «Қос өмір» 

туындысындағы проза аралас, онда зайырлы әңгіме мен поэзия жанрлары 

қолданылған. Оның поэзиясы - романтикалық поэзияның үлгісі, өте жақсы 

поэзия. Әрине, ол әйел ретінде жазушы болу үшін күреседі және осы ерлер 

үстемдік ететін әлемде өзін қабылдатуға тырысады. Дәл осындай жағдай 

басты кейіпкерде де болады. Әдеби таланты бар, бірақ ол тұрмысқа шығып, 

өзін-өзі тану және шығармашылық ізденуін сол кездегі әйелдерге қол жетімді 

әдеттегі мүмкіндіктердің пайдасына, өлшенген отбасы мен жоғары қоғамдағы 

әлеуметтік өмірдің пайдасына қалдыруға мәжбүр жас қыз Сесилия. 

Тапсырмаға арналған нұсқау: Сесилия шынымен ақын болды деп елестетіп 

көріңіз. Ол жаза алатын өлең жазыңыз. (Кеңес: шабыт алу үшін хикаядағы 

поэзияға жүгініңіз. Тютчевтің поэзиясын да шабыт алу үшін қолдануға 

болады. Тютчев пен Павлованың поэзия мәнерлері шығу тегінің, неміс 

метафизикасы мен неміс романтикалық поэзиясының арқасында белгілі бір 

ұқсастықтарға ие). Бір жағынан, бұл жай шығармашылық жазу тапсырмасы, 

сондықтан өлең жазу керек. Бұл өте қызықты болуы керек. Сіз шығарма оқып, 

содан кейін өз тәжірибеңіз бен алған әсерлеріңізге сүйеніп өлең жазасыз. Бірақ 

бұл менің қалағаным емес, бұл менің мақсатым емес. Бұл өлең маған 

студенттердің, ең алдымен, осы өлеңдердің жанрын түсінетіндігін, 

романтикалық бейнелермен және романтикалық келісімдермен жұмыс істей 



алатындығын көрсеткенін қалаймын. Мен студенттердің Сесилияның 

дилеммаларын түсінетіндігін, романды түсіндіре алатындығын, сонымен 

қатар сол дәуірдің ең танымал ақындарының бірі Тютчев пен Павлованың 

стильдеріндегі ұқсастықтарды көре алатындығын көргім келеді. Павлованы 

ешкім білмейді, бірақ бәрі Тютчевті біледі. Алайда, олар шынымен бір-бірінен 

ерекшеленеді ме? Сонымен жұмыстың осы түрін үйретуге байланысты 

педагогикалық міндеттер бар, ал студенттер шығармашылық жазу 

тапсырмаларын дұрыс орындаса, бұл маған аталған міндеттерді орындауға 

көмектеседі. Осы жерде менің айта кететінім бар. Мен шығармашылық жазу 

мұғалімі емеспін. Мұндай тапсырманы бағалағанда, мен оны шығармашылық 

жазба жұмысы ретінде қаншалықты жақсы жазылғандығы үшін 

бағаламаймын. Әрине, мен стильге, сөздік қорға, тақырыптарға және т.б. 

қараймын. Өйткені мен романтизмді оқытқан кезде осыны үйретемін, бірақ, 

оған қоса, мен бұл өлеңде шығарманың стилі мен тақырыбы туралы жалпы 

түсінікті және студенттердің қатысуын қалай көрсететінін де бақылаймын. 

 [41:05] 

Мен сіздерге әдеттегі жазбаша тапсырмаларға бес, он немесе алты нұсқаның 

бірі ретінде кіретін бірнеше басқа шығармашылық жазба мысалдарды 

көрсеткім келеді. Сонымен бұлардың барлығы 200 сөзден тұратын шағын 

жазбаша жұмыстар. Мысалы, Лермонтовтың «Біздің заманымыздың 

қаһарманы» шығармасы. Бұл романды барлығы біледі. Нұсқаулық / кеңестің 

мысалы: «Сізге Лермонтовтың  «Біздің заманымыздың қаһарманы» романын 

ұсынған тәртібі, яғни хронологиялық тәртіпте ұйымдастырылмаған 

новеллалар жинағы ретінде, ұнайды ма? Егер сіз кітаптың фильмдік нұсқасын 

түсіретін болсаңыз, онда сіз осы оқиғаларды дәл сол тәртіпте көрсетер ме 

едіңіз? Таңдауыңызды түсіндіріп, оның ең жақсысы екенін дәлелдеңіз». Бұл 

сценарий жазғанға ұқсайды, бірақ, әрине, мен бұл сценарийдің қаншалықты 

жақсы жазылғанына және оның сценарий ретінде қаншалықты жақсы жұмыс 

істейтініне баға беретін Голливуд продюсері емеспін. Студенттердің романды 

қалай түсінетінін, оның композициясының принциптерін және олардың 

ұсынып отырғанының шынымен де шығарманың жалпы құрылымы мен 

тақырыптарды, мотивтер мен кейіпкерлерді дамыту тұрғысынан мағынасы 

бар ма екенін бағалаймын. 

Карамзин, «Бейшара Лиза», әңгіме. Бұл көзқарастың мысалы. «Сіз Лизасыз, 

Карамзин әңгімесінің басты кейіпкері. Қатыгездікке ұшыраған, бай адамға 

ғашық болып, одан қорлық көретін Лиза. Ол Лизаны пайдаланып, сосын оны 

тастап кетеді. Лиза азап шегеді, содан кейін өзіне-өзі қол жұмсайды. Анюта - 

сіздің досыңыз. Ол әңгімелердегі кейіпкер емес, жай ғана ойдан шығарылған 



кейіпкер. Анюта сізді бір апта бұрын суға батып кетуден құтқарды, сондықтан 

Лиза тірі. Енді сіз оңалып келесіз. Үйдесіз. Сіздің лашығыңызға мейірімді, 

жақсы адам сүт сұрап келді...» Бұл сентименталды әдебиеттің алғышарты. 

Әңгіме автордың оқиға болған жерлерге сапар шегуінен басталады және бұл 

оған сентименталды әдебиет жанрындағы шындықты қалыптастыруға немесе 

ұйымдастыруға кірісуге мүмкіндік береді. Лизаның хикаясы сентименталды 

әдебиеттің призмасы арқылы оқырмандарға білім беру және адамдарды 

оқырманға айналдыру тәсілі ретінде ұсынылған, өйткені ол кезде оқитын 

адамдар жоқтың қасы болған. Демек, Карамзиннің міндеті - бұл 

сентименталды әңгімені, сентименталды стильді пайдаланып, оқырмандарға 

өмірлік жағдай ретінде ұсынатын жағдаймен тығыз байланыста болу арқылы 

оқырмандар қауымын құру. Сонымен, «лашығыңызға ақкөңіл және мейірімді 

адам сүт сұрап келді. Ол өзінің есімі Николай Карамзин екенін айтты. Оған не 

үшін өзіңізді өлтіруге тырыстыңыз және қазір тірі қалғаннан кейін не 

істейтіндігіңізді айтыңыз». Карамзиннің әңгімесіндегі Лиза аз сөйлейді. Бұл 

тапсырмада студенттер көзқарастың қалай жұмыс істейтінін, нені көрсететінін 

және не көрсетпейтінін түсіну үшін оқиғаны Лизаның көзқарасы бойынша 

қайта қарастыруға кеңес беріледі. Бұл тапсырма стилизация үшін де маңызды. 

Менің міндеттерімнің бірі - студенттерге сентиментализмнің тілдік деңгейде 

қалай жұмыс істейтінін үйрету. Қандай метафора қолданылады, қалай 

айтылады, сөйлемдер қалай құрылады және т.б. Сондықтан мен студенттерге 

орыс тілінде жазуды және тілді 18 ғасырдағы Карамзиннің тіліне ұқсайтын 

етіп стильдеуді ұсындым. Осындай стилизацияны қолдану арқылы олар 

сентиментализм туралы жақсырақ және көбірек білетін болады. 

[45:19] 

Гогольдің «Вий» әңгімесі бойынша тапсырма. «Вий туралы оқиғаны ханым 

(панночка) тұрғысынан айт». Бұл қорқынышты оқиға, ал ханым - бұл 

сиқыршы, ол, әрине, бұл әңгімеде сөйлемейді. Бұл толығымен еркектік 

көзқарас. Гогольдің әңгімесінде жындар «басқалар» деп аталады, ал 

«басқалар» болып қалатындардың бір бөлігі, әдетте, әйелдердің әлемі - 

қорқынышты әлем. Жазушы оны әйелдер сексуалдылығы және жалпы 

әйелдермен байланыстырады. «Гоголь сөздерін мүмкіндігіңізше көбірек 

қолдануға тырысыңыз және сөздік лимит жайлы есте сақтаңыз». Бұл тапсырма 

стилизацияға қатысты, сонымен қатар қайта ойлануға, сөйлей алмайтын 

«басқаны» естуге де қатысты. 

Мен қазір сіздерге барлық тапсырмалар туралы айта алмаймын, бірақ сіздер 

қолданған нұсқаулардың әрқайсысы студенттердің әдебиет туралы білімінің 

кейбір жақтарын тексеруге көмектесетінін көре аласыздар. 



Жуковский поэзиясына қатысты тапсырмада студенттер шектеулі аудиторияға 

арналған, «fur Wenige», романтикалық поэзия циклінің жанрын түсінуі керек. 

Бұл поэтикалық күнделік. Ол қалай жұмыс істейді және не үшін керек. 

Олардың кейбіреулері сценарийлерді түсіруге жол ашты, ал мен үшін бұл 

шығарманың қазіргі мәні туралы, ол мағына өмір сүре алатындығы туралы 

және біз жасап жатқан әртүрлі бейімделулер туралы айтуға тағы бір мүмкіндік. 

Егер қаласаңыз, кейінірек осы тақырыптар туралы толығырақ әңгімелесуге 

қуаныштымын. 

Сонымен қатар мен өзімнің курстарыма, атап айтқанда, қазіргі заманғы орыс 

және орыс тілді әдебиеттер курстарына шығармашылық жазуды қосатын 

басқа тәсілдер туралы айтқым келеді. Курстың оқу мақсаттарының арасында 

кейбіреулері мені осы мақсатқа жетудің бір жолы ретінде шығармашылық 

жазуды қосуға шақырады. Студенттерге қазіргі заманғы орыс немесе орыс 

тілді жазушылар үшін маңызды көптеген жанрлық стильдер мен көркемдік 

мәселелер таныс болғанын қалаймын. Жазу процесіне қатыса отырып, оның 

дәмін көріп, студенттер осы оқу мақсатына қол жеткізе алады. Оған қоса, 

әрине, олар бұған оқу арқылы қол жеткізе алады, бірақ шығармашылық жазу, 

қазіргі орыс тілді әлемге араласудың дербес процесі де бұған үлкен ықпал 

етеді. Сонымен студенттер көркем әдебиетті, ғылыми-көпшілік әдебиетті, 

поэзияны көп оқиды, қазіргі замандағы мәдени мұраның басқа түрлерімен 

танысады. Жазу процесіне ене отырып, олар бұл жанрлардың қандай екенін, 

қандай жанрлардың танымал, қандай жанрлардың жұмыс істейтінін түсіне 

бастайды. Мен шынымен маңызды және шынымен сәтті нәрсе жасай аламын 

ба? Ал егер сіздер басқа мақсаттарға қарасаңыздар, мен оларды тізімдемей-ақ 

қояйын, шығармашылық жазу осы мақсаттарға жетудің тағы бір тәсілі бола 

алатындығын көресіздер. Оқу мақсаттарының кейбіреулері, атап айтқанда, 

орыс және ағылшын тілдерінің дағдыларын дамытуға және, әрине, бұған қол 

жеткізуге көмектесетін шығармашылық жазу жобасымен байланысты. 

Менің тапсырмаларымның бірі - бұл курстың 10% құрайтын тапсырмалар 

санаты. Олар: өз тапсырмаңызды таңдаңыз деп аталады. Мен студенттердің 

өздері бағаның сол 10 пайызын қалай жинайтынын шешуін сұраймын, 

шығармашылық тапсырманы орындағысы келеді ме, жазбаша тапсырманы 

орындағысы келеді ме, белгілі бір іс-шараларды ұйымдастыруға көмектеседі 

ме немесе зерттеу жүргізуге көмектеседі ме. Бұл шығармашылық жазу курсы 

болмағандықтан, мен, әрине, студенттерді шығармашылық жұмыс жазуға 

мәжбүрлемеймін, өйткені олардың бәрі бірдей креативті жазуды ұнатпайды, 

бәрі де жаза алмайды. Алайда, шығармашылық жазуды нұсқа ретінде енгізу 

шынымен қызығушылық танытқан студенттерге оны таңдауға мүмкіндік 

берді. 



 [50:15] 

Бұл студенттер осы санатта жасаған бірнеше жұмыс мысалдары. Маған 

скетчтер, көркем және ғылыми-көпшілік жұмыстар, әңгімелер, өлеңдер 

тапсырылды. Мен мұндай шығармаларды бағалағанда, критерийлер бойынша 

емес... Мен мұны жазушы ретінде емес, қазіргі орыс және орыс тілді 

әдебиеттің мұғалімі ретінде жасаймын. Сондықтан студенттерден өздері 

жұмыс істеген жанрды, сол жанрдың бүгінгі әдеби процеске қалай сәйкес 

келетіндігін түсіндіріп беруін сұраймын. Сондай-ақ олардың пікірталастың 

нысанына айналатын маңызды қоғамдық-саяси әдеби мәселені қалай 

қолданатынын сұраймын және бағалаймын. Мәселе - қазіргі әдебиеттегі 

тақырыптың өзегі болып табылады. Олар осы процеске, қазіргі әдебиеттегі 

шығармашылық процеске қалай сәйкес келеді. 

Шығармашылық жазуға қатысты тағы бір мысал - кино мен кітапқа шолу 

жасау. Әрине, біз қазіргі әдебиетпен зиялы қауым ретінде, әдебиетті 

зерттейтін адамдар ретінде осылай әрекеттесеміз. Біз не істеп жатырмыз? Біз 

пікір, шолу жазамыз. Бұл менің әдебиетті зерттеуді олар өмір сүретін нақты 

әлемге жақындатудың бір әдісім. Сонда студенттер оны тек бағалау үшін ғана 

жасамайды. Бұл олар жазып, сосын ұмытып кететін қорытынды жұмыс емес. 

Бұл олар дамыта алатын, содан кейін өмірде қолдана алатын дағды. Егер олар 

өздерінің пікірлерін жазып, шолу жасап, оны жариялағысы келетіндерін сезсе, 

солай жасай алады. 

Шын мәнінде, НУ-дағы Angime шығармашылық жазу журналы туралы 

айтатын болсақ, осы курсты бітірген және менімен бірге кітаптарға шолу 

жазумен айналысқан студенттердің жақында мамыр айында бірнеше очерктері 

мен кітап шолулары жарияланады. Қазір олар жаңа әдеби журнал үшін жазып 

жатыр. Осымен менің презентациям аяқталды. Мен сіздердің сұрақтарыңызды 

күтемін. 

 

Мария Дейкуте:  

Керемет! Виктория, көп рахмет! Практикалық ресурстарды ұсынғаныңыз үшін 

көп рахмет. Мен бәріне еске салғым келеді - бұл ресурстар қол жетімді болады, 

олардың кейбіреулері біздің сайтта бар, біз оларды толықтырып отырамыз. 

Енді, мен студент және Angime журналының аудармашысы ретінде үш 

жылдан астам уақыттан бері білетін Нұрайым Қосыбақты таныстыруға 

қуаныштымын. Нұрайым Назарбаев Университетінің «Әлем тілдері, әдебиет 

және мәдениет» мамандығы бойынша соңғы курсында оқиды. Университетте 

әдебиет оқумен қатар, ол шығармашылық жазу курстарынан өтіп, өзінің 

шығармашылық жолын жазушы және ақын ретінде бастады. Атап айтқанда, 



көркем жазу курсы және поэзия семинарлары. Ол Angime журналында 

тұрақты студент-қызметкер ретінде жұмыс істейді және Angime үшін 

ағылшыннан қазақ тіліне өлеңдер аударған. Нұрайым Қосыбақ тілдерді өте 

жақсы көреді. Ол ағылшын, қазақ, орыс, түрік және қытай (мандарин) тілдерін 

біледі және әртүрлі тілдерді білу бүкіл әлемдегі адамдар арасындағы тиімді 

қарым-қатынасқа ықпал етеді деп санайды. Бұл идея оның соңғы жұмысында 

- Ғабит Мүсірепов әңгімесінің қазақ тілінен ағылшын, түрік және орыс 

тілдеріне аудармасында көрініс тапты. Болашақта Нұрайым тілдер мен 

әдебиет магистрі дәрежесін алуды жоспарлап отыр. Нұрайым, қош келдіңіз 

және рахмет! 

[54:30]  

Нұрайым Қосыбақ:  

 

Мені біздің аудиторияға таныстырғаныңыз үшін көп рахмет! Қайырлы таң 

баршаңызға! Менің атым - Нұрайым. Ең алдымен, мен осы симпозиумның 

ұйымдастыру комитетіне осындай мағыналы іс-шараның бір бөлігі болу 

мүмкіндігі үшін алғыс білдіргім келеді және мен әңгімемді әдебиет туралы 

кейбір болжамдарды талқылаудан бастағым келеді. Соның бірі – әдебиеттің  

табиғаты бойынша өте нәзік, қол сұғылмайтын болып келетіні және өткен 

шақтың адамдарымен жасалғандығы. Менің ойымша, бұл ішінара біздің өткен 

жазушыларды мақтайтындығымызға және сүйсінетіндігімізге байланысты. 

Жазушылар туралы ойлағанда, осы үлкен есімдер ойға оралады. Сонымен 

ақындарға келетін болсақ, біз Шекспир туралы, Толстой туралы, Абай туралы 

ойланамыз. Егер біз сәулетшілерді алсақ, мысалы, Колизейді алғаш салғандар 

туралы емес, Пирамидаларды салған адамдар туралы емес, жалпы 

ғимараттарды жоспарлап, салатындар туралы ойлаймыз. Қаржы есепшілерін, 

мұғалімдерді, дәрігерлерді алсақ, дәл солай. Ал жазушылар туралы ойлаған 

сайын, тарихтағы бірден-бір үлкен адамдар туралы ойға оралатынымыз 

ақиқат. Бұл, әсіресе, мен сияқты жаңа бастап жатқан жазушылар үшін біраз 

қиындық туғызуы мүмкін, өйткені олар өздерін жазушы ретінде тануға аздап 

қорқып немесе көңілдері соқпай тұрады. Бұндай жағдайды мен 

шығармашылық жазу курсында оқып жүргенде бастан кешірдім. Біздің 

мұғалім Мария Дейкуте бізді жазушылар деп атай бастады. Алдымен мен 

өзімді жайсыз сезіндім: «Мен өзімді Виктор Гюго сияқты ғұламалармен қалай 

салыстыра аламын» деп ойладым, бірақ содан кейін біз осы курста «жазушы» 

деген ұғымды қайта қарастырып, осы сөзбен жазатын адамды білдіре 

бастадық... Біз неғұрлым функционалды тәсілді қолдандық және ешқандай 

бағалау мәлімдемелерін қоспадық. Менің ойымша, бұл шынымен де бірнеше 

себептер бойынша өте пайдалы тәсіл, ал біріншісі - перфекционизмге деген 



құлшынысты жояды. Таза парақ бетін көргенде, сіз жаңа «Соғыс пен 

бейбітшілік» сияқты туынды жазу керек деген қысымды сезінуіңіз мүмкін, 

бірақ назарымызды өнімнен процеске ауыстыру арқылы біз шығармашылыққа 

шақырып, жазушыларға көбірек батылдық береміз. Екіншіден, бұл анықтама 

тек жазуға толық берілгендерден гөрі көбірек адамдарды қамтиды. Мысалы, 

сіз құрылыс компаниясында 9-дан 6-ға дейін жұмыс істейтін, содан кейін үйге 

келіп жазатын сәулетші бола аласыз. Және бұл адам - жазушы. Демек, кез-

келген адам, оның қызметі мен жұмысына қарамастан, жазушы бола алады. 

Сонымен шығармашылық жазу біздің жауапкершілік пен бақылау сезімін 

қалыптастыруға көмектеседі. Ойларымыз бен идеяларымызды жазбас бұрын, 

олар біздің ойларымыздың материалды емес, абстрактілі әлемінде болады, 

содан кейін жазу процесі біздің ойларымызды іске асырады. Бұрын болмаған 

нәрсе пайда болып, шындықтың бір бөлшегіне айналады. Біз өз 

шындығымызды осылай өзгертеміз және қалыптастырамыз. Жазушының жеке 

тұлғасының мәселесінен басқа, жазушылар тап болуы мүмкін басқа да 

проблемалар бар деп ойлаймын және мен әсіресе қазақтілді жазушыларға 

тоқталғым келеді. Мен қазақтілді жазушылар үшін көптеген проблемалардың 

бірі - сөйлеуші мен тілдің арасындағы «қашықтық» деп санаймын. Менің 

айтайын дегенім, біз қазақ тілінде сөйлей аламыз, қазақ тілін күнделікті 

қарым-қатынастан бастап ресми кездесулерге дейін әр түрлі функцияларды 

жүзеге асыру үшін қолдана аламыз, бірақ біз өзімізбен байланыс орнату, 

эмоцияларымызды, сезімдерімізді білдіру, ішкі әлемімізді тану үшін қазақ 

тілін қолданбаймыз. Менің ойымша, шығармашылық жазу - осы мәселені 

шешуге мүмкіндік беретін нәрсе және оны екі жолмен жүзеге асыра алады. 

Шығармашылық жазудың осы мәселеге қалай әсер ететіндігіне байланысты 

мен өз презентациямды екіге бөлгім келеді. Біріншіден, шығармашылық жазу 

тілге деген жақындықты қалпына келтіруге көмектеседі, бұл бізге тілді жақсы 

үйренуге көмектеседі, екіншіден, тілді құрап жасауға көмектеседі. 

[59:51] 

Тілдерді үйрену туралы айтар болсам, өзімнің ағылшын тілін үйрену 

тәжірибеме назар аударғым келеді. Ағылшын тілі менің ана тілім болмаса да, 

мен осы тілде жазған кезде өзімді сенімді сезінемін. Жалпы, поэзия тілді 

меңгеру дәрежесінің көрсеткіші бола алады деп санаймын. Мен үшін тіл 

үйренудің шыңы - сіз поэзияны берілген тілде оқи және түсіне алатын 

кезіңізде, өйткені поэзия тілді қарапайым диффузды түрде емес, өте қысқа 

және бұрмаланған түрде ұсынады, ал бұл сол тілді жоғары деңгейде меңгеруді 

қажет етеді. Сізге сөздердің бірінші мағынасын ғана емес, олардың басқа да 

мағыналарын және әртүрлі контекстте қолданылатын әртүрлі жағдайларды 



білу қажет. Әдеттегі тіл сабақтары үйрете алмайтын нәрсені шығармашылық 

жазу үйрете алады. Біздің сессияға қатысушылардың бірі, профессор Дюпюй 

- жақсы жазушы болу үшін студенттер жақсы оқырман болуы керек деді. Мен 

қарсы пікірдемін. Менің ойымша, жақсы оқырман болу үшін жақсы жазушы 

болу керек. Көзқарасымды нақтылау үшін мен осы үш сөзге назар аударғым 

келеді: түсіну, ұғыну және анықтау. Көріп отырғаныңыздай, олар мағынасы 

жағынан өте ұқсас, сондықтан оларды синоним ретінде қабылдауға болар еді, 

дегенмен, олардың арасында айырмашылық бар. Біз тағы екі сөзді 

қарастырсақ: даңқ пен танымалдылық. Тағы да, олар мағынасы жағынан өте 

ұқсас, дегенмен, әр сөздің өз нюансы бар. Сіз жазған кезде, 

шығармашылықпен айналысқан кезде сіз бір ғана сөзді емес, оған балама бола 

алатын барлық сөздерді қарастырасыз. Бұл сізге сөздерді жылдам табуға және 

әр жеке сөздің нюанстары туралы түйсікті дамытуға көмектеседі. Белгілі бір 

мағынада жазушының жағына өту бізді тілге жақындатады, ал сіз енді тілді 

сырттан қарайтын көрермен немесе пассивті бақылаушы емессіз, керісінше, 

инсайдер сияқтысыз. Метафоралық тұрғыдан біз тілді өзен деп қарастыра 

аламыз. Жазбайтын адамды жағалауда тұрған және жай өзеннің ағысын 

бақылайтын адаммен теңестіруге болады, ал жазатын адам осы өзеннің дәл 

ортасында тұрған адам. Шындығында, шығармашылық жазу бізге осы өзеннің 

ағысын, оның бағытын өзгерту мүмкіндігін береді. 

Бұл мені келесі мәселеге жетелейді: шығармашылық жазу бізге тіл құрап 

жасауға көмектеседі. Ағылшын тілінен байқағаным, біздің өмірімізде болып 

жатқан өзгерістерге жауап ретінде ағылшын тілінде үнемі жаңа сөздер пайда 

болады. Ал қазақ тілі туралы бұны айта алмаймын. Қазақ тілі сөзсіз өте бай, 

бірақ ол біз өмір сүріп жатқан шындыққа тез бейімделе алмайды. Менің 

ойымша, бұл бір жағынан «тіл нормативті және әдебиет сияқты өте нәзік» 

деген ойдан туындайды, және біз оны дұрыс қолдануымыз керек. Тек қазақ 

тілінде ғана емес, басқа тілдерде де қалай дұрыс сөйлеу керек, сөздерді қалай 

дұрыс қолдану керек деген тақырыпта талқылаулар көп. Шығармашылық жазу 

- бұл бізді керісінше жасауға итермелейтін нәрсе. Бұл бізді тілмен тәжірибе 

жасауға және оның ережелерін бұзуға, кейде тіпті тілді дұрыс қолданбауға, 

тіпті тілдің мүмкін емес қолданылуына, жаңа сөздер жасауға шақырады. 

Белгілі бір мағынада, біз сөйлейтін тілдің шекарасын кеңейтуге. Сондықтан 

шығармашылық жазу бізді шынымен де тіл туралы креативті тұрғыдан 

ойлауға мәжбүр етеді. Шығармашылық жазу барысында сіз белгілі бір әңгіме 

немесе өлең жазу туралы ғана емес, жалпы тіл туралы ойланасыз. 

[1:05:14] 



Сонымен шығармашылық жазу тілдің жаңа формасын құруға, оны басқаруға 

және өз тілімізді меңгеруге мүмкіндік береді. Бұл бізге лингвистикада 

кездесетін - тілдерді кім жасайды, кім басқарады, кім өзгертеді, кім сөз 

жасайды, бір нәрсе сөз болып табылады ма, жоқ па деген шешімді кім 

қабылдайды деген сұрақтарға жауап береді. Тіл білімінде жиі ойлағандай, тіл 

– ол бір адамның немесе мекеменің меншігі емес, ортақ құндылық болып 

табылады. Бұл дегеніміз, біз тілді қолданған кезде бізде оған бұрын ешкім 

жасамаған түрде әсер ету күші мен қабілеті болады. Менің ойымша, 

шығармашылық жазу бізге сөйлейтін тілдер алдындағы күш пен 

жауапкершілікті есте сақтауға және ұғынуға мүмкіндік береді. Осымен, тәмам. 

Көп рахмет! 

Мария Дейкуте:  

Презентацияңыз үшін көп рахмет, Нұрайым! Менің ойымша, біз оқытушылар 

ретінде жұмысымызды істейміз және оның нәтижесі болады деп үміттенеміз, 

бірақ жетістікке жетудің нақты дәлелі - бұл студенттердің біздің іс-әрекетіміз 

олар үшін өте пайдалы екендігімен келіскенінде. 

Сонымен, бүгінгі талқылауымызды қысқаша презентациямен 

қорытындылағым келеді. Мен басқа қатысушылар сияқты ұзақ сөйлемеймін, 

өйткені мен басында біраз нәрсе жайлы айтқан болатынмын. Сонда да мен 

өзімді қысқаша таныстырайын, сәл ыңғайсыз болса да. Алдында айтқанымдай, 

менің атым - Мария Дейкуте. 

Поэзия бойынша магистрлік дәрежемді Бостондағы Массачусетс 

университетінде алдым. Мен Назарбаев Университетінде жұмыс жасамас 

бұрын АҚШ-тағы орта мектепте 9, 10, 11 және 12 сынып оқушыларына 

ағылшын, театр және жазушылық пәндерінен сабақ бердім. Соңғы кездері 

өлеңдерім, очерктерім мен әңгімелерім «Полутона», «Дактиль», «7th wave» 

және «Tank» журналдарында кеңінен жарияланды. Мен екі тілде сөйлейтін 

жазушымын. Ағылшын және орыс тілдерінде жазамын. Алматыдағы Ашық 

әдебиет мектебімен серіктестік орнатып, НУ-дағы Ашық әдебиет мектебінің 

негізін қаладым, сонымен бірге НУ-да үш тілді Angime әдеби журналының бас 

редакторымын. Мен осы екі бастама туралы да айтамын. Менің баяндамам 

практикалық тұрғыдан пайдалы, әрі қысқа болады деп үміттенемін.  

Мен келесі идеяны талқыға салғым келеді: бакалавриат бағдарламасына 

бірден толық шығармашылық курстарды немесе шығармашылық жазу 

тапсырмаларын енгізу кейде прагматикалық немесе практикалық емес. Бұл 

институционалдық мәселелерге немесе жай студенттік бағдарламалардың 

құрылымына байланысты болуы мүмкін. Мысалы, біздің университетте 

студенттерге бірнеше шығармашылық жазу курстарын ұсынғанымызбен, 



магистранттар бұл курстарға қатыса алмайды. Бізде осы курстарда тыңдаушы 

болған бірнеше магистрант-студенттер болды; дегенмен, қазіргі кезде бізде 

магистранттарға арналған шығармашылық жазу курстары жоқ. Кейбір басқа 

студенттерде өз мамандықтары бойынша оқу бағдарламалары өте қатаң. 

Көбінесе, егер олар шығармашыл жазушылар болса, олар негізгі курстан өте 

алады, және менің әріптесім Джонатан айтқандай, біздің университетте 

шығармашылық жазу негізгі пән болғаны өте маңызды. Бұл өте сирек 

кездескенімен, бірақ бұдан басқа, егер олар оқуын жалғастырғысы келсе, әрі 

қарай жазғысы келсе де, олардың элективті сабақ кестесінде орын болмауы 

мүмкін. Алайда, бұл мұндай сценарийлерде шығармашылық жазуға орын жоқ 

дегенді білдірмейді. Сіздер үшін, педагогтар немесе білімге қызығушылық 

танытқандар үшін, бұл сіздің университетте шығармашылық жазудың болуы 

мүмкін емес дегенді білдірмейді. Сонымен менің әріптестерімнің көмегімен 

басталған екі әдеби бастама, және олардың барлығы да екеуіне қатысады, 

шынымен де сыныптан тыс тәсілге бағытталған. Оқу жоспарынан тыс 

шығармашылық жазуды ұсына алатындығыңыз және осы сыныптан тыс 

бағдарламалар ұсынатын ерекше артықшылықтар туралы идея. 

[1:09:58] 

Сонымен біріншісі – Назарбаев Университетіндегі Ашық әдебиет мектебі. 

Мен НУ-де жұмыс істей бастағанда мені Алматыдағы Ашық әдебиет 

мектебімен таныстырған Виктория Торстенссон болатын. Бір жағынан біздің 

мектеп осы кісінің арқасында құрылды.  Алматыдағы Ашық әдебиет мектебі 

туралы сіздердің кейбіреулеріңіз білулеріңіз мүмкін. Бұл Қазақстандағы 

жалғыз дербес шығармашылық жазу мектебі. Ол шамамен 10 жыл бойы істеп 

келеді және Алматыдағы әдеби сахнада өте белсенді болған Мусагет 

орталығының әдеби даңқының мұрагері болып табылады. Сол кезде олардың 

осы орталықты басқаруға мүмкіндігі болды; Михаил Зимсков НУ-ға келіп, 

шығармашылық жазу бойынша мастер-класс өткізді, Виктория Торстенссон 

ұйымдастырған қазақстандық авторлар циклы аясында презентация жасады. 

Мен онымен кездескенде, бізге қосымша семинарлар, дәрістер, курстар мен 

оқулар өткізе алу үшін Астанада, қазіргі Нұр-Сұлтанда осындай ұйым болса, 

керемет болар еді деген ой келді. Осылайша біз бұл мектепті 2019 жылы 

құрдық. Алдымен ол статусына қарамастан НУ қауымдастығына бағытталды, 

сондықтан қызметкерлер, магистранттар / докторанттар, студенттер, НУ 

қауымдастығының отбасылары осы семинарларға қатыса алатын еді, содан 

кейін біз өз моделімізді өзгерттік . Пандемия тағы да таңқаларлықтай тиімді 

әсер етті. Өткен күзде біз онлайн-форматқа толықтай көшіп, сырттан көптеген 

қонақтарды, соның ішінде Алматыдағы OLS-те оқығандарды, басқа 

қалалардан келгендерді және тағы басқаларды тарта алдық. Күзде бізде 90-нан 



астам белсенді қатысушылар болды, олардың үштен бір бөлігі НУ-дан емес 

еді. Бұл семинарлар әртүрлі тақырыптарды қамтиды. 

Бізде алты аптаға созылатын шығармашылық жазу курстарын ұсынған 

нұсқаушылар бар, және сіздердің қатысушыларға арналған ресурстарыңызға 

мен бұл курстың көп форматты шығармашылық жазу бойынша кіріспе курсы 

үшін қалай болатындығы туралы қысқаша сабақ жоспарының мысалын 

енгіздім. Сіздер олардың нұсқауларын, тапсырмаларын, кейбір үй 

тапсырмаларын және жалпы құрылымын көресіздер. Оған бір күндік 

интенсивті шаралар, екі күндік семинарлар мен мастер-класстар, сонымен 

қатар дәрістер мен оқылым сериялары кіреді. Сондықтан оны сіздің 

оқытушыларыңыз да, қай университетте болсаңыз да, қоғам мүшелері де 

басқара алады. Осы жылдың ақпан айының демалыс күндері НУ-да жұмыс 

жасамайтын ақын және автор жүргізген заманауи қазақ поэзиясының үш 

оқылым циклі болды. Ол өзі білетін көптеген адамдарды әдеби ортаға тартты, 

оның оқылымдары барлығына дерлік ашық болды. 

Бұл бағдарламалардың студенттері үшін артықшылығы, әрине, олар бағаларға 

байланысты құрылымнан тыс жазумен айналыса алады, сондықтан ол 

толығымен ішкі уәждемеде. Олар еркін түрде эксперимент жасау мүмкіндігіне 

ие болады деген мағынада, мүмкін одан да көп. Олар бірнеше тілде немесе 

өздері қалаған тілде еркін жаза алады. Осы курстардың соңындағы оқуға 

арналған әдебиет тізімі үш тілдегі дереккөздерді қамтыды. Сонымен 

студенттер ағылшын тілінде жазды, бірақ олар орыс тілінде, қазақ тілінде 

жазып, осы тілдерде оқи алатын болды. Мен берген барлық нұсқаулықтарды 

қай тілде жұмыс жасасаңыз да, бейімдей аласыз. Бұл студенттерге өздері 

білмейтін жанрларды немесе басқа курстарда ұсынылмаған жанрларды байқап 

көруге мүмкіндік берді. Бұл драматургия, қойылым үшін театр және т.б. болуы 

мүмкін, сонымен қатар бүкіл университеттік жазушылық қауымдастық құруы 

мүмкін. Сонымен бұл студенттер курстарымызға қатысуды жалғастырып, 

ұсынған семинарлардың бәріне әр семестр сайын қатыса береді. Кейбір 

студенттер кесте жарияланғанға дейін де шығармашылықтарын жалғастыра 

алатындай басқа нәрсе ұйымдастырылады ма деп сұрайды. Әрине, бұл бізге 

университеттен тыс қоғамдастықпен байланыс, ынтымақтастық орнатуға 

мүмкіндік береді. 

Екінші, негізінен қауымдастыққа бағытталған бастама - бұл Angime әдеби 

журналы. Журналдың сыртқы түр-сипатын көрсетіп жіберейін. Бұл 

журналдың негізін қалаған НУ оқытушылары және оның жұмысына 

қатысатын студенттер саны да көп. Қазіргі кезде журнал жұмысы 

студенттердің жетекшілігімен жүрмейді, бірақ бізде аудармашы, контент 



жасаушы, редактордың көмекшісі және тағы басқалар ретінде жұмыс 

жасайтын 20-дан астам студенттер бар. Мысалы, журналдың осы соңғы 

санында Нұрайымның аудармалары жарық көрді.  

[1:15:14] 

Бұл студенттерді әдеби журналдар қауымдастығымен шынайы түрде 

таныстырады, әдеби журнал батыста да, Ресейде де, Еуропада да 

университеттік өмірдің бір бөлігі бола отырып, оның ұзақ тарихы бар, 

сонымен қатар оларға қосымша тәлімгерлік және жазу тәжірибесінің шынайы 

түпнұсқалық жағдайын және жазуды дамытуға мүмкін бағыттарын жасайды. 

Әрине, бұл олардың түйіндемесі мен басылым тарихы үшін жақсы. Бұл 

бастамалардың екеуі де болуы мүмкін, олар сіздің уақытыңыздан басқа көп 

инвестицияларды қажет етпейді және оларды ең басынан, нөлден бастау 

мүмкін. Сонымен, Angime енді баспа журналы емес, ол көптеген себептерге 

байланысты онлайн-журнал болып табылады және ол көптеген бастапқы 

капиталды қажет етпейді, оған тек мұғалімдер мен студенттердің тілегі мен 

ынта-жігері, қолдауы қажет. 

Мен біздің веб-сайтымызға Қазақстандағы мұғалімдер үшін қосымша ақпарат 

пен ресурстарды енгіздім, онда сіздер шығармашылық жазу саласында 

белсенді жұмыс істейтін кейбір ұйымдарды көре аласыздар. Жалпы, менің 

тәжірибеме сүйенсек, олардың барлығы керемет жомарт. Ресурстар мен 

спикерлерді ұсынып, әдеби қоғамдастық идеясын шынымен ілгері тартады. 

Мен сіздердің барлықтарыңызды және оқушыларыңызды шығармашылық 

жазумен айналысуға шақырамын! 

Енді біз өзімізге жолданған сұрақтарға көшейік. Теадора қатысушыларға 

қойылатын бірнеше сұрақтарды жинақтады. Олардың кейбіреулері бір 

қатысушыға, ал кейбіреулері бәріне де арналған. Сондықтан сұрақ арнайы 

біреуге болса, мен оны айтармын. Менің Викторияға қояр сұрағым бар. Сіздің 

шығармашылық жазбаша тапсырмаларыңызға студенттердің орыс немесе 

ағылшын тілдеріндегі жауаптарының пайызы қанша? Орыс тілінде жауап беру 

мүмкіндігін қосу себебі неде? Қалай ойлайсыз, студенттер екі тілді бірдей 

меңгерген бе, басқаларға қарағанда біреуінде жақсырақ па және т.б.? 

Виктория Торстенссон:  

Керемет сұрақ! Мен статистиканы жүргізбеймін, ал студенттердің белсенділігі 

сол статистиканы жүргізуім керек екенін көрсетпейді, сондықтан мен 

көрсеткіштер жалпы бір-біріне тең деп айтар едім. Мүмкін сіздер осы 

ағылшын тілді университетте студенттерге орыс тілінде жазуға мүмкіндік 

берсе, олар жөн көреді деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ шын мәнінде олай емес. 



Мен сіздердің назарларыңызды Нұрайым өз сөзінде не туралы айтқанына 

аударғым келеді. Ол ағылшын тілінде жазғанды ұнататынын айтты. 

Осылайша, бірнеше жылдар бойы ағылшын тілінде оқып, маңызды 

академиялық тақырыптарды ағылшын тілінде оқығаннан кейін, студенттер 

орыс тілінде жаза бастаудан тартынады. Алайда, орыс тілінде тәжірибе 

жинамау олардың тілдік қабілеттеріне өте зиянды әсер етеді. Университетті 

аяқтағаннан кейін олар үлкен адамдар әлеміне, негізінен, орта мектеп 

деңгейіндегі орыс тілімен шығады. Менің мақсатым - оларға орыс тілін білу 

қабілеттерін интеллектуалды қабілеттері деңгейіне жеткізуге мүмкіндік беру, 

өйткені іс жүзінде бұл әлдеқайда төмен. Иә, студенттерде орыс тілінде жазуда 

көптеген мәселелер туындайды. Кейбір студенттер алдымен бұл 

тапсырмаларды орындай аламын деп ойлайды, ал содан кейін мүлдем ешнәрсе 

жасай алмайтындығын анықтайды. Әрине, шынымен де орыс тілін жетік 

білетін және оны іс жүзінде қолдануға құлшыныстары жоғары студенттер бар. 

Мария Дейкуте:  

Рахмет, Вика! Сонымен қатар Виктория Торстенссон Angime журналының 

жұмысына қатысады, аудармамен айналысады және іс жүзінде орыс тіліне 

аударма жасайтын студенттерді оқытып, оларға тәлімгерлік етеді. Біз басқа 

тілдерге аудару дағдылары жаңа деңгейдегі шеберлік деңгейіне 

жататындығын анықтадық. Ол үшін студенттерге көмек пен оқытушылардың 

тәлімгерлігі шынымен қажет. Студенттер тілді жақсы білсе де, күнделікті 

өмірде еркін сөйлесе де, әдеби тілде еркін сөйлеу мүлдем басқа. Менің 

ойымша, бұл, әсіресе, орыс тілді әдебиетті түсіну үшін өте маңызды.  

Бұл сұрақ кез-келген қатысушыға арналған, сондықтан әркім де жауап бере 

алады. Жалпы оқыту процесін жақсарту тәсілі ретінде студенттеріңіздің кері 

байланысы мен оқу нәтижелері негізінде тұжырымдайтын немесе түзететін 

нақты бір нәрсе бар ма? Мүмкін, бұл қашан болғандығы туралы мысалдар 

келтіріңіз. Ал Нұрайымға келетін болсақ, мұғалімдеріңіздің қандай да бір 

нәрсені түзеткенін қалайсыз ба? Рақмет. 
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Виктория Торстенссон: 

 Мен қысқаша жауап бере аламын. Әрине, мен курсты екінші рет өткізген 

сайын өзгеріс енгіземін. Иә, менің жағдайымда өзгеріс үнемі болады. 

Джонатан Дюпюи:  

Мен келісемін. Курс барысында болсын, семестр аяқталғаннан кейін болсын 

студенттердің кері байланысы өте маңызды деп ойлаймын. Мен әр семестр 

сайын оқуға ұсынылатын дереккөздерді өзгертемін және алынған кері 



байланыс негізінде тапсырмаларды өзгертемін, осылайша сабақтар үйлесімді 

болады. Біз оларды семестр бойы тікелей жұмыс негізінде оқытып жатырмыз 

деп ойлаймын. Жалпы, студенттердің ерекшеліктерін ескермей курс құрып, 

оны оқытуды елестете де алмаймын. Кері байланыс негізінде кейбір нәрселер 

үнемі өзгеріп отырады. Менің ойымша, жетілдірілген көркем жазу курсы 

студенттердің эксперименттерді көбірек жасауға, тілмен көбірек жұмыс 

істеуге, бір рет емес, үнемі өңдей алатын жобаларды жасауға деген 

ұмтылыстарына негізделген. Сонымен бұл студенттердің сұраныстарына 

байланысты және ғылыми-көпшілік жазу курсында да, бір күні роман жазу 

курсында да деп үміттенемін, бәрі де студенттердің пікірлеріне, олардың 

ойларына негізделген. Біз үнемі студенттердің пікірлерін жинаймыз және 

әрдайым тиісті түрде әрекет жасауға тырысамыз. 

 

Нурайым Косыбак:  

Осы сұраққа байланысты менің ойыма келген жалғыз нәрсе - бағалау жүйесі. 

Шындығында, мен бұл туралы ойлаған емеспін, бірақ та өзіме де осы жайт 

сұрақ туғызады: «Шығармашылық жазу сабағында бағалау қаншалықты 

орынды және дұрыс?». Ойыма келгені - «сынақтан өту-өтпеу» жүйесі. Бұл 

жүйе маған біршама шикі және жеткіліксіз жетілдірілген болып көрінеді. 

Менің ойымша, бұл болашақта қарастырылуы керек мәселе. 

 

Джонатан Дюпюи: 

Осы мәселе бойынша біраз қосарым бар. Иә, бұл сұрақты алғашқыда Кэри 

ұсынған, Маша екеуміз үнемі осы мәселе бойынша жұмыс істедік, Теадорамен 

де жұмыс істедік, содан кейін Ольга бізге қосылды. Бұл сіз біреудің 

шығармашылығын қалай бағалай алатыныңыз жайлы, өйткені бұл осы 

мәселеге тікелей қатысты. Мен шығармашылық жұмысты бағаламаймын, 

немесе шығармашыл адам сияқты жазбаймын, бірақ менің ойымша, мұны 

біздің ешқайсымыз да істей алмаймыз. Мен студенттерге семестрдің басында 

бірден айттым: мен оған көңіл бөлмеймін, айтайын дегенім, бұл талантты 

бағалау сияқты болар еді. Мен жұмыстың шығармашылық жағын қалай 

бағалау керектігін де түсінбеймін, бірақ біздің істегеніміз - шеберлік 

элементтерін анықтау болды, бұл жағдайда көркем жазудың. Маша поэзия 

жайлы айта алатын еді. Сонда біз осы элементтердің бар-жоқтығын, қалай 

көрсетілгендігін анықтай алдық. Содан кейін біз әр тапсырманың зерттеу және 

аналитикалық құрамдас бөлігін не құрайтыны жайлы ортақ қорытындыға 

келдік. Кем дегенде, көркем жазуға келетін болсақ, біз студенттердің өз 

жұмыстарын талдап жатқандарына қарап, олардың талдаулары қатаң, мұқият, 



әрі сыншыл болғандығына көз жеткіземіз. Белсенді оқу, жазбаша тапсырмалар 

орындаумен қатар, және мен оны әрдайым баса айтатын боламын, 

шығармашылық дегеніміз не болса да, ешқашан бағаланбауға тиіс. Мен басқа 

пәндердің студенттерін АҚШ-тағы студенттерден үлгі алуға шақырғым 

келеді. Онда түрлі пәндердің көптігі әлдеқайда жоғары. Менің айтайын 

дегенім, бір сыныпта болашақ инженерлер, аэронавтика және медицина 

салаларының қызметкерлері болғаны өте керемет болды. Олар өздерін басқа 

салада байқап көргісі келгендіктен, өздерінің мүмкіндіктерін кеңейтуді 

көздеді, сондықтан мен студенттердің ішінде алға ұмтылатын, немесе 

нәтижесінде сертификат, әлде одан да көп алуға, тағы бір курстан өтуге 

тырысатын тек әдебиет адамдарын ғана көргім келмейді. Алдында атап өткен 

шығармашылық жазудың барлық артықшылықтары арқасында, студенттердің 

өз қабілеттерін дамытып, мүмкіндіктерін кеңейткенін қалаймын. Ал енді сөз 

кезегін Маша немесе Викаға беремін.  

 Мария Дейкуте:  

Иә, Нұрайым, осы мәселені қозғағаныңызға рахмет, өйткені іс жүзінде бұл 

шығармашылық жазуда кеңінен талқыланатын тақырып. Қалай бағалаймыз? 

Қандай жүйені қолданамыз? Қандай да бір рубрика қолданамыз ба? 

Келісімшартты бағалауды қолданамыз ба? Не істеп жатырмыз? Мені алатын 

болсақ, алғашқы курсымнан бастап қазіргі уақытқа дейінгі бағалаудың 

көптеген әдістерін жетілдірдім, бұл бір жағынан курстың бірінші тобындағы 

студенттерден алған кері байланысымның негізінде. 
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Енді, негізінен, бағалау үрдісі алға жылжуда, сондықтан әрбір жеке 

тапсырманы жетілдіруге мүмкіндік бар, және дәл осы жетілдіру барысында 

бағалау шынымен де маңызды, өйткені бұл көптеген жағдайда осы 

элементтерді әдейі қолданумен, жұмысты әдейі ойластырумен байланысты. 

Сондай-ақ, менің ойымша, мен поэзияны өте ұнатамын, ол өте ... сіз бір 

семестрде көп нәрсе жасауға тырысасыз. Мұның көп бөлігі сабаққа қатысу 

арқылы... Мен шығармашылық жазу үшін алдын-ала дайындалған нұсқаулар 

мен жаттығуларды қолданамын. Сіз оларды орындадыңыз ба? Мен сіздің 

тырысып жатқаныңызды көріп тұрмын ба? Егер сіз мұны орындаған болсаңыз, 

онда сіз осы тапсырмаға 100 ұпай аласыз, қатысқаныңыз үшін. Кері байланыс 

туралы айтсақ, бұл өте жақсы сұрақ деп ойлаймын. Мен шынымен жасауға 

мәжбүр болған нәрселердің бірі және менің ойымша, бәріміз де істеуіміз керек, 

бұл біз - шетелдіктер және басқа «бөтен» адамдар, көпшілігімізге таныс емес 

контекстке еніп, ал қалайтын заттарды талап ететін, зерттеу жүргізгісі келетін 

студенттер, олар өмір сүретін әлем жайлы біз көбірек білуіміз керек. Демек, 



бұл мен өскен Бруклиндегі сабақ беру әдісімнен мүлде өзгеше. Мен кері 

байланыс нәтижесінде алған ой-пікірлерге мұқият көңіл бөлуім керек, бір 

жағынан, өзімнің жеке көзқарастарым мен болжамдарымды сынау үшін. Мен 

НУ-да поэзия курсын оқыта бастаған кезімде менде өте бір қатаң көзқарас 

болды. Тілді таңдап, сол тілде жазыңыз. Бір өлең - бір тіл. Алайда, содан бері 

мен көзқарасымды қайта қарап, көптілді поэзия менің курсымның маңызды 

ерекшелігіне айналды. Студенттер үшін пайдасы мен олардың осы процестен 

алатын қуанышы мен сабақ бере бастаған кездегі тіл тазалығы туралы алдын-

ала қабылданған түсініктерімді жеңеді. Көп рахмет сіздерге! 

Виктория Торстенссон: 

Жауап берейін бе? Мүмкін, келесі сұраққа көшуіміз керек? 

 

Мария Дейкуте:  

Бізде тағы бір соңғы сұрақ бар, тек уақытымыз шектеулі болғандықтан, 

барлық сұрақтарға жауап бергендігімізді көргім келеді. Бұл сұрақ қайтадан 

Виктория үшін. Сіз өзіңіздің курстарыңыздағы шығармашылық жазбаша 

жаттығулары академиялық жаттығулар немесе эсселер сияқты пайдалы деп 

санайсыз ба? Шығармашылық жаттығулар студенттерге оқыған материал мен 

мәдени-тарихи контекстті сыни тұрғыдан қарастыруға көмектесуі мүмкін, 

бірақ шығармашылық жазу жаттығулары олардың академиялық жазуларын 

толықтырады ма, әсер етеді ме? 

 

Виктория Торстенссон: 

Менің ойымша, иә. Мен үшін бұл сұраққа жауап беру қиындау, себебі мен бұл 

туралы мақсатты түрде ойламағанмын және менің сабағымда шығармашылық 

жазу тапсырмалары міндетті емес. Студенттер оларды таңдайды немесе 

таңдамайды. Демек, бұл барлығына тигізетін әсерін көретіндей жағдай емес. 

Алайда, мүмкін, мен оған Нұрайымның алдыңғы сұрағына жауап беру арқылы 

жауап бере аламын. Мен шығармашылық жазбаша тапсырмаларды басқа да 

жаттығулар сияқты түсінемін. Сонымен студенттер тақырыптарды 

қаншалықты түсінетіндіктері, әдебиеттерді қаншалықты талдай алатындығы 

және қаншалықты жаза алатындықтары бойынша бағаланады. Сондықтан мен 

қалай бағалайтыным туралы еш құпия жоқ, қағидалары бірдей. Мазмұны мен 

тілі бойынша дәл сондай пайыз беріледі, сондықтан оларды академиялық 

жазбаларды қаншалықты жақсы жазғанына, құрылымы жағынан көркем 

шығармаларды қаншалықты жақсы жазғанына байланысты бағалайды. 

Грамматика, сөздік қоры және т.б. Сондықтан, менің ойымша, бұл 

элементтердің барлығы түпкілікті нәтижеге бірдей әсер етеді. Иә, бұл берілген 

сұраққа тура жауап емес шығар, бірақ пайдалы болар деп үміттенемін. 



[1:29:12] 

Мария Дейкуте:  

Рақмет сізге! Біздің уақытымыз аяқталып қалды. Менің ойымша, бұл туралы 

талқылауымызды болашақта жалғастыруға болады. Біз тек беткі жағына ғана  

қол тигіздік. Бізге қосылғаныңыз үшін барлығыңызға да рахмет. 

Қатысушыларға, сондай-ақ симпозиумның басқа ұйымдастырушыларына 

және біздің керемет серіктес Теадораға көп рахмет! Бізге хабарласу үшін 

writingtalks@nu.edu.kz мекен-жайына жазыңыз. Егер сіздерде басқа сұрақтар 

туындаса, сілтеме чатта орналасқан. Бұл біздің поштамыз, онда біз өз 

ойларымызбен бөлісеміз. Егер сіздерге қосымша ресурстар қажет болса, біз 

қуана жауап береміз. Оған қоса, біз сіздерді келесі панельдік сессияға 

шақырғымыз келеді. Келесі сенбі күні, 17 сәуірде «Бакалавриат студенттері 

арасындағы жазу бойынша тәлімгерлер және олардың бірлесіп оқуы». Тағы да 

жаңа ресурстар, дауыстар және Назарбаев Университетіндегі жазу бойынша 

жұмысымыздың тағы бір аспектісі. Көп рахмет, демалыс күндеріңізді жақсы 

өткізуге тілектеспін! 

Джонатан Дюпюи: 

Жақсы, рахмет! Сау болыңыздар! Көп рахмет!  
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