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В данной статье автор анализирует основные концепции исследовательских работ социально-экономических и соци-
ально-психологических последствии разводов.

Ключевые слова: развод, социально-экономические последствия разводов, социально-психологические последствия 
разводов.

In this article, the author analyzes the main concepts of research work on socio-economic and socio-psychological 
consequences of divorce.

Key words: divorce, social and economic consequences of divorce, social and psychological consequences of divorce.
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Г.Н. Искакова , Д.А. Қарағойшиева,  Б.Б. Баязитов 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

ЕЛБАСЫ СӨЗІНІҢ ПРОСОДИЯСЫ

Мақалада саяси дискурстың бір мысалы болып табылатын Қазақстан Руспубликасы президентінің соңғы екі жыл, 
яғни 2016 және 2017 жылдары халқына жолдауы материалы негізінде просодиялық ерекшеліктерін анықтау талпыны-
сы жасалды. Талдау PRAAT бағдарламасының көмегімен тон ерекшелігін зерттеу негізінде орындалды. Халыққа елбасы 
жолдауы ауызша және жазбаша мәтін түрінде жеткізіледі. Ал аталмыш зерттеу жұмысы үшін ауызша сөзі, оның 
ішінде спонтанды немесе квазиспонтанды сөзі қарастырылды. Зерттеу қорытындысына сәйкес елбасы сөзінде ерекше 
просодияға ие болған категориялар анықталды. 

Түйін сөздер: дискурс, саяси, просодия, жолдау, елбасы, спонтанды сөз.

Қазіргі таңда көптеген ғалымдар өз қызығушылығын дискурс тақырыбына, атап айтатын болсақ, саяси 
дискурс  [1; 2], медиадискурс [3], кәсіби дискурс [4; 5;] және басқа да дискурс түрлеріне аударып отыр. Куз-
нецова Т.Д мен Умиткулова А.Н. өз жұмыстарын шетел тілін оқыту үдерісінде жазбаша академиялық сауат-
тылықты қалыптастыру мәселесіне арнап, академиялық дискурс тақырыбын қозғаса [6], Жумагулова Н.С. 
білім беру дискурсындағы тілдік тұлғаны қалыптастырудың дәстүрлі емес әдістерін зерттеді [7]. Ғылымдағы 
академиялық дискурс және академиялық тіл және олардың ерекшеліктерін әртүрлі қырынан қарастыру ағысы 
Қазақстан ғалымдарының да назарын аударуда. Аталмыш жұмыс қазақ тіліндегі материал негізінде академи-
ялық дискурс және оның просодиялық қасиеттеріне арналған зерттеуге арналады.  

Қандай да бір тілдегі материалдың просодиясына бағытталған жұмыстар ауызша материал тізбегін қажет 
етеді. Сондықтан зерттеу нысаны болып табылатын Қазақстан Республикасының алғаш Президентінің 2016 
[8] және 2017 жылдары жасаған Қазақстан халқына арналған жолдауының [9] ауызша мәтіні болмақ. Бұл 
зерттеу Praat бағдарламасын [10] қолдану арқылы дауыс тонының ерекшеліктерін анықтау үшін жасалған 
көмпьютерге негізделген талдаумен байланысты. 

Саяси тұлғалардың сөзі ғылымның әртүрлі салаларында әртүрлі мақсатта қарастырылды. Саяси тұлғалар, 
әсіресе президент немесе ел басшылдарының саяси ораторлық сөзі саяси тұлғаның өз имиджі, сонымен қатар 
сөзін бағыттап отырған, тыңдап отырған аудиторияға әсер ету үшін де өте маңызды. Ең алдымен ол өзіне 
назар аударту, сөзінің мазмұнын жеткізе алу, ізінен ерте алу секілді мақсаттарды көздейді. Елімізде ең бірін-
ші саяси тұлға елбасы болып табылатыны айқын. 140 астам ұлт өкілдерін бейбіт Қазақстанның қанатының 
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астында басқару президенттің іс-әрекеті мен имиджі, сөйлеген сөздеріне тікелей байланысты. Сондықтан 
халық алдындағы сөзінің просодиялық қасиеттерін қарастырудың алғышарттары осы мақала барысында жа-
салмақ. Ал елбасының бүкіл халыққа арнайтын, жыл сайын орын алатын жолдауы осы зерттеудің материа-
лының рөлін атқарады. 

Елбасының 2016 және 2017 жылғы Қазақстан Халқына Жолдауы жазбаша және ауызша мәтін түрінде 
беріледі. Ауызша мәтінді қарастыруды мақсат тұтқан аталмыш мақалада елбасының сөзінің тек спонтанды 
түрде айтылған сөзі ғана бөліп алынады. Қазақстан Республикасының президентінің Халыққа жолдауының 
бір ерекшелігі заңға сәйкес қазақ мемлекеттік тіл ал орыс тілі ресми тіл болғандықтан оның екі тілде қатар 
жеткізілуінде болып отыр. Жолдаудың толық мәтінін спонтанды деп айтуға болмайды, себебі елбасы мәтіні 
алдын ала дайындалған, қағазға жазбаша мәтін түрінде түсіріледі, және халық алдында сол мәтін оқылады. 
Алайда берілген мәліметке елбасы қандай да бір қосымша ақпарат, түсіндірмелер, перефразалау келтіру үшін 
спонтанды сөз түрі де қолданылады. 

Аталмыш зерттеу жұмысы барысында жоғарыда атап өткендей президенттің саяси дискурс аясындағы 
сөзін қарастыру көзделеді. Алайда халық алдындағы елбасының сөзі негізінен қағаздан немесе басқа да 
құралдар көмегімен оқу арқылы жеткізіледі, сөз арасында кейбір бөліктер спонтанды болып көрінгенмен, ол 
алдын ала тыңғылықты түрде дайындалған жоспар бойынша беріледі. Зерттеу материалы болып табылатын 
елбасының Қазақстан Республикасы халқына жолдауларын дайындалмаған сөз деп айту қиынға соғады, өйт-
кені ол белгілі бір тақырып аясында айтылуы тиіс жағдайларына дайын болады. Сондықтан бұндай сөздерді 
шартты түрде ғана спонтанды, нақтырақ айтсақ квазиспонтанды деп атауға болады. 

2016 жылғы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» атты Елбасының Ха-
лыққа жолдауы жалпы 92 минут 30 секунд уақытқа созылды, яғни жалпы 8800 сөзді құрады. Оның ішінде 
1324 яғни 15 % қазақ тілінде жеткізілді. Ал 2017 жылғы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсеке-
ге қабілеттілік» Қазақстан Республикасының Халыққа жолдауы 9 минут 30 секундқа созылды (оның 21% қа-
зақ тіліне тиесілі). Оның себебін де айтып кеткен жөн болар. 2017 жыл Қазақстан Республикасы үшін маңы-
зды жылдардың бірі болды. XXVIII қысқы Дүниежүзілік Универсиада Қазақстан жерінде орын алды және 
барлық назар мен көңіл осы іс-шараны ойдағыдай өткізу міндетіне бөлінгендіктен, жыл сайын өткізілетін 
Президенттің халыққа жолдауы Елбасының шешуімен басты өзгерістерді халық назарына ұсыну үшін қысқа-
ша ғана үндеу түрінде жеткізілді. Жалпы екі жылғы Президенттің халқына жолдауы бойынша 9752 сөзден 
тұратын ауызша мәтін қарастырылды.

Президент жолдауларының аудиожазбасы негізінен youtube.com сайтынан видео материал түрінде алын-
ды. Бұл видео материал онлайн конвертер көмегімен wav аудио форматына ауыстырылды. Содан кейін ғана 
бұл материалға PRAAT бағдарласында фонетикалық талдау жасалды. Осылай зерттеу үшін 2 аудиожазба дай-
ындалды:

А 1 (аудиожазба 1) – Нұрсұлтан Назарбаев, «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, 
даму» атты Елбасының Халыққа жолдауы, 2016 ж., 92 минут 30 секунд

А 2 (аудиожазба 2) - Нұрсұлтан Назарбаев, «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілет-
тілік» Қазақстан Республикасының Халыққа жолдауы, 2017 ж., 9 минут 30 секунд

Жалпы спонтанды ауызша дискурс белгілі бір жағдайға жылдам жауап беру нәтижесінде туады. Сондықтан 
оқылған мәтін мен спонтанды түрде айтылған сөздердің просодиясында айтарлықтай айырмашылықтар бар. 
Жоспарланбаған сөз әдетте жай сөйлемдерден, коррекциялардан, бір-бірімен байланыспайтын екі түрлі ой-
лардың да кездесуімен ерекшеленеді. Дайындалған мәтінді оқуға қарағанда спонтанды сөзде кездесетін хези-
тациялар мен кідірістердің өзіндік ерекшеліктері болады. 

Спонтанды сөзді түсіну негізінен паралингвистикалық және кинетикалық түрде, яғни дауыс ырғағы, тон, 
дыбыс қарқындылығы, дауыс қасиеті, сөз қарқыны, ым-ишара мен бет-әлпет қимылы секілді тәсілдерді қол-
дана отырып ақпаратты жеткізу арқылы жүзеге асады.  

Елбасы жолдауы сөзін талдау барысында келесі маңызды категорияларға назар аударылды: қайталама 
(repetition), түсінік беру және қыстырма (comments and parenthetical insertion), сұраулы сөйлем және салысты-
ру. Біздің бұл категорияларды талдау себебіміз олардың сөзде қолдануы кезінде ерекше просодиялық қаси-
еттерге ие екені байқалады. Сонымен қатар елбасы сөзінде сандар мен нақты фактілерді келтіргенде, керек 
(надо, должен) деген етістіктерді қолдану кезінде жоғары тонның қолданылуы байқалады.

 Алдымен таңдап алынған корпустан спонданды (квазиспонтанды) сөйлеу кездері бөліп алынып, соның 
ішінен аталмыш категориялардың кездесуі талданды. 

Қайталама берілген ақпаратты түсінуді жеңілдетудің бір амалы болып саналады. Қайталама негізінен бел-
гілі бір аудитория алдында немесе соған бағытталған сөздерде жиі кездеседі. Ауызша академиялық дискур-
сты қарастырған Гименез [11 сілтеме жасалған] және Дж. Флоуердоу және Л. Миллер [12] қайталамадың 
маңыздылығын дәлеледей отырып, академиялық тілді жеңілдетудің ұш жолының бірі деген ойға келді. Бұдан 
шығатын қорытынды қайталамады белгілі бір ақпараттың маңыздылығын көрсету, аудитория назарын сол 
нысанға аудару, сөздің когезиязын құру үшін қолданылады.   
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Зерттеуде елбасының сөзінде қайталамадың екі түрі байқалды: синтактикалық қайталама (құрылымның 
қайталамаы) және лексикалық қайталама (сөздердің қайталамаы). 

2016 жылғы Жолдауда кездесетін төменгі бірлік лексикалық қайталаманың мысалы болып табылады: 
(1) Где нет государственности, где нет власти, там вольно себя чувствуют всякие бандиты, экстремисты, 

террористы. 
Бұл сөзді Елбасы елдегі сол замандағы тұрақсыздылық пен елдер арасында және ішінде болып жатқан 

халықаралық терроризм мәселесін қозғаған кезде айтады. Бұл жердегі где нет деген сөздер екі рет қайтала-
нып, халықтың назарын осы өздерге аударып, мемлекеттілік пен биліктің орын мен маңыздылығын басым 
көрсетпек болды.

Төмендегі суреттен (сурет 1) елбасының осы фразаны айту барысындағы дауыс тонының өзгеруін бай-
қауға болады, яғни бірінші сөзді айтқан кезде екінші рет қайталануға қарағанда сәл де болса жоғары тонмен 
айтылатынын байқауға болады. 

    

1-сурет – Ер адам дауысымен айтылған қайталама мысалы. Логарифмдік шкалада көлденең жазықтықта секундпен 
өлшенген уақыт, тік жазықтықта тон жиілігі Гц-пен берілген.

Где нет сөздерінде где сөзінен бастап нет сөзіне қарай дауыс екіпінінің жоғары бағытта көтерілуін көреміз, 
яғни 100,2 Hz-тен 151,8 Hz-ке дейін көтеріліп, олардың арасындағы интервал 7,2 ST көрсетеді. Ал қайталан-
ба бөлігінде 102,1 Hz-тен 141,4 Hz-ке дейін өзгергені байқалады, бұл жердегі интервал 5.6 ST тең. Бұдан 
шығатын қорытынды, елбасының спонтанды (квазиспонтанды) сөзінде қайталанба жиі кездеседі және он-
дағы лексикалық бірлік бірінші қолданғанда екінші рет қайталанғанына қарағанда төменірек тонмен және 
интервалмен айтылатыны байқалды. 

Ал қазақ тілінде айтылған сөзін алып қарайтын болсақ, елбасының елдің жастары үшін басталғалы оты-
рған «Барлығына тегін кәсіби-техникалық білім беру» бағдарламасының мазмұны мен мағыздылығын таны-
стыра отырып, жастарға сөзін бағыттайды. 

(2) Біз жүзеге асырып отырған түбегейлі реформалар мен атқарып жатқан қыруар істің бәрі сендер үшін, 
болашақ үшін, жастардың болашағы үшін!

Бұл жерде елбасы үшін деген сөзді бір емес үш рет қайталап отыр, сонымен жасалып жатқан жұмыстар-
дың елдің болашағы болып табылатын жастар үшін екенін басып айтып отыр. 

   

2-сурет – Ер адам дауысымен айтылған қайталама мысалы. Логарифмдік шкалада көлденең жазықтықта секундпен 
өлшенген уақыт, тік жазықтықта тон жиілігі Гц-пен берілген.

Бұл мысалда назарды үшін деген сөзге аударатын болсақ, бірінші екі рет қайталанғанға қарағанда үшінші 
рет қайталану бөлігінде оның төменгі тонмен айтылғанын көруге болады, яғни хабарлы сөйлемдегі фразаның 
соңғы бөлігі және сөйлем соңы болғандықтан төмендеу (falling) тонымен айтылып отыр, бірінші үшін сөзінде 
автор 151,4 Hz-тен 96,8 Hz-ке дейін (-7.7 ST) тонды түсіріп айтса, екінші де сол шамада, ал үшінші рет үшін 
сөзін қолдану барысында әлдеқайда төмен тонды қолданады (113,5 Hz-тен 96,8 Hz-ке төмендеу, -2.8 ST). 
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Сонымен қатар аталмыш қайталанба мысалында екінші және үшінші рет қайталану алдында кішкене пауза 
жасалады. Бұл мысалда паузалар орташа шамамен 0,4 секундқа созылып отыр. 

Енді синтактикалық қайталанба мысалдарына келетін болсақ, елбасы жолдауында 2016 жылға елдің эко-
номикалық жағдайының төмендеуі мәселесіне тоқталып өтті. Мұнайдан келген ақшаның оңды-солды жұм-
салғанын, енді әлемдік кризистің келгенін және «Көрпеге қарап көсілу» бюджет саясатының моделінің еліміз 
үшін пайдасы туралы айта келе, біздің қалай мір сүргенімізді ашық айтып көрсетті. 

(3) ...все раздували штаты. И все были довольны. Ходили, спокойно жили...   
Осы мысалда автор өткен шақтағы етістіктер тізбесін қолданып, не істегенімізді, ақшаны қалай жұмсаға-

нымызды көрсетіп отыр. Осы сөздің PRAAT бағдарламасындағы көрінісіне көңіл бөлетін болсақ, төмендегі-
дей қорытындыға келетін боламыз.

 

3-сурет – Ер адам дауысымен айтылған синтактикалық қайталама мысалы. Логарифмдік шкалада көлденең жа-
зықтықта секундпен өлшенген уақыт, тік жазықтықта тон жиілігі Гц-пен берілген.

Бұл мысалда автор үш интонациялық бірлік қолданып отыр, сондықтан автор әрбір интонациялық бірлік-
те ең маңызды деп санаған сөздерді жоғары тонмен айтып отыр. Ол сөздер штаты, все, ходили. Орта шама-
мен бұл сөздердің барлығы 211 Hz тонмен дыбысталады. Дауыс ырғағының төмендеуі довольны және жили 
сөздерінде байқалады, яғни бұл ойдың аяқталғаны жөнінде хабар беріп отыр, сондықтан да довольны сөзінен 
соң 0,6 секундқа созылған кідіріс бар. 

Елбасының жолдауы сөзіне түсінік беру және қыстырма құбылысының жиі кездесуі тән. Автор сөзін оқу 
не спонтанды түрде жеткізу кезінде берілген ақпаратқа қосымша ойлары мен түсініктер беріп өтеді. Бұл құ-
былыстардың жолдауы сөзінде орын алуы қарапайым халыққа әрбір сөзінің, ойының түсінікті және дұрыс 
қабылдануы мақсатымен тікелей байланысты. Әлбетте оқылған және спонтанды айтылған сөздердің айтылу 
ерекшелігі болады. Хайландтың [] пікірінше түсінік беру не қыстырма құбылысы негізгі ақпарат ағымын 
бөле отырып, қосымша түсінік немесе аргумент беру үшін қолданылады. 

(4) Объем уплаты НДС, так называется НДС налог на добавленную стоимость, упали на четверть, на 25 
процентов...

Бұл мысалда елбасы сөз ортасында НДС қысқартылған сөздерінің нені білдіріп тұрғанын түсіндіріп өту 
үшін, оны ашып көрсетіп отыр. Егер осі іспеттес мысалдарға зер салып қарайтын болсақ, сөзде қыстырма 
ойлар негізгі сһз ағымынан кідіріс арқылы бөлініп тұрады. 

   

4-сурет – Ер адам дауысымен айтылған түсініктеме мысалы. Логарифмдік шкалада көлденең жазықтықта секундпен 
өлшенген уақыт, тік жазықтықта тон жиілігі Гц-пен берілген.

Бұл мысалда біз екі түсініктеменің қатар келуін көре аламыз. Егер сөйлеуші тұлға бірінші бөлікте НДС 
сөзіне тоқталса, сөйлем соңында четверть сөзін нақтылап, двадцать пять сөзін қолданып отыр. Қыстырма ой 
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екі жағынан паузамен шектелген, аяқталған ойды білдіріп отыр. Оны біз ой соңындағы дауыс ырғағының 
төмендеуінен байқай аламыз. Нақтыланып, түсініктеме беріліп отырған НДС сөзі қыстырма сөзде ерекше 
жоғары тонмен айтылғанын байқаймыз. Так сөзінен бастап дауыс ырғағы көтеріліп, бір қалыпты айтылып 
келе жатып, бірден НДС сөзінде 184,5 Hz-ке дейін көтеріліп, келесі сөздерде ойдың соңғы сөзіне дейін бір қа-
лыпты төмен қарай яғни 96,5 Hz-ке түсті. Бұл кенеттен тонның жоғары айтылуы тыңдаушы назарын осы сөз-
ге айдаруы мақсатымен айтылса керек. Екінші бөлікте четверть сөзі двадцать пять сөздері көмегімен нақты-
ланып отыр, сондықтан да тон двадцать сөзінде жоғары айтылып, төмен қарай бәсеңдей береді. 

Елбасының жолдау сөзінде сұраулы сөйлемдер жиі кезедеседі, оның басым бөлігі риторикалық сұрақ си-
патында қолданылады. Бұл амал ораторлық сөздерде немесе көпшілік алдындағы сөздерде аудитория көңілін 
аударту мақсатында қолданылатын амалдардың бірі болып табылады. Жолдаулардағы спонтанды айтылған 
сөз бөлігінле 25 сұраулы сөйлем кездессе, оның ішінде екі ғана сұрақ нақты адамның аты аталып, қойылған, 
ал қалған 92%-ы аудиторияға бағытталғанымен, шын мәнінде жауап күтпейді. 

(5) ... Алматының әбден бір қисайған үйлерінің ішінде тұрған үлкен емес фабрикаға барып, мынау ко-
стюмдер мен бәтеңкелерді неғып киіп жүрміз?...

Бұл мысал 2016 жылғы президент жолдауынан алынған. Онда елбасы елдің тауарларын дамытып, оны 
өзіміз пайдалану арқылы оларды қолдау керектігін өзінің жеке тәжірибесінен мысал келтіріп дәлелдеп отыр. 
Бұл мысалдың PRAAT бағдарламасына тек курсивпен берілген бөлігі ғана салып, талданды, өйткені осы 
бөлік сұрау мақсатында айтылып тұр. 

        

5-сурет – Ер адам дауысымен айтылған сұраулы сөйлем мысалы. Логарифмдік шкалада көлденең жазықтықта секун-
дпен өлшенген уақыт, тік жазықтықта тон жиілігі Гц-пен берілген.

Жоғарыда берілген суреттен көрініп тұрғанымыздай (Сурет 5.) сөйлеушінің дауыс ырғағы сұраулы сөзде 
(неғып) жоғары қарай яғни 137,5 Hz-тен 245,4 Hz-ке дейін көтеріледі, бұл 10 ST интервалын көрсетеді және 
тон киіп сөзінен бастап төмен қарай 108,2 Hz-ке (-14,2 ST) түседі. Арнайы сұраулы сөйлемнің сұраулы сөй-
лемнің басқа түрінен, мысалы жалпы сұраулы сөйлемнен айырмашылығы төменгі тонмен аяқталуында. Сөй-
леушінің дауыс тонының орта шамамен 150 Hz деңгейінде бір қалыпты сақталуы байқалады. Бұл елбасының 
сөзінің төменгі тонмен айтылу ерекшелігінің бір дәлелі болса керек. 

Сонымен қатар, сөйлеуші өз сөзінде маңызды цифрларды айту кезінде ерекше, жоғары тонды қолданға-
нын келесі мысалдан анық көруге болады.  

(6) На двадцать пять тысяч тонн сахара мы теперь будем получать у себя, а это импортная продукция...
Бұл мысал инвестициялық жобаларды іске асыру мақсатында әрбір ауданның ерекшеліктерін ескере 

отырып, бағдарламалар жасау керектігін баса айтты, Алматы облысындағы қант зауытының қайта қалыпқа 
келтіріліп, қант өндірісінің артқанына халықтың назарын аудартып отыр. Сондықтан бұл жетістіктің дәлелі 
ретінде жиырма бас мың тонна қант өндірілетінін сандық көрсеткіш арқылы көрсетіп отыр.

  

6-сурет – Ер адам дауысымен айтылған сандық мысалы. Логарифмдік шкалада көлденең жазықтықта секундпен өл-
шенген уақыт, тік жазықтықта тон жиілігі Гц-пен берілген.
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Логарифмдік шкаладағы көрінісін бейнелейтін суретте (сурет 6) ең жоғары тонмен – 224,9 Hz тысяч сөзі 
айтылып отыр. Бұл тыңдаушыға осы ерекше тонмен дыбысталған санның маңыздылығын көрсетеді. Цифр, 
күндер мен жылдар саяси дискурста ерекше мәнге ие, өйткені олар саяси дискурсқа қатысушылар сөзінің 
дәйектілігін сипаттауда қолданылатын негізгі амалдардың бірі болып саналады.

Қазақ халқының тарихына терең үңілсек, ел басқарған билер мен хандардың әрбір сөздері қазақ халқы-
ның мәдениетіне тән, оның байлығы мен тереңдігін көрсететін нақыл сөздер мен мақал-мәтелдерге бай. Бұл 
халыққа астарлы ой салып, халық даналығына сілтеме жасаудың бір көрінісі. Қазақстан Республикасының 
алғашқы президенті Нұрсұлтан Назарбаев та осы сара жолды жалғастырып келе жатқан үлкен тұлғалардың 
бірі. 2016 және 2017 жылдарға Қазақстан халқына Жолдауындағы спонтанды сөздері бес паремия мысалымен 
ерекшеленеді. Сол сөздердің айтылу просодиясына көңіл ударып көрелік. 

(7) ... заманың түлкі болса, тазы боп қу дейді
Бұл мақалды елбасы заманға сай болуымыз керек, заман талаптарына жауап бере алуымыз керек дегенді 

айтқысы келеді. Барлық даналық сөздерді елбасы бірқалыпты, жоғары тонымен ерекшеленбейтін, салмақты 
дауыс ырғағымен айтады. Бұл даналық пен мәдениетке деген құрметті көрсетеді.

   

7-сурет – Ер адам дауысымен айтылған паремия мысалы. Логарифмдік шкалада көлденең жазықтықта секундпен 
өлшенген уақыт, тік жазықтықта тон жиілігі Гц-пен берілген.

Жоғарыдағы суреттен анық көріп отырғанымыздай сөйлеуші түлкі мен тазы сөздеріне тон түсіріп айтып 
отыр, яғни ол заман мен қазақ халқы деген мағыналарды беріп отыр. Осы нақыл сөздегі аталмыш екі негізгі 
ұғымды баса айтып көрсетіп отыр, дегенмен де оның айтылу деңгейі 175,5 Hz-тен аспайды. 

Саяси дискурс материалы болып табылатын Қазақстан Республикасының президенті 2016 және 2017 
жылдары халқына жолдауындағы спонтанды (квазиспонтанды) сөзін талдау барысында, біз бірнеше тұжы-
рымдама мен қорытынды жасадық. Мақалада берілген мысалдар негізінде елбасы жоғары тонды сұраулы 
сөйлем мен сандарды дыбыстау кезінде қолданса, төменгі дауыс ырғағы қайталама мысалдарында кездесті. 
2016 жылғы Жолдау менен 2017 жылғы үндеуді салыстыра отырып, спонтанды (квазиспонтанды) сөйлеу үл-
гілері 2016 жылғы жолдауда орын алғанын аңғарамыз. Оны 2017 жылғы жолдаудың қандай да бір ерекше да-
уыс ырғағы мен тондағы өзгерістердің болмауы және бүкіл мәтіннің бір қалыпты айтылуы дәлел бола алады. 
Сонымен қатар қайталама мысалы бір рет, цифрды қолдану бір рет, сұраулы сөйлем бір рет қолданғанынан 
сөздің айтарлықтай әсерлі және стилистикалық тұрғыдан қанық түстермен әшекейленбегенін байқаймыз, ал 
бұл өз кезегінде спонтанды сөзге тән құбылыс емес. Бұл еңбек саяси дискурс саласында ауызша сөздерге 
жасалған практикалық жұмыстардың басы және алғышарты ғана боларына сенеміз.
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Искакова Гульназ Нурдилдаевна,  Қарағойшиева Данель Алмасбековна 
Баязитов Бакыткожа Баязитович КазНУ имени аль-Фараби. Просодия речи Президента.
В статье была сделана попытка определения просодических особенностей политического дискурса на материале 

послания президента Республики Казахстан народу последних двух лет, то есть 2016 и 2017 годы. Анализ, проведенный 
помощью программы PRAAT, подразумевал определение особенностей тона голоса. Послание президента представля-
ется к вниманию народа в устной и письменной формах. В настоящей статье была рассмотрена устная речь, в осо-
бенности спонтанная или квазиспонтанная речь. Согласно результаттам исследования были выявления категорий с 
особенной просодией. 

Ключевые слова: дискурс, политический, просодия, послание, президент, спонтанная речь.

Iskakova Gulnaz, Karagoishiyeva Danel, Bayazitov Bakytkozha teacher of al-Farabi KazNU. Prosody of the President’s 
speech. 

The article made an attempt to determine the prosodic features of the political discourse based on the message of the President 
of the Republic of Kazakhstan to the people for the last two years, that is, 2016 and 2017. The analysis, carried out using the 
PRAAT program, implied the definition of voice pitch features. The President’s message is presented to the attention of the people 
in oral and written form. In this article, oral speech , in particular spontaneous or quasi-spontaneous speech was discussed. 
According to the results of the study categories with a special prosody were identified.

Keywords: discourse, political, prosody, message, president, spontaneous speech.
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРЫП АЛДЫН АЛУДА 
МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАР ҚЫЗМЕТІНІҢ РӨЛІ

Бұл мақалада сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастырып алдын алуда мемлекеттік органдар қы-
зметінің рөлі сұрақтары зерттелген. Автормен сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарастарды қалыптастыратын 
отандық және шетелдік заңнама талданған. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру сұрақтары ерекше 
бөлінген, мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы нақты ұсыныстар берілген. 

Түйін сөздер: сыбайлас жемқорлық, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, мемлекеттік органдар ролі, алдын алу 
шаралары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет.


