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БИЛИНГВТЕР  СӨЙЛЕУІНДЕГІ  УЗУАЛДЫ  ҚҰБЫЛЫСТАР 
 

Аңдатпа 

Еліміздің бүгінгі тілдік саясаты қазақстандықтарға мемлекеттік тілді меңгеруді жүктеп отыр. Бұндай 

міндеттер кӛптеген қазақстандықтардың жаппай қазақ тілін үйренуіне алып келді. Қазақ тілі екінші болып 

табылатын қазақстандықтар сӛйлеуінде нормативті қазақ тілінің ережелеріне бағынбайтын кейбір формалар 

пайда бола бастады. Мақалада еліміздегі тілдік саясат сипаттала, қазақ тілі екінші тіл болып табылатын 

қостілді қазақтардың тілдік ерекшеліктері талданады. Авторлар норма және узус терминдерінің мағына-

ларын ажыратуға тырысып, аталмыш құбылыстарға қатысты отандық және шетелдік ғалымдардың тұжы-

рымдарын талдайды. Узустық құбылыстардың орын алуын анықтау мақсатында арнайы тәжірибелік зерт-

теу жүргізілді. Тәжірибеге бірінші тілі орыс тілі, екінші тілі қазақ тілі болып табылатын педагогикалық 

қызметтегі билингв қазақтар қатысты. Жүргізілген тәжірибе нәтижесінде билингв қазақтар тіліндегі узустық 

құбылыстар анықталып, талданды. 

Кілт сӛздер: тілдік саясат, тілдік жағдаят, билингвизм, норма, узус. 
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USUAL  PHENOMENA  IN  THE  SPEECH  OF  BILINGUALS 

 

Abstract 

The modern language policy of Kazakhstan implies the possession of the Kazakh language by the 

Kazakhstanis, which led to a more active study of the Kazakh language. As a result, in the speech of Kazakh-

bilinguals with the Kazakh language as the second language phenomena began to be recorded, which differ from 

the rules for using the normative Kazakh language. This article describes the language policy of the country and 

presents an analysis of the linguistic features of the speech behavior of bilingual Kazakhs. The authors give an 

overview of the views and points of view of domestic and foreign scientists on the problem of the norm and usus. 

The article proposes the preliminary results of experimental studies of the usual phenomena in the language and 

speech of the Kazakh bilinguals. The experiment was done among Kazakhs-bilinguals who work in the sphere of 

education, with the Kazakh language as the second. 

Keywords: language policy, language situation, bilingualism, norm, usus. 
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УЗУАЛЬНЫЕ  ЯВЛЕНИЯ  В  РЕЧИ  БИЛИНГВОВ  

 

Аннотация 

Современная языковая политика Казахстана предполагает владение казахским языком казахстанцев, 

что привело к более активному изучению казахского языка. В следствии чего в речи казахов-билингвов с 

казахским языком как вторым стали фиксироваться языковые явления, которые отличаются от правил 

употребления нормативного казахского языка. В данной статье описывается языковая политика страны и 

представлен анализ лингвистических особенностей речевого поведения двуязычных казахов. Авторами 

дан обзор взглядов и точек зрений отечественных и зарубежных ученых на проблему нормы и узуса. В 

статье предлагаются предварительные результаты экспериментальных исследований узуальных явлений 

в языке и речи казахов-билингвов. В эксперименте приняли участие казахи-билингвы, служащие в 

педагогической сфере, с казахским языком как вторым. 

Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация, билингвизм, норма, узус. 
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Кіріспе. Қазақстан Республикасының тілдік саясаты мемлекеттік тілді дамытуға және республикада 

қолданылатын ӛзге де тілдер үшін жағдай жасауға бағытталған. 

Бүгінде елбасының Қазақстан халқына жолдауында белгіленген басым бағыттардың бірі – барлық 

қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы ретінде мемлекеттік тілді жан-жақты дамытуға басты назар 

аударылып отыр. Сондықтан, қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін нығайту және оның әлеуметтік-

коммуникативтік міндеттерін кеңейту еліміздің негізгі стратегиялық басымдығы болып қала береді.  

Мемлекеттік тілді дамыту Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының мақсаттарына сәйкес жүзеге асырылып келеді. Атал-

мыш бағдарлама мақсаты Қазақстанда тұратын барлық этностардың тілдерін сақтай отырып, қазақстан-

дық біртектілік пен бірлікті нығайтудың аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілдің кең ауқымды 

қолданысын қамтамасыз ететін үйлесімді тіл саясатын қамтамасыз ету болып табылады. Бағдарлама 

келесі міндеттерді орындауды кӛздейді: 

 мемлекеттік тілді оқытудың әдіснамасын жетілдіру және стандарттау; 

 мемлекеттік тілді оқытудың инфрақұрылымын дамыту;  

 мемлекеттік тілді оқыту процесін ынталандыру;  

 мемлекеттік тілді қолданудың мәртебесін арттыру; 

 мемлекеттік тілге сұранысты арттыру; 

 қазақ тілінің лексикалық қорын жетілдіру және жүйелеу; 

 тіл мәдениетін жетілдіру; 

 коммуникативтік-тілдік кеңістіктегі орыс тілінің қызмет етуі; 

 Қазақстандағы тілдік әралуандықты сақтау; 

 ағылшын және басқа да шет тілдерін оқып-үйрену.  

Бағдарламаның нысаналы индикаторлары келесілерді: 

1) мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесін (2017 жылға қарай – 80%, 2020 жылға қарай - 

90%); 

2) мемлекеттік тілді В1 деңгейінде меңгерген мектеп түлектерінің үлесін (2017 жылға қарай – 70%, 

2020 жылға қарай – 100%); 

3) мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарындағы қазақ тіліндегі контенттің үлесін (2014 жылға 

қарай – 53%, 2017 қарай – 62%, 2020 жылға қарай – 72%); 

4) тұрғындардың ономастикалық комиссиялардың жұмысындағы шешім қабылдау процесін талқылау 

кезінде қоғамдық қолжетімділік пен ашықтық қағидаттарының сақталуына қанағаттанушылық дәрежесін 

(2014 жылға қарай – 60%, 2017 жылға қарай – 75%, 2020 жылға қарай – 90%); 

5) қазақ тілінің реттелген терминологиялық қорының үлесін (2014 жылға қарай – 20%, 2017 жылға 

қарай – 60%, 2020 жылға қарай – 100%); 

6) республикадағы орыс тілін меңгерген тұрғындардың үлесін (2020 жылға қарай – 90%); 

7) этномәдени бірлестіктер жанындағы қазақ және ана тілдерін оқытатын курстармен қамтылған 

этностардың үлесін (2014 жылға қарай – 60%, 2017 жылға қарай – 70%, 2020 жылға қарай – 80%); 

8) республикадағы ағылшын тілін меңгерген тұрғындардың үлесін (2014 жылға қарай – 10%, 2017 

жылға қарай – 22%, 2020 жылға қарай – 25%); 

9) республикадағы үш тілді (мемлекеттік, орыс және ағылшын) меңгерген тұрғындардың үлесін (2014 

жылға қарай – 10%, 2017 жылға қарай – 17%, 2020 жылға қарай – 20%) ұлғайту болып табылады. Іске 

асырылуы он жылға есептелген Бағдарлама елімізде қалыптасқан тіл құрылысын талдауға негізделген, тіл 

мәселелерімен айналысатын сарапшылар қауымының пікірлері мен ұсыныстары ескеріле отырып әзір-

ленген. Бұл құжат қоғамдық ӛмірдің барлық саласында тілдерді дамыту мен қолдану және мемлекеттік тілді 

кең ауқымды қолдану үшін жағдай жасауға байланысты ӛзекті проблемаларды шешудің нормативтік-

ұйымдастырушылық негізі болып табылады [1].  

Елбасы Н.Ә. Назарбаев: ―Біз барша қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы болып табылатын 

қазақ тілінің одан әрі дамуы үшін барлық күш-жігерімізді салуымыз керек. Сонымен бірге елімізде тұра-

тын барлық халықтардың ӛкілдері ана тілдерінде еркін сӛйлей, оқи алуына, оны дамытуға қолайлы жағ-

дай тудыру қажет‘‘ деп атап кӛрсеткен болатын. 

Ел бірлігі доктринасында мемлекеттік тіл жалпыұлттық және рухани бірліктің басты факторы, негізгі 

басымдығы ретінде айқындалған. Оны меңгеру әрбір Қазақстан азаматының парызы мен міндеті саналып, 

жеке ӛзінің бәсекеге қабілеттілігі мен қоғамдық ӛмірге араласуының белсенділігін айқындайтын ынталан-

дырушы тетік болуға тиіс.  
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Тәуелсіздік жылдарында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесі белсенді түрде жоғарылай 
бастады. Бір тілді сақтауға немесе дамытуға бағытталған кез келген тілдік саясат елдегі басқа да тілдердің 
мәртебесіне әсер етері сӛзсіз. Қандай да бір мемлекеттегі тілдік саясат нақты тілдердің ӛзіне және белгілі 
бір тілдік қауымдастық ӛкілдерінің тіліне әсер етеді. Тілдік саясат талап етіп тұрғандықтан, ӛзге ұлт 
ӛкілдері де қазақ тілін үйрене бастады. Бұл үдеріс лингвистикалық тұрғыда қызығушылық туғызды. 
Алайда, біздің зерттеудің назарында ӛзге ұлт ӛкілдерінің емес, қазақ тілін меңгеруге бағытталған тілдік 
саясат ерекше әсер еткен әлеуметтік топтың бірі билингв қазақтардың сӛйлеу ерекшеліктері болып тұр. 
Кез келген билингв тұлғада екі тіл үнемі қатынасқа түсіп отырады. Аталмыш тілдік қатынастар салдары-
нан екі тілдік жүйе араласа бастайды. Біздің жағдайымызда қатынасқа бірінші тіл ретіндегі орыс тілі мен 
мақсатты түрде меңгерілген екінші тіл қазақ тілі түсіп тұр. Билингв қазақтардың сӛйлеу ерекшеліктерін 
зерттеу барысында қазақ тіліне орыс тілінің әсер ететіні байқалады. Қазақ және орыс тілдері екі түрлі тіл 
типінің ӛкілі болғандықтан, бұл әсерлер тілші ғалымдардың назарын талап етеді. Билингв қазақтар тілін-
де орыс тілінің әсерінен пайда болған узуалды құбылыстар тӛменде сипатталады. 

Нәтижелер. 
1.1. Норма және узус терминдерінің айырмашылықтары. Еліміздің бүгінгі тілдік саясаты қазақ-

стандықтарға мемлекеттік тілді меңгеруді жүктеп отыр. Бұндай міндеттер кӛптеген қазақстандықтардың 
жаппай қазақ тілін үйренуіне алып келді. Қазақ тілінде сӛйлеу бұқаралық сипатқа ие бола бастағанымен, 
қазақ тілі екінші болып табылатын қазақстандықтар сӛйлеуінде нормативті қазақ тілінің ережелеріне бағын-
байтын кейбір формалар пайда бола бастады. Оларды нормадан ауытқушылық деп тануға болмайды, ол 
формалар кӛпшілік тілінде орын алғандықтан узустық сипатқа ие. Жалпы норма мен узус мәселесі қашан да 
тығыз байланыста қарастырылады. Екеуінің шекарасы алшақ емес. Академик Р. Сыздықованың «Тілдік 
норма және оның қалыптануы» атты еңбегінде: Тіл мәдениеті, норма дегендерге қатысы бар терминдердің 
және бірі – узус. Орыс тіл білімінде бұған кӛбінесе «узус – қолданылып кеткен тілдік бірліктер» деген түсі-
ніктеме береді, узустың қарама-қарсысында окказионалдық бірліктер, яғни әдеттегі (нормадағы) мағынадан 
бӛлек, тек сол контексте келтірілген мағынада жұмсалған сӛздер тұрады. Узус пен окказионализмдер – 
оппозитивтік (қарама-қарсы тұрған) дүниелер. Сірә, дұрыс қолданыстағы бірлікті (сӛзді, тіркесті, сӛйлемді) 
«узус» дейтін болсақ, оның «нормативтік бірлік» дегеннен қандай айырмасы болады? Сондықтан біз узус 
деп тілдік жүйеге қайшы келгенмен, тілдік дағдыға айналған қолданысты атағанды дұрыс деп санаймыз. 
Тегінде, норма мен узусты айырып таныған жӛн. Нормативтік бірліктер де – қолданылып кеткендер, олай 
болса узус дегеніміз – әдеттегі тілдік жүйеге негізделген норма емес, тілдік дағды, тіпті узустың бір айырым 
белгісі – оның тілдік жүйеге қайшы келетіндігі деп танимыз – делінген [2, 10]. Узус – әдеби тілдегідей 
норма емес, бір тілде сӛйлейтін адамдардың басым кӛпшілігі кабылдаған сӛйлеу үлгісі, сӛз колданудағы 
әдет, дағды. Әдеби нормалар әр дәуір талабына сай үрдіс ретінде ӛзгеріп отыруы мүмкін, ал узус тұрақты, 
оны халық үнемі колданады. Узус тілдік дәстүрмен ұштасып жатыр [3, 381]. Қазіргі лингвистика кез келген 
тілдің узусын Э.Косериуге тиесілі «жүйе – норма – узус» триадасының шеңберінде қарастырады. Узус 
тілдік жүйені нығайта отырып, сан түрлі жаңа құблыстар арқылы оның ӛзгеріске ұшырауына себепкер 
болып отырады. Тілдің грамматикасы узус тарапынан оның барлық деңгейінде кездесуі мүмкін түзетулерге 
ұшырайды. Әдеби тілдің функционалдық тұрғыдағы әртүрлілігіне стилистикалық узус та тән. Тілдің ӛзі 
секілді узус та халықтық сипатқа ие. Узус аумақтық және әлеуметтік лингвистикалық факторларға тәуелді. 
Әдеби тіл сипаттары қалыптасатын база ретінде узуста уақыт ӛте келе әдеби нормаға айналатын тілдік 
бірліктер пайда болады. Функционалдық түсінік болғандықтан, норма тұрақты, дәстүрлі, қоғам қабылдаған 
және оның тарапынан дұрыс және міндетті болып есептелетін бірліктерден тұрады. Сондықтан, норма кез 
келген тілдің ӛмір сүру формасын сипаттатын жалғыз түсінік бола алмайды. Тілдің функционалдығын 
кӛрсететін келесі бір түсінің узус болып табылады. Узустың нормадан ерекшелігі ол кездейсоқ, дәстүрлі 
емес, кейде тіпті қате тілдік құбылыстардан тұруы мүмкін [4, 147].  

1.2. Тәжірибе нәтижелері. Мемлекеттік тілді меңгеруге бағытталған тілдік саясат әсер еткен әлеу-
меттік топтың бірі 40 жастан асқан қазақ тілі екінші тіл болып табылатын билингв қазақтар. Әсіресе, педа-
гогикалық, медициналық және мемлекеттік қызметтегі қазақстандықтар мақсатты түрде қазақ тілін үйрене 
бастады. Бала кезден бастап бірінші тілі орыс тілі болған тұлғаларға қазақ тілінде сӛйлеп кету оңай бол-
мағаны түсінікті жағдай. Экономикалық, мәдени, саяси, әлеуметтік және т.б. экстралингвистикалық фактор-
ларға байланысты тілді меңгеру үлкен жылдамдықпен жүзеге асты деуге болады. Сол себептен екінші тілі 
қазақ тілі болып табылатын билингв қазақтар тілінде ерекше узустық құбылыстар қалыптаса бастады.  

Аталмыш құбылыстардың орын алуын анықтау мақсатында арнайы тәжірибе жүргізілді. Тәжірибеге 
40 жастан асқан қазақ тілі екінші тіл болып табылатын жоғары оқу орындарында қызмет жасайтын 
педагогикалық қызметкерлер қатысты. Педагогикалық қызметкерлердің таңдалауы олардың қоғамның ең 
белсенді және жауапты тобы екендігімен түсіндіріледі. Тәжірибе нәтижесінде барлығы 630 минут тілдік 
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материал талданды. Талдау барысында сӛйлеушілер тілдерінде жиі кездесетін кӛптеген узустық құбылыс-
тар анықталды. 

Бүгінгі таңда сӛйлеушілердің кӛпшілік аудиторияға бағыттап «Сіз білесіз» сӛйленісін қолданғанын жиі 
кезіктіруге болады. Әрине, дұрысында «Сіздер білесіздер» болуы тиіс. Бұл сӛйленістің қате құрылуы орыс 
тіліндегі «Вы» жіктеу есімдігінің ІІ жақ кӛпше түрде және «ты», яғни «сен» есімдігінің сыпайы немесе 
ресми формасы ретінде қатар қолданылуымен байланыстырылады. Сонымен қатар, берілген сӛйленістің 
«Сіз білесіңіз» деген нұсқасы да кездесті. Бұл қатені қалай түсіндіруге болады?! Сӛйлеуші кӛптік мағынада 
«Сіздер білесіздер» орнына қате қолданып тұрған «Сіз білесіз»-дің жекеше түрдегі нұсқасы «Сен білесің» 
екені белгілі. Сӛйлеуші кӛпшілікке бағытталған сӛйлеуінде берілген жекеше түрдегі нұсқадағы сен есімдігін 
сіздер-ге емес сіз-ге алмастырып, ІІ жақ жекеше түрдегі білесің етістігініңорнына ІІ жақ кӛпше түрінің 
сыпайы формасы білесіздер деп қолданбай,ІІ жақ жекеше түрдегі білесің етістігіне -із қосымшасын жалғап 
тұр.  

Қазақ тілі екінші тіл болып табылатын билингв оқытушылардың тілінен орфоэпиялық ауытқушы-
лықтарды да жиі кезіктіруге болады. Жинақталған тілдік материалдар арасынандаАқерке, Жанболат сияқты 
қазақша есімдерді айту барысында орфоэпиялық заңдылықтарды сақтамай, дәл сол қалпында қолданған-
дарды да кӛруге болады. Дұрысы, Ағерке, Жамболат. Айтылу  кезінде қосымша жалғағанда Ағеркеге немесе 
Жамболатқа деп айту дұрыс. Алайда, Ақеркеге, Жанболатқа деп қолдану орын алғанын байқап отырмыз. 

Қазіргі таңда кӛптеген сӛйлеушілер тілінде ӛз пікірін білдіруді «мен ойлаймын» сӛйленісінен бастай-
тынын байқауға болады. Екінші тілі қазақ тілі болып табылатын 40 жастан жоғары педагогикалық қызмет-
керлер тілінде бұл формада жоғары жиілікпен қолданылады. Сӛйлем басында бастауыш пен баяндауыш-
тың, яғни тұрлаулы мүшелердің қатар келіп, тұрлаусыз мүшелердің олардан кейін қолданылуына орыс тілі-
нің әсер етіп тұрғаны анық. Орыс тілінде сӛйлем мүшелерінің грамматикалық тұрғыда қатал тәртібі жоқ. 
Коммуникативтік жағдаяттағы сӛйлеушінің мақсатына орай сӛйлем мүшелерінің орны ӛзгере алады. Сӛй-
лемдегі сӛздер реті синтаксистік, мағыналық және стилистикалық сипатқа ие. Ал, қазақ тілінде сӛйлемдегі 
сӛздердің орын тәртібі, жалпы алғанда, тұрақты, орыс тіліндегідей еркін емес, жалпы ереже бойынша – 
баяндауыш сӛйлемнің ең соңында, бастауыш одан бұрын, анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш ӛздері 
қатысты сӛздерден бұрын тұрады. Бүгінде сӛйлем мүшелерінің бұл орын тәртібі, әрдайым жоғарыда 
айтқандай болып келе бермейді, инверсия жасалып (орын ауысып) та орналаса береді [5, 104]. 

Жинақталған тілдік материалдар арасында балдарымға, үйімге деген формалар кездесті. Үндестік 
заңының ережелеріне сәйкес, бала сӛзіне кӛптік ұғымды білдіру үшін -лар жалғауы жалғануы тиіс. Алайда, 
еліміздің кейбір ӛңірлерінде -дар кӛптік жалғауының қолданылатынын да естіп жүрміз. Сондықтан, балдар 
формасы қате емес, узустық құбылыс. Дегенмен, берілген мысалда бала сӛзіне -дар кӛптік жалғауы мен -ым 
тәуелдік жалғауынан кейін барыс септігінің -ға жалғауы жалғанып тұрғаны назар аудартады. Дұрысы, 
балдарыма немесе балаларымаекені мәлім. Балдарымға, үйімге сӛздеріндегі қате барыс септігінің кең 
тараған -ға, -ге формаларын -а, -е формаларының орнына қолдануында болып тұр. 

Қорытынды. Жалпы алғанда бұндай узустық құбылыстар қазіргі қазақ тіліне тән. Кез келген мемлекет 
ұстанатын тілдік саясат елдегі тілдік жағдаятқа әсер ететіні белгілі. Біздің еліміздегі тілдік саясат қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерін қатар меңгертуге бағытталғанымен, басымдық қазақ тілін меңгертуге беріледі. 
ЕлбасыНұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2050: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты халыққа 
жолдауында «Біз ел иесі ретінде биік бола білсек, ӛзгелерге сыйлы боламыз» дей келе: «Қазақ тілі – біздің 
рухани негізіміз. Біздің міндетіміз – оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту. Біз ұрпақ-
тарымызға бабаларымыздың сандаған буынының тәжірибесінен ӛтіп, біздің де үйлесімді үлесімізбен толыға 
түсетін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіспіз. Бұл – ӛзін қадірлейтін әрбір адам дербес шешуге тиіс міндет. 
Мемлекет ӛз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін кӛп жұмыс атқарып келеді. Қазақ 
тілін кеңінен қолдану жӛніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды жалғастыру керек. Тіл туралы жауап-
кершілігі жоғары саясат біздің қоғамымызды одан әрі ұйыстыра түсетін басты фактор болуға тиіс. Біз алда-
ғы уақытта да мемлекеттік тілді дамыту жӛніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды табандылықпен 
жалғастыра береміз» делінген. Сондықтан, қазақ тілін дамыту еліміздің басты стратегиялық бағыты болып 
табылады. Қазақстан Республикасының «Тіл туралы заңы» және «Тілдерді қолдану мен дамыту туралы 
мемлекеттік бағдарламаларында» қазақ тілі еліміздің бүкіл аймағында, қоғамдық қатынастардың барлық 
саласында қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі 
болуы тиіс деп кӛрсетіледі. Тілдерді дамыту жӛніндегі мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты –
мемлекеттік тілді мемлекеттік қызмет және қоғамдық-саяси, әлеуметтік кәсіпкерлік саласының барлығында 
да батыл қолданысқа енгізіп, қазақстандықтардың ӛмірлік қажетіне айналдыру. 

Мемлекет тарапынан қазақ тілін жетік меңгеру бірінші орынға қойылғандықтан, оны меңгеру барша 
қазақстандықтардың басты міндетіне айналды. Қоғамның ең жауапты тобы ретінде педагогикалық қызмет-
керлер қандай болмасын саяси ӛзгерістерге икемді болып келеді. Тәуелсіздік жылдарынан бастап қазақ тілін 
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меңгеруде аса үлкен белсенділік танытқан да педагог қызметкерлер. Тілді меңгеру арнайы орталықтарда да, 
әлеуметтік ортада немесе әркімнің ӛз бетінше жүзеге асты. Екінші тілі қазақ тілі болып табылатын билингв 
педагогтар сӛйлеуінде нормативтік қазақ тілінің ережелеріне бағынбайтын формалар пайда бола бастады. 
Бастапқыда нормадан ауытқушылық деп танылған тілдік құбылыстар бүгінде кӛптеген қазақстандықтар 
тілдерінде орын алып отырған узустық құбылыстарға айналды.Педагог қызметкерлердің мамандығының 
ерекшелігіне орай тілді меңгеруде оларға үлкен жауапкершілік артылады. Себебі, кез келген педагог 
сӛйлеуіндегі тілдік бірліктердің дұрыс не бұрыс қолданылуы ол білім беретін аудиториядағы ондаған білім 
алушының тілдік қорына әсер етеді. Сол себепті педагог қызметкерлердің сӛйлеу ерекшеліктерін зерттеу 
қай кезде болмасын ӛзекті деп есептейміз.  

Жалпы алғанда, тілді ӛз қалауымен немесе ӛз еркіменешкім ӛзгерте алмайды. Ӛйткені, тіл ӛз-ӛзін рет-
тейтін мүмкіндікке ие ерекше құбылыс болып табылады. Сӛйлеу ӛзгереді, норма да ӛзгеруі мүмкін, сәй-
кесінше бұл жағдайлар тілдік жүйенің ӛзгеруіне алып келуі ықтимал. Бұл  ӛзгерістердің орын алуында 
қоғамның алатын орны маңызды. Тілдік жүйеге қолайлы жағдай жасайтын да, немесе керісінше, тілдік 
норманың әртүрліілігі мен кейде оның жойылуына себепкер болатын да қоғам. Аталған ӛзгерістер қалай 
жүзеге асатындығын болжау мүмкін емес, алайда қоғамдағы ӛзгерістерге сай тілдік жүйеде әртүрлі ауытқу-
шылықтар орын алуы мүмкін екендігі анық.Мақалада сӛз болған узустық құбылыстар қазақ тілінде орны-
ғып қалады ма, аталған құбылыстар әдеби нормаға айналуы мүмкінбе, әлде уақыт ӛте келе нормативті қазақ 
тілінің ережелеріне сай келетін формалармен алмастырылуы мүмкін бе деген мәселе қашан да тілші 
ғалымдар назарында болуы тиіс. 
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ХҮ–ХҮІІІ  ҒАСЫР  ҚАЗАҚ  ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ  ГУМАНИСТІК   
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Аңдатпа 

Ғылыми мақалада ХҮ–ХҮІІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясының тілі гуманистік антропоцентризм 
аспекті-сінде талданады. Бұл кезеңдегі қазақ поэзиясы гуманистік-философиялық еңбек ретінде бағаланады. 
Поэзия тілін талдау барысында оның мынадай қызмет атқаратыны анықталады: адамның еркіндігіне жол 
кӛрсету, еркін тұлға мен қоғамның қызығушылығын біріктіру, қоршаған орта мен адамзатты бірлікте қарау.  

Авторлардың ақын емес, «жырау» деп аталу себептері талданады. Біріншіден, жыраулар  табиғатқа 
сырын айту арқылы шындықты, ақиқатты, тазалықты табиғаттан іздейтін тұлғалар ретінде танылады. Бұл 
атақты философ Иммануил Канттың тұжырымдарымен үндесетіні дәлелденеді. Қоршаған ортадағы тау, тас, 
жер, су, т.б. сияқты «ӛлі» дүниені адам кейіпінде танып, оларды ақиқаттың, шындықтың, тазалықтың куәсі 
ретінде тану антропизациялық фактор деп аталады. Екіншіден, жыраулар мен Аристотельдің т.б. тұжы-
рымдары үндес екені дәлелденеді. Олар да ӛсімдік, жануар, адамзатты тірі жан ретінде танығанына талдау 
жасалады. Жер мен су олардың ӛмір сүруіне, дамуына мүмкіндік беретін тіршілік иесі екенін айтқан. Бұл 
құбылыс антропогендік фактор деп аталады. Үшіншіден, жыраулар еркіндік заңдарымен ӛмір сүрудің, 
Ерлік, Ақиқат, Әдемілік, Кемелдік т.б. бағытында ӛзін-ӛзі танытудың мотивін кӛрсеткен гумманист психо-
логтар ретінде танылады. Бұл американдық психолог А.Маслоудың тұжырымдарымен үндес екені дәлел-
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