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Үш тілді оқыту – заман 
талабы 

Үш тілді оқыту – заман талабы. Үштілділік бәсекеге қабілетті елдер 

қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі. Осы «Үштұғырлы тіл» туралы 

идеяны іске асыруды Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ең алдымен 

балабақшадан басталуы тиіс екенін қадап айтқан болатын: «Бұл – заман 

талабы. Осы орайда тәрбиеші мен мұғалімдер бәсекеге қаблетті тұлғаны 

даярлауды зор деп танылуда. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – 

ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға 

ойдағыдай кіру тілі» деп салиқалы үндеуінде атап көрсетті. Бұл үдерістен 

бізде тыс қалмауымыз керек. Үштілділіктің маңызын түсіне білген жанның 

болашақтағы өмір белесінен, білім кеңістігінде алары да берері де мол. Әр 

жеткіншек үш тілді жете меңгерсе, жаман ба?! Үш тілді қатар меңгерген 

адамның білім-білігі, таным-түсінігі, көзқарасы, көңіл көкжиегі кеңірек 

болатыны бәсенеден белгілі. Елбасы айтқандай, «қазіргі қазақстандақ үшін 

үш тілді меңгеру – бұл өз игілігінің кепілі». Бұл шынында да бәсекеге 

қабілетті тұлғаны тәрбиелеудегі таптырмас темір қазық, үлгі-өнеге. 

Сондықтан бұл игі бастамаға түсінісушілікпен қарауымыз керек. Әрине 

«үштұғырлы тіл» бағдарламасындағы басты басымдық қазақ тіліне берілуі 

керек деп ойлаймыз.  

Менің ойымша, ең бірінші кезекте осы аталған үш тілдің негізгісі – қазақ 

тілін оқып-үйрену, оның құпия-сырына үңіліп, жан-жақты талдаулар жасап, 

тілдің қазақ қоғамындағы рөлі мен мән-маңызына тоқталу және оның ауыз-

екі тілде Һәм көркем шығармаларда қолдану мәселесіне баса көңіл аударып, 
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жете түсінік беру керек сияқты. Осы орайда қазақ тілінің міндетін сөз 

етудің маңызы өте зор.  

Ана тіліне кез келген уақытта басымдық беруге тиісті. Осыған орай қазақ 

тілімен қатар оыс тілі қолға алынып жатыр.  

Тiл – ұлттық болмыс-бiтiмнiң бастау бұлағы, қайнар көзi. Ұлттың  
болашағы – оның ана тілінде. Тіл – халықпен бірге жасайды, дамиды, әр 

ұлттың тілі – оның жарқын болашаққа бастар тірек-тиянағы. Жақында ғана 

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев мерзімді 

басылымдар басшыларына берген сұхбатында: «Қазақтың тілі – қазақтың 

жаны! Халқымыздың тарихы да, тағдыры да – тілінде. Мәдениеті мен 

әдебиеті де, ділі мен діні де – тілінде» деп орынды атап өткен болатын. 

Шынында да, ана тіліміз – ата-бабамыздан мирас болып келе жатқан баға 

жетпес асыл қазына.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз үндеуінде «ұлттық тіл – қазақ ұлтының 

рухани мәдени байлығын ұрпақтан ұрпаққа жеткізуші қасиетті құрал» деп 

атап көрсеткен болатын. Ұлттық тілдің қоғамдағы орнын бұдан артық қалай 

тәпсірлеуге болады.  

Ана тіліміз туралы қалам тартпаған, оның болашағына алаңдамаған ұлт 

перзенттері некен-саяқ. Сондай алып тұлғалардың бірі де бірегейі аса 

көрнекті әдебиет зерттеушісі, түркітанушы, айтулы қоғам және қалам 

қайраткері Ахмет Байтұрсынов. Сонау қиын-қыстау кезеңнің өзінде 

«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы 

– тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз алдына ел болуға өзінің 

тілі, әдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын біз ұмытпауымыз керек» (А. 

Байтұрсынұлы. Тіл тағылымы. Алматы: «Ана тілі», 1992 жыл) деп 

толғанған ұлы жүректі ғалымның тіл туралы және оның тазалығы жөнінде 

айтқандары бүгінгі ұрпаққа таптырмас үлгіөнеге. Өсиет әрі аманат. 

Қазақ әдебиеттану ғылымының негізін салған, әдебиет теориясын және 

қазақ әліппесі мен қазақ тілі оқулықтарын алғаш жазған ғалым Ахмет 

Байтұрсынов сөз өнері туралы, оның ішінде шығарманың тілі туралы да 

жаңаша түсініктер қалыптастырып, салмақты да салиқалы ойлар айтқан. 

Қазақ тіл білімін қалыптастырып, зерттеп, танып-білу бағытында зерделі 

зерттеушінің «Оқу құралы» мен «Тіл құралдарының» орны айрықша. 

Ғалымның ғылыми көзқарастарына негізделген толымды туындысы 

Ташкентте 1926 жылы жарық көрген «Әдебиет танытқыш» кітабы. Бұл 

білгір қалам қайраткерінің эстетикалық-философиялық танымын, 

әдебиетшілік көзқарасын, сыншылық келбетін толық танытатын жүйелі 

зерттеу. Аталмыш еңбекте жалпы сөз өнері, шығарманың тілі, тіл тазалығы 

мен дұрыстығы, анықтығы, дәлдігі, көрнектілігі, әуезділігі туралы ойлары 

тоғысқан. Аталмыш еңбегінде «Өнердің ең алды – сөз өнері деп саналады. 

«Өнер алды – қызыл тіл» деген қазақ мақалы бар. Мұны қазақ сөз баққан, 

сөз күйттеген халық болып, сөз қадірін білгендіктен айтқан» деп атап 

өткеніндей, «Әдебиет танытқыштың» алғашқы бөлімі «Сөз өнері» деп 



 

 

аталады. Ең алдымен тілдің міндеті жөнінде сөз саралап, өз ойын былайша 

кестелейді: «Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың 

меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түюін түйгенінше айтуға жарау. Мұның 

бәріне жұмсай білетін адамы табылса, тіл хал-қадырынша жарайды. Бірақ 

тілді жұмсай білетін адам табылуы қиын» екенін тілге тиек ете келе, ойын 

ойлаған қалпында, қиялын меңзеген түрінде, көңілдің түйгенін түйген 

күйінде тілмен айтып, басқаларға айтпай білдіруге үлкен шеберлік 

керектігін баса ескертеді. (А.  

Байтұрсынұлы. Әдебиет танытқыш. Ташкент. 1926 жыл. 17 бет) Оның 

қиындығын мысалдар келтіре отырып, ғылыми тұрғыда түсіндіреді. 

Ғалымның айтуынша, орыстың ұлы ақыны А. Пушкин кейбір өлеңдерін он 

үш мәрте түзеп, қайта өңдеген екен. Ал сұңғыла суреткер Л. Толстой 

көркем шығармаларын баспаға беріп қойғаннан кейін де қайта қарап, қайта 

түзетеді екен. Бұл – ойындағы, қиялындағы, көңіліндегі нәрсені тілмен 

айтып жеткізу өте қиын екенін көрсетеді. Осы орайда қазақ 

жазушыларының арасында тілге аса мән беріп, шығармасын қайта-қайта 

қарап, өңдеп-түзейтін қаламгерлер аз болмаған. Әсіресе олардың арасында 

айтулы сөз зергері Ғабит Мүсіреповтың есімі стилист жазушы ретінде 

ерекше аталады. Жазушы шығармаларынан олақ-салақ сөз-сөйлемдерді 

шырақ алып іздесеңіз де таппайсыз. Әр сөзді сыңғырлатып апарып, өз 

орнына қоя білу де – біліктілік, кез-келген қаламгердің қолынан келе 

бермейтін шетін шаруа.  

Шығарманың тілі көркем болып, автор айтар ойын айқын жеткізе білуі 

керек. Бұл жағынан да аса көрнекті суреткер Ғабит Мүсіреповтен 

үйренеріміз көп. Ал тілге аса тиянақты қарайтын тағы бір қаламгер – 

Әбдіжәміл Нүрпейісов. Аталмыш қалам қайраткері де көркем тілдің құпия-

сырын жетік меңгерумен бірге, оның дәлдігі мен тазалығына ерекше мән 

береді. Өзінің айтуынша, «Қан мен тер» романын өмір бойы түзетіп, қайта 

қарағанның үстінен қайта қарап, үнемі өңдеп-жөндеп келеді. Бұл кейінгі 

қалам ұстаған жас буынға таптырмас үлгі, жарқын өнеге. Әрине, тілге 

салдыр-салақ қарап, оның көркем бояуын, сөздің үйлесімі мен үндестігін 

қашырып жіберетін қаламгерлер де жоқ емес. Жоғарыда айтып 

өткеніміздей, әр сөзді өз орнымен пайдаланып, сауатты сөйлем құрау да 

сауаттылықпен қатар үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сөйлем дұрыс 

құрылмаса, ой көмескіленіп, түсінуге ауыр болады. Осы орайда «Қазақ тілі» 

энциклопедиясындағы мына бір тұжырыммен толықтай келісеміз: 

«Мысалы, ойды білдірудің ең кіші тілдік бөлшегі сөйлем болса, ол белгілі 

тәртіппен орналасқан, белгілі тұлғалар арқылы грамматикалық байланысқа 

түскен, мағыналары сәйкес сөздерден, ал сөздер дәл сол сияқты морфемалар 

мен дыбыстардан тұрады, сөйтіп сөйлем жүйелі құрылым құрайды да, 

ерекше коммуникативтік қызмет атқарады. Сол арқылы қате құрылған 

сөйлемді, орынсыз қолданылған жеке сөзді, сәйкессіз тіркестерді, кейбір 

дыбыстық ауытқуларды тауып, анықтай аламыз. Сонымен бірге Әдеби тіл 



 

 

арқылы белгілі бір оқиғаны оқушыға жеткізіп қана қоймай, сезіміне әсер 

етуге де болады, яғни оқушысын бірде күлдіріп, рахаттандырып, көңіліне 

нұр сеуіп, өсіреді, бірде жылатып, көңілін күйдіріп, қайғыртады. Бұл – 

Әдеби тілдің экспрессивтік-эстетикалық қызметі болып табылады». (Қазақ 

тілі. Энциклопедия. Алматы: Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет және 

денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан даму институты, 1998 жыл, 509 

бет.) 

Әдебиеттану ғылымының атасы аталмыш еңбегінде «Сөз өнерінің 

ғылымы» мен «Тіл қисыны» туралы да тұшымды ойлар айтып, салмақты 

пікір білдірген. Шығарма тілін екі түрге бөліп қарастырады. Біріншісі – 

ақын тілі, екіншісі – әншейін тіл. (А. Байтұрсынұлы. Бес томдық 

шығармалар жинағы. – ІV т. – Алматы: «Алаш», 200 бет.) Осы екі түрдің де 

өз орындарын айқындап, ара-жігін ажыратып береді. Ал асыл сөздің асыл 

болатын шарттарын, заңдарын танытатын ғылым – тіл қисынының мақсаты 

– сөзден шеберлер не жасағанын, не жасауға болатынын көрсететінін атап 

көрсетіп, сөздің шығарма жазудағы орнын айқындап, «әңгіменің түрлі 

болып шығатыны тілдің дыбысынан, әсіресе сөздің түзілуінен, сондықтан 

тіліндегі сөзден құрастырып қисынын келтіріп, жақсылап бір нәрсе шығару 

үшін сөз өнерінің ғылымын жақсы білу керек» екенін нақты мысалдармен 

ғылыми тұрғыда дәлелдеп-дәйектеп береді. Ал «Сөз талғау» бөлімінде 

сөздің дұрыстығы, тілдің тазалығы мен анықтығы, дәлдігі, көрнектілігі және 

тіл мен сөздің әуезділігі туралы ойларды саралап, қысқа да нұсқа нақты 

мысалдар арқылы мейлінше ашып түсіндіреді. Осындағы ғалым айтқан 

ғылыми тұжырымдар мен оқшау ойлар әлі де өз маңызын жоймай келеді. 

Мәселен, тіл тазалығына қатысты – ана тілімізді басқа тілдермен 

шұбарламау, өзге тілден енген сөздерге абай болып, мән-мағынасына қарай 

орайластырып қолдану бүгінде күн тәртібінен түспей келе жатқан ең өзекті 

мәселенің бірі.  

Қазіргі заман жазушыларының тілі тіптен көркемдіктен арылып, бірте-

бірте телеграфтық стилге көшіп барады. Тіпті тілге аса мән берудің қажеті 

жоқ, шығарманың идеясына, ойына, астарына, мазмұнына баса көңіл 

бөлінсе жеткілікті деген де түсінік-пайымдар қалыптасып келеді. Біздіңше, 

бұл мүлде дұрыс емес, көркем әдебиеттің ең басты құралы – тіл. Тілді жетік 

білмейтін қаламгер ешуақытта сапалы туынды жаза алмайды, тілі жұтаң 

шығарма ешуақытта көркем болмайды. Өйткені, шығарманың көркемдік 

құнын арттырып тұратын оның тілі. Тілі көркем болмаса, шығарманың өзі 

де көркем бола алмайды. Осыны ұлы ойшыл ғалым Ахмет Байтұрсынов 

өзінің «Әдебиет танытқыш» атты еңбегінде ғылыми тұжырымдар мен 

көркем шығармаларды қатар тізбелей отырып, келістіре кескіндеп кеткен.  

Әрине, «бояушы бояушы дегенге сақалын бояйды» дегендей, көркем 

шығарманың тілі көркем болуы керек дегеніміз, бояуды келсін-келмесін, 

қалай болса солай баттастырып жаға беру деген сөз емес. Әр нәрсенің өз 

орны, шек-шекарасы болатыны секілді, тілді орнымен қолданудың да өз 



 

 

ережелері мен заңдылықтары бар. Әр сөз қаланған кірпіш сияқты өз 

орнында тұруы керек. Сөйлемнің мәні мен мағынасына көлеңке түсірмей, 

керсінше ойдың нақтылығы мен анықтығын арттырып тұрса, нұр үстіне нұр 

болар еді. Шығарма тіліне сол кездің өзінде ғұлама ғалым Ахмет 

Байтұрсынов қойып кеткен талап пен жауапкершілікті бүгінгі қаламгерлер 

ескерсе екен деген тілегіміз бар. Сонда көркем тілге байланысты бүгінгі 

қасаң түсініктерден арылып, тілдің көркемдігі мен тазалығына, дәлдігі мен 

әуезділігіне, анықтығы мен көрнекілігіне баса көңіл бөлген болар едік.  

Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға қарай 

өзінің мемлекеттік тұғырына көтеріліп, еліміздің барлық саласында 

үстемдік етіп, күнделікті қарым-қатынас тіліне айналары сөзсіз. Тілдің 

қолданыс аясы, көкжиегі кеңейді деген – осы.  

Қазақ халқы барда, қазақ тілі де мәңгі жасай бермек!  

 


