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Abstract: This article is about one of the modern method of Kazakh language teaching, the  

effectiveness of the stage complex analysis  technology. In preparatory part analyzed the features of 

teaching of Kazakh language  for students of the Kazakh Diaspora. The author of the article discussed 

experience of innovative teaching methods in Kazakh language. 
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Еліміз егемендік алып, ата-бабаларымыз аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізгелі білім беру 

саласында да оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін енгізу, жаңаша оқыту талабы күн тәртібіне 

қойылып отыр. Жаңашыл ұстаз, педагогика ғылымдарының кандидаты Нұрша Алжанбайқызы 

Оразахынованың авторлық бағдарламасы «Сатылай кешенді талдау» арқылы қазақ тілін  

ғылыми негізде оқыту ұлттық ерекшелігімізге толығымен сай келеді. Автордың өзі атап 

көрсеткендей: «Сатылай кешенді талдау – қазақ тілінің төл технологиясы. Себебі, біріншіден, 

технологиялық теориялық негізі А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, Т.Шонанов, Қ.Жұбанов, 

С.Аманжолов т.б. ғалымдардың ғылыми-әдістемелік тұжырымдарын басшылыққа алады; 

екіншіден, ағартушылық негізі Ыбырай, Абай, Шоқан тағы басқалардың ағартушылық 

ұстанымдарын негіз етеді; үшіншіден, ұрпақтың тілін ауыз әдебиетінің бай мұрасынан бастап, 

бүгінгі күні сөз зергерлерінің әдеби ой-толғамдарын мәтін, тіл дамыту, тіл ұстарту 

материалдары етіп алуы; төртіншіден, тілдік қатынас (айтылым, жазылым, тыңдалым, 

оқылым, сөйлесім) теориясына негізделуі; бесіншіден, ғалым-педагог Г.К. Селевконың 

технологиялық талаптарына сәйкес жасаған «Педагогикалық классификациясына» толығымен 

жауап береді» [1]. 

Өзім бірнеше жылдан бері қазақ тілін оқытуда қолданып жүрген бұл тәсілдің бірнеше 

ерекшелігі бар: 1) бұл талдауды меңгеру оқытушыдан да, оқушыдан да терең теориялық 

білімді талап етеді, себебі әрбір тарау соңында жасалынатын бұл талдау қарапайымнан 

күрделіге, яғни әрбір тақырыпты жете білуге негізделеді; 2) тілдік материалдар, ережелер 

талдау барысында ұдайы, толық қайталанып отырылады, оқушылардың өтілген материалды 

ұмытпай, толық меңгеріп, естерінде ұзақ сақталуына себін тигізеді; 3) оқушының тест 

тапсырмаларымен жұмысы барысында тиімді нәтижеге қол жеткізеді, себебі қазақ тілін 

сатылай кешенді талдау арқылы меңгерген оқушы алған білімдерін практика жүзінде тез әрі 

жылдам жүзеге асыра алады. Сондықтан бұл озық технологиялық әдіс республикалық орта 

және жоғары оқу орындары ұстаздары арасында кеңінен қолдау тауып отыр. 

Қазақ диаспорасы тыңдаушыларына қазақ тілін меңгертуде сатылай кешенді талдау 

тәсілі өте тиімді. Фонетикалық талдаудың бірінші бөлімі фонологиялық талдауда: 1) сөздің 

жуан, жіңішке, аралас буынды сөздің қайсысына жататынын анықтау; 2) сөзді буынға бөліп, 

түрлерін ажырата білу; 3) тасымал жасау, 4) екпінді табу; 5) буын үндестігін; 6) дыбыс 

үндестігін ажырата білу қамтылады. Екінші бөлімі – дыбыстарға математикалық тәсілмен 

мінездеме беру барысында сөздегі дыбыстардың саны, түрлері, дыбысталу ерекшеліктері 

талданады.  

Қазақ диаспорасы тыңдаушыларына орфографиялық ережені меңгеру барысында 

мынадай тілдік материалдар қиындық туғызып жүр:  

- сөйлем жігін ажыратып, келесі сөйлемді және жалқы есімдерді бас әріппен бастап жазу; 

- жуан, жіңішке, аралас буынды сөздерді дұрыс жазу (барді, келды сияқты жазу 

кездеседі); 
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- сөз арасындағы қысаң дауыстыларды (ы, і) түсіріп жазу (дыбс, құрлыс т.с.с.); 

- қосарлы дыбыстармен таңбаланатын (ё, ю, я) сөздерді, дауысты дыбыстан кейін 

жазылатын қысқа «й» әрпінің жазылуы; 

- орыс тілінен енген кірме сөздердің емлесі т.б. 

Бұл қиындықтар араб графикасына негізделген араб әліпбиі (төте жазу) мен кириллица 

арасындағы айырмашылықтардан туындап отыр. Төте жазуда бір ғана «و» әрпінің таңбасымен 

6 әріп таңбаланады: 

о – و 

ө – ٶ 

 ұ  ۇ –

ү – ٷ 

у – ۋ 

в – ۇ 

Ал «ۍ» әрпінің таңбасы 3 әріпті бейнелейді: 

ы – ۍ 

і – ئ 

и – ي 

Мына жіңішке дауысты дыбыстарды бейнелейтін әріптерге «ء» белгісі қойылады: ٶ -ө, ٷ 

-ү, ئ -і, أ-ә. К-ک, г-گ, е-ہ дыбыстары бар сөздер жіңішке сөздер деп танылады да, «ء» белгісі 

қойылмайды. Қазақтың байырғы төл сөздері бірыңғай не жуан, не жіңішке болып келеді. 

Аралас буынды сөздер, негізінен, кірме сөздер: кітап, қасиет, құдірет, тәкаппар т.б. 

Сатылай кешенді талдауды алғаш үйрену барысында шәкірттер әуелі толық жазбаша 

түрін меңгереді. Фонологиялық талдаудың 1-сатысында айтылу, жасалу, жазылу жолына 

қарай жуан, жіңішке, аралас буынды сөздерді құрамындағы дауысты дыбыстарының жуан, 

жіңішкелігіне қарай ажыратуға, дұрыс айтып, дұрыс жаза білуге машықтанады.  

2-сатысында сөз буынға бөлініп, буын түрлері анықталады.  

3-сатыда сөздің буын жігіне сәйкес қалай тасымалданатыны айтылады.  

4-сатыда сөз екпінінің орны анықталады.  

5, 6-сатыларда үндестік заңының түрлері ажыратылады. Бұл – елеулі қиындық туғызатын 

тақырып. Буын және дыбыс үндестігін ажырата білу үшін орфографиялық, орфоэпиялық 

қағидаларды білу, сөзді орфоэпиялық заңдылыққа сәйкес дыбыстай білу қажет.  

Қазақ диаспорасы тыңдаушыларына орыс тілінен енген сөздерге, неологизмдерге сөздік 

диктанттарын жүргізумен қатар, лексикалық сатылай кешенді талдау жасауға машықтандыру 

да өте маңызды.  

Сөздерге лексикалық талдау жасаған кезде сөздің атауыш немесе тура мағынасы; шығу 

тегіне байланысты туған мағыналары; тіркесу сипатына байланысты мағыналары; 

стилистикалық қызметіне байланысты туған лексикалық мағыналары; қолданылу сипатына 

байланысты түрлері ажыратылады.  

Сөз құрамына, лексика-грамматикалық мағынасына қарай сатылай комплексті талдау 

жасағанда сөз құрамына, тұлғасына, құрылысына қарай жіктеліп, лексикалық және 

грамматикалық мағыналары мен мағыналық түрлеріне қарай талданады. Бұл талдау өзіндік 

ерекшелік теріне сәйкес әрбір сөз табына жасалады.  

Синтаксистік сатылай кешенді талдаудың 1-сатысындағы сөйлемнің тыныс белгілерінің 

санын, қойылу себебін анықтау тыңдаушыларға пунктуациядан терең білім алуға тиімді. 

Талдау сызықша мен дефистің айырмасын білу; сөйлем соңына, ішіне, жеке және қабаттаса 

қойылатын тыныс белгілерін ажырата білу дағдыларын қалыптастырады. 

Талдаудың келесі сатыларында сөйлемдер айтылу сазы мен мазмұнына, құрылысына 

қарай жіктеледі. Жай және құрмалас сөйлемдердің түрлері талданады. Сөйлем мүшелеріне 

талдау жасалған соң, сөйлемдегі бір-бірімен байланысып тұрған сөз тіркестері жеке-жеке 

алынып, сөз тіркестерінің түрлеріне, сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдеріне 

ажыратылады. Талдау жасау барысында оқушының өз бетімен жұмыс дағдыларының 



қалыптасуына, қай тақырыпты қаншалықты деңгейде меңгергендігін тез анықтауға қол 

жеткізуге болады.  

Мысалы, «Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды» деген сөйлемге синтаксистік 

талдаудың толық үлгісін келтіре кетсек:  

1. Бұл сөйлемде бір тыныс белгі бар. Ол – нүкте, сөйлемдегі ойды аяқтап, тиянақтап тұр.  

2. Айтылу сазы мен мақсатына қарай – хабарлы сөйлем, себебі хабарлау мақсатымен 

айтылған. 

3. Құрылысына қарай – жай сөйлем, себебі бір ғана тиянақты ойды білдіріп тұр.  

4. Сөйлем мүшелері:  

Не істейді? – қартаймайды – дара; жіктік тұлғалы – баяндауыш. 

Кімдер қартаймайды? – адамдар – дара; зат есімді; атау тұлғалы, көптік жалғаулы – 

бастауыш. 

Қай адамдар? – анасы бар – үйірлі; зат есім мен бейтарап сөз тіркескен – анықтауыш. 

Қашан қартаймайды? – ешқашан – күрделі: біріккен, болымсыздық есімдікті – мекен 

пысықтауыш. 

5. Жай сөйлемнің түрлері: 

- жайылма, себебі тұрлаулы мүшелермен қатар тұрлаусыз мүшелер де қатысқан; 

- толымды, себебі ойға қатысты сөйлем мүшелері түгел қатысқан; 

- жақты, себебі бастауышы бар. 

6. Сөз тіркестері:  

- анасы бар адамдар – есімді тіркес, себебі басыңқы сөзі – зат есім;   

- адамдар қартаймайды – етістікті тіркес, себебі басыңқы сөзі – етістік;  

- ешқашан қартаймайды – етістікті тіркес, себебі басыңқы сөзі – етістік.  

7-8. Сөздердің байланысу түрлері мен тәсілдері:  

- адамдар қартаймайды – қиысу, бастауыш пен баяндауыш жіктік жалғау арқылы 

байланысқан; 

- анасы бар адамдар – қабысу, орын тәртібі арқылы іргелес байланысқан; 

- ешқашан қартаймайды – жанасу, орын тәртібі жалғауы арқылы байланысқан. 

Қазақ диаспорасы тыңдаушыларына арналған қазақ тілі оқулығы қандай болуы керек 

деген мәселеге ой қосар болсақ, ең алдымен, шетелдік қандастарымызға халқымыздың рухани, 

мәдени, әдеби құндылықтарын танытатын мәтіндер арқылы тез оқуын, сауатты жазуын 

қамтамасыз ету қажет. Теориялық мәліметтер берумен қатар жоғарыда аталған тілдік 

материалдарды меңгерту бағытында жаттығу, талдау жұмыстары енгізілгені дұрыс. Сөздік 

қорын байыту мақсатында кірме сөздер мен жаңа сөздерді меңгертуге арналған т.б. сөздік 

және диктант, шығармашылық жұмыс түрлері де қамтылуы орынды. Кейінгі кездері сөз болып 

жүрген жаңа буын оқулықтарының белгілі бір озық технологиялық әдіс-тәсілдерге негізделіп 

жазылуы тиіс деген пікірлерге біз де қосыламыз. 

Қорыта айтқанда, сатылай кешенді талдау арқылы қазақ тілін терең, ғылыми негізде 

меңгеруге, жоғары оқу орындарына түсу үшін тапсырылатын тест жұмыстарын орындауда 

жоғары нәтижеге қол жеткізуге болады. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ШЕТЕЛДІКТЕРГЕ ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢАША ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Abstract: The article is reported a new method of teaching Kazakh language for foreigners. It 

is analyzed teaching of Kazakh  language without grammar for foreigners. Here is  selected  rational 

approaches of teaching Kazakh language with the innovative methods. 
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Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де 2010 жылдан бастап ҚР Үкіметі мен АИР Үкіметі 

арасындағы Білім беру саласындағы ынтымақтастық туралы 2009 жылғы 22 қарашадағы 

№1829 келісімі негізінде жыл сайын ауғанстандық тыңдаушылар білім алып келеді.  

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ауғанстан 

Ислам Республикасының Үкіметі арасындағы Білім беру саласындағы ынтымақтастық туралы 

келісімді ратификациялау туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі №332-ІV Заңының  4-бабында: 

«Қазақстан тарапы 2010-2014 жылдар аралығында жыл сайын Ауғанстан Ислам Республикасы 

азаматтарының қатарынан 200 адамды: оның ішінде 140 адамды жоғары оқу орындарына және 

60 адамды техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына оқуға қабылдайды. 

Медициналық мамандықтарға жоғары оқу орындарына қабылдау 2010-2012 жылдар 

аралығында жүзеге асырылады. Білім алушылардың жалпы саны 1000 адамды құрайды, оның 

ішінде 700 адам – жоғары оқу орындарында, 300 адам – техникалық және кәсіптік білім беру 

ұйымдарында. Оқыту 2019 жылға дейін (медициналық мамандықтар –2020 жылға дейін) 

Қазақстан Республикасының қаражаты есебінен жүзеге асырылатын болады», – [1] деп атап 

көрсетілген. 

Үкіметаралық келісімге сәйкес дайындық бөлімінде білім алған тыңдаушылар АИР 

ұсынысымен  бөлінген мамандықтарды меңгеру үшін Қазақстанның колледждерінде, жоғары 

оқу орындарында білім алады. Ал студентке 1-курста қойылар талап бірдей. Шетелдік 

азаматтардың кейбіреулері дайындық бөлімінде тіл үйрену үшін оқуы мүмкін, ал ЖОО-да 

оқуын жалғастыру үшін білім алудың өз ерекшелігі бар. Тыңдаушы студент атану үшін тілді 

оқып, оқығанын түсініп мазмұндап, конспект жазып үйреніп әрі еркін сөйлей білуге тырысуы 

қажет. Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін, біріншіден, оқытушының іс-тәжірибесі, екіншіден, 

жоғарыда аталған міндеттерді қамтитын толыққанды оқулық керек. 

Қазақстанда мемлекеттік тілді оқытып-үйретуге арналған әдістемелердің ғылыми негізі 

қалыптасып, оқулықтардың бай тәжірибесі жасақталуда. Әйтсе де орта мектепте қазақ тілін – 

11 жыл, жоғары оқу орнында 2 жыл оқыған білім алушы мемлекеттік тілде өз деңгейінде 

сөйлеп кете алған жоқ.   

Филология ғылымдарының докторы, профессор Байынқол Қалиұлы «Қазақ тілін 

шетелдіктерге оқулықсыз, терміндерсіз, грамматикасыз үйрету» атты мақаласында тілді 

шетел азаматтарына дыбыс, сөз, сөз тіркесі түрінде емес, бірден сөйлем түрінде, тікелей 

жаттатқызу әдісі арқылы үйретудің жолдарын көрсете келе, нәтижеге жету үшін мынадай бес 

түрлі шарттың сақталуы міндетті екеніне тоқталады:  

«1) Оқытушы тілді ешбір термінді қолданбай, ешбір грамматикалық ережелерді 

жаттатқызбай үйрету; 

2) Тілді дыбыстар, сөздер арқылы емес, тек үш-ақ сөзден құралған, атап айтқанда, 

бастауыш, толықтауыш, баяндауыштан тұратын «Мен кітап(ты) оқыдым» деген сияқты бір 

ғана жай (жеңіл) сөйлемді құбылту, түрлендіру, өзгерту арқылы үйрету; 
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3) Жаттауға тиісті ол жай сөйлемдер тіл үйренушінің күнделікті тұрмыс-тіршілігі мен 

қызметінде ең жиі қолданылатын, ең қажетті сөздерден құралсын; 

        4) Тіл үйренуші нені үйренсе де тек жаттап алатын болсын. 

5) Оқытушының да, тіл үйренушінің де уақытын үнемді әрі тиімді пайдалану үшін тіл 

үйренушілер жаттауды жеке-жеке емес, тек хормен іске асыратын болсын» [2].  

Ғалым Б.Қалиұлы өз мақаласында 22 сабақтың үлгісін береді. Тоқтала кетер болсақ, 1-2-

сабақта жай сөйлем баяндауышын (Мен университетке бардым) жедел өткен шақта, жекеше, 

көпше түрде беріп, 8-10 рет хормен жаттатқызады. 3-сабақ қайталау сабағы. Бұл сабақта барыс 

септік жалғауының үндестік заңы бойынша түбірдің соңғы дыбысымен үйлесімді түрде 

жалғанатыны түсіндіріледі, бірақ жаттау талап етілмейді. 4-сабақ – шығыс септігінде, 5-сабақ 

– табыс септігіне, 6-сабақ – жатыс септігіне, 7-сабақ көмектес септігіне арналады. 8-сабақ – 

қайталау сабағы. 9-11-сабақтарда, өткен шақтың -ған/-ген, -қан/-кен; -ып/-іп/-п; -атын/-етін, -

йтын/-йтін тұлғалары мен оларға тән жіктік жалғаулары меңгертіледі. 12-сабақта – осы 

шақтағы, 13-сабақта келер шақ тұлғасындағы сөйлемдер жаттатылады. 14-сабақта үш шақтағы 

сөйлемдер қайталанады. 15-сабақта рай категориясы туралы түсінік беріледі де, сөйлемді 

бұйрық рай тұлғасына қойып қайталатқызады. 16-сабақта – шартты рай, 17-сабақта – қалау 

рай тұлғасындағы сөйлемдер меңгертіледі. 18-сабақ – райларды қайталау сабағы. 19-сабақта 

тәуелдік жалғау мен көптік жалғаулардың мәні түсіндіріліп үйретіледі. 20-сабақта етіс 

тұлғасындағы  сөйлемдер жатқа айқызылады. 21-сабақта үш сөзден тұратын сөйлем 

кеңейтіліп, зат есімнің алдына – анықтауыш, етістіктердің алдына пысықтауыш сөздер 

қойылып, жатқа айтқызылады. 22-қорытынды сабақта бар, жоқ, керек (қажет), емес сөздері 

мен -ма/-ме, -ба/-бе, -па/-пе – болымсыз тұлғалары, көмекші есімдер, сұрау есімдіктері мен 

септеулік және жалғаулық шылаулар т.б.  сөйленістер меңгертіледі. Б.Қалиұлы шетелдіктерге 

осылай қазақ тілін тиімді меңгертудің жолдарын нұсқайды.     

Шетелдіктерге қазақ тілін оқытудың заманауи әдіс-тәсілдері қамтылған оқулықтар 

кемшіндігі мәселесі сөз етуді қажет етеді. Оқыту үдерісінде басшылыққа алынып жүрген 

бірегей оқулық – «Қазақша сөйлегіңіз келе ме?» оқу кешенінің 1-кітабы – «Алғашқы қадам». 

Бұл еңбек – 1998 жылы Сорос-Қазақстан қоры мен ҚР Білім министрлігінің конкурсында 

жеңімпаз атанған оқу құралдарының бірі. Оқулық бастауыш фонетикалық курс пен бастауыш 

грамматикалық курстан тұрады. «Бастауыш фонетикалық курс үндестік заңын сақтай отырып, 

дыбыстарды, буындарды, сөздерді, сөйлемдерді дұрыс айтуға, айту дағдысын қалыптастыруға 

бағытталған» [3, 4б.].  

Оқулықтың бастауыш грамматикалық курсында берілген грамматикалық құрылымдар, 

ғалым Байынқол Қалиевтың жоғарыда аталған мақаласында көрсетілгендей, грамматикасыз 

үйрету әдісімен жазылған. Бұл оқу құралының әттеген-ай дегізерлік тұсы – оның осыдан 15-

ға жуық уақыт бұрын жарық көргендіктен, кейбір лексикалық материалдарының ғылым мен 

техниканың дамуына байланысты замана көшіне ілесе алмай ескіргендігі. Осы оқулық 

авторларының бірі Г.Мұсаеваның (Нұршайықовамен бірге) 2011 жылы жарық көрген «Қазақ 

тілі»: алғаш бастаушыларға арналған оқу құралына тоқтала кетер болсақ, оқулық 10 сабақтан 

тұрады.  

«Алғашқы қадамда» дыбыстар жүйесі: 

І – жуан, қосарлы дауыстылар: а, о, ұ, ы, э, и, у, я, ë, ю; 

ІІ – жіңішке дауыстылар: ә, ө, ү, і, е, и, у; 

ІІІ – үнді дауыссыздар: м, н, ң, л, р, (й), (у); 

ІV – ұяң дауыссыздар: б, в, г, д, ж, з, ғ; 

V – қатаң дауыссыздар: п, ф, к, т, ш, с, қ, х, һ, ц, ч, щ – түрінде [3, 9б.]. берілгенімен, 

«Қазақ тілі» оқулығында (2011) кесте түрінде [4, 13б.]. ұсынылған: 
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Қазақ тіліндегі қосымшалардың сыңарларының (варианттарының) жалғану ретін 

меңгерту үшін осы кестені пайдалану маңызды. Тілді үйренуші әуелі дыбыстардың дауысты, 

дауыссыз түрлерін, дауыстылардың – жуан, жіңішке, дауыссыздардың үнді, ұяң, қатаң болып 

бөлінетінін білмесе де, мысалы, көптік мағына беретін -лар тұлғасының І топтағы және й, у, р 

дыбыстарына аяқталған сөздерге (алмалар, таулар, қарлар т.б.), ал -лер тұлғасының ІІ 

топтағы және й, у, р дыбыстарына аяқталған сөздерге (инелер, үйлер, белбеулер т.б.) 

жалғанатынын білуі тиіс т.с.с.  

Осы тұрғыдан алғанда, қосымшалардың түрліше жалғанатындығын меңгерту үшін 

екінші оқулықтағы кесте ұтымдырақ, өйткені орыс тілінен енген сөздердің соңында ғана 

кездесетін б, в, г, д дыбыстарынан кейін тек қатаң дыбыстан басталған қосымша жалғанатыны 

белгілі. «Қазақ тілі» оқу құралы орыс тілін меңгерген үйренушілерге, шетелдіктерге арналып 

жазылғанымен, бүгінгі таңдағы қажеттіліктерді өтей алатындығымен құнды. Оқулық 

авторларына алғыстан басқа айтарымыз жоқ.         
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