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ҒИБРАТТЫ ҒАЛЫМ, ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ 
 
 
 
 
 
 
 

Сағындықұлы Б.  
филология ғылымдарының докторы, профессор 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
 

ЗАМАНДАСТАРЫН СЫЙЛАЙ БІЛЕТІН,  
ӨЗІН СЫЙЛАТА АЛАТЫН ЕРЕКШЕ ТҰЛҒА 

 
1968 жыл еді. Бізге, «Социалистік Қазақстан» газетінің редакциясына, Қазақ ССР Ғылым 

академиясы Тіл білімі институтында қызмет істейтін Әйтім Әбдрахманов дейтін жігіт жиі 
келіп тұратын. Бір күні газеттің сауаттылығына, әдеби тіл нормасына жауап беретін стилист 
екенімді біліп алып, менімен арнайы кездесті. Сұрақ қойды: «Бүлдіргі» деген сөздің екі 
варианты бар: бүлдіргі және бүлдірге. Сіздер осы атауды газетте қалай жазып жүрсіздер», – 
деді. Мен: «Егер қамшының бүлдіргесі болса, бүлдірге деп жазамыз. Себебі, «Қолымда бір 
қамшым бар бүлдіргелі Айтайын бір әңгіме күлдіргелі» деген халық өлеңі бар емес пе? 
«Бүлдіргілі» десек, «күлдіргелі» деген сөзге ұйқаспай қалады ғой. Қазақта «Бүлінген елден 
бүлдіргі алма» деген мәтел айтылады. Мұндай жағдайда бүлдіргі деп жазамыз», – деп жауап 
қайтардым.  

Бұл сөзім тілші ғалымға қатты ұнап қалыпты. Енді бір келгенде: «Біздің терминология 
бөлімінде бір орын бос тұр. Соған келсеңіз дұрыс болар еді», – деді. Еңбекақысын сұрадым. 
Менің газеттен алатын еңбекақымнан екі есеге жуық аз екен. Бара алмайтынымды айттым. 
Сонымен уақыт өте берді. Ғылымды қатты сүйетінмін. Ізденгім келеді. Бірақ газет жұмысы 
өте көп болғандықтан қолымды байлай берді.  

1971 жыл келді. Еш нәрсе өндіре алмадым. Бір күні Әйтімге жолығып, баяғы ұсынысын 
қабылдағым келді. Кездестік. Әтекең: «Ондай мүмкіндіктен айырылып қалдық қой. Енді 
жәрдемдесе алмаймын», – деді өкінішін білдіріп. «Олай болса, өзге бөлімдерден орын 
табылып қалмас па екен», – дедім үмітімді үзбей. «Білмедім. Бізде Түсіндірме сөздік деп 
аталатын үлкен бөлім бар. Қызметкерлері көп. Бірі келіп, бірі кетіп жатады. Сұрап көріңіз, 
мүмкін орайы келіп қалар. Бастығы – Ахмади Ысқақов деген профессор».  

Ахмади аға аса кішіпейіл, ақжарқын кісі екен. Күнде көріп жүрген кісісіндей, өте 
ілтипатпен қабылданды. Ғылыммен шұғылданғым келетінін, газет жұмысы өте ауыр 
болғандықтан ізденуге мұршат бере бермейтінін, ғылым ордасына орналассам, әрі қарай алып 
кете алатындығымды білдірдім. Ахмади аға әзірге бос орынның жоқ екендігін сыпайлап 
жеткізді. Өзімнің қандай мәселемен шұғылданып жүргенімді сұрады. «Ізденушімін. Ғылыми 
жетекшім – профессор Кәкен Аханов. «Қазақ әдеби тілін қалыптастырудағы «Социалистік 
Қазақстан» газетінің рөлі» деген тақырып берді», – дедім. Осы кезде Ахмади ағаның қасында 
отырған, маған бейтаныс жас жігіт сөзге араласты: «Тақырыбыңыз тым жалпылау екен. 
Нақтыламасаңыз, өзіңізге ауыр тиеді», – деді. Бұл пікірге Ахмади аға да қосылды. Ол сөзін 
аяқтай келе: «Бұл жігіт Рақыш Әміров деген тілші-ғалым», – деді. Еті тірі азамат екендігі бір 
көргеннен-ақ аңғарылып тұрды. Мен Рақыш ағамен осылайша танысқан едім.  

1972 жылы Тіл білімі институтына аспирантураға қабылдандым. КПСС мүшесі 
болғандықтан партия жиналыстарына қатысып тұратынмын. Бірер жылдан кейін Рақыш 
Әміров парторг болып сайланды. Сөйлеген сөзіне, сұңғылалығына, жүріс-тұрысына, 
жиналысты оп-оңай дөңгелетіп әкететініне үнемі қайыл қалып отыратынмын. Бірнеше 
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парторгті көрген едім. Ешқайсынан Рақыш ағайдай қайрат-жігер сезілмейтін. Ішімнен мына 
кісі елеулі қайраткер болатын шығар деп шамалайтынмын. Шамам шама екен. Бірнеше жыл 
өткен соң Рақыш Әміров ҚазМУ-дың филология факультетінің деканы және кафедра 
меңгерушісі болды. Көп ұзамай «шет ел тілдері институтының ректоры болып кетіпті» дегенді 
естідік. Расында, «Алтын кездік қын түбінде жатпайды» деген осы.  

1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін бұл кісі басқарушылық қызметті біржолата 
қойып, бірыңғай ғылыммен, оқу ісімен шұғылдана бастады. Университетіміздің Қазақ 
филология кафедрасында профессор бола жүріп, ұзақ жылдар бойы 10. 02. 02 – қазақ тілі және 
10.02.06 – түркі тілдері мамандықтары бойынша филология ғылымдарының докторы ғылыми 
дәрежесін беру жөніндегі Д 14А.01.23 диссертациялдық кеңесінің төрағасы болды. Бұл 
міндеттерді орындауда да өзінің бұрынғы тұлпар мінезінен танған жоқ. Әр диссертацияны өте 
байыппен тексеретін. Ізденушілер де, ғылыми жетекшілер де бұл кісінің сырын жақсы 
білетіндіктен, өз істеріне аса жауапкершілікпен қарайтын. Қорғау кезінде ғылыми еңбектерге 
үнемі әділ бағасын беріп отыратын. Бірде бір ізденушінің, бірде бір ғылыми жетекшінің 
көңілінде төраға туралы кірбің қалған емес.  

Қазақ тіл білімнің синтаксис саласы менің мамандығым емес. Дегенмен Рақыш ағаның бір 
ашық сабағына қатысып көргім келді. Бірнеше әріптестеріммен ашық сабағына бардық. Тың-
дап отырмыз. Тақырыбын өте терең білетіндігі ә дегеннен-ақ байқалды. Әрі дәрісін ұғынықты 
тілмен қызықтыра баяндай алады екен. Студенттер сілтідей тына тыңдап, керекті жерлерін 
жазып алып отыр. Ара-арасында оларды жалығып кетпес үшін диалогке де шақырып қояды. 
Мысал келтіру үшін сала құлаш сөйлемдерді жаттап алыпты. Ішімнен: «Сол сөйлемдерді жа-
зып алып, оқып берсе де болатын еді ғой. Ондай жағдайда тектес мысалдарды одан да көп 
келтіре алар еді», – деп ойладым. Бірақ ескілікті педагогтардың барлығы қағазға қарамай айту-
ды өздеріне абырой санайтын. Сондықтан мұны пікір айтқанда ескертпе ретінде көрсетпедім.  

Рақыш ағамыздың қандай ғалым, қандай ұстаз екендігі баспасөз бетінде талай рет 
жарияланды. Жариялана береді де. Мен бұл жолы ол кісінің замандастарын сыйлай да, 
сыйлата да алатын тамаша қабілетін ерекше атағым келіп тұр.  

Рақыш аға кафедраға кіріп келгенде өкшелес інілері әрдайым: «Генерал келді, орың-
дарынан тұрыңдар», – дейді. Тіпті бұл сөз айтылмаса да, біріміз қалмай, студенттер сияқты, 
орындарымыздан тұрамыз. Шашау сөзі жоқ, ісіне барынша мағым ағамыз бізге әрқашан үлгі-
өнеге. Тағы бір айрықша қасиеті – іс қағаздарын жүргізуде сауаттылығы жағынан алдына жан 
салмайды. Білімпаздығынан, іскерлігінен үнемі үйренумен келеміз. Рақыш аға жүз жасаса да 
артықтық етпейді. «Алдымызда шамшырақ болып жүре беріңіз» дегіміз келеді.  

 
 

 
 
 

Дәдебаев Ж.  
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
Абай ғылыми-зерттеу институтының директоры,  

филология ғылымдарының докторы, профессор 
 

ТҮСІ ИГІ, ЖАНЫ ІЗГІ ЖАЙСАҢ АДАМ 
 
Қазақ тіл білімінің дамуына бар ақыл-ой қуатын, бар ғұмырын арнаған, қоғамдық сананың 

кемелденуіне, замана талаптарына сай ұдайы жаңғыруына зор үлес қосып келе жатқан көнекөз 
ғұламалар мен ұстаз-ғалымдардың жан жағына жарық шашқан жарқын шоғыры бар еді. Оның 
тобында ақырын жүріп, анық басып келе жатқан қарымды қайраткерлердің бірі Рақыш Сәтұлы 
Әмір болатын. Бүгінде сол жарық шашқан жарқын шоғырдың тобы селдіреген, көз жетер 
жерде тоқсаннан жүзге қарай өрлеп келе жатқан Рақыш Сәтұлы көрінеді.  
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Рақыш Сәтұлы Әмір ғылым мен білім саласында қол жеткізген жетістіктерін насихаттауға, 
жиналған жұрттың алдында жалаулатып сөз сөйлеуге, замандастарын мақтау мен мадақтауға 
да, мақтануға да құштар жан емес. Өзін көрсетуге, ел алдында жарқырап көрініп қалуға да 
құлшынған емес. Абай айтқандай, Рақаң ешуақытта өзінде бармен көзге ұрып, өзгеден 
артыламын демеді. Бұл – екінің бірінен табыла бермейтін, ал Рақаңның өзінде нұрын шашып, 
жарығын төгіп, жарасып тұратын тамаша қасиет.  

Рақыш Сәтұлы 1946-1951 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
филология факультетінде қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша оқыды. М. Әуезов, Қ. 
Жұмалиев, Н. Сауранбаев, І. Кеңесбаев, М. Балақаев, Ы. Маманов, Е. Ысмайлов секілді қазақ 
тілі мен әдебиетінің жарқын жұлдыздарынан тәлім-тәрбие алды. Университетті үздік 
дипломмен бітірген, ғылымға бейімі бар, зерттеушілік қабілеті зор талантты жас ретінде 
аспирантурада оқуға қалдырылды. 1955 жылы филология ғылымдарының кандидаты ғылыми 
дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясын ойдағыдай қорғап шықты. Жас ғалым 
жолдамамен еліміздің Оқу министрлігіне қарайтын Педагогика ғылымдары ғылыми-зерттеу 
институтына келді. Осы институтта аға ғылыми қызметкер, бастауыш мектеп секторының 
меңгерушісі, партия ұйымының хатшысы, директордың орынбасары секілді қызметтер 
атқарды, қазақ орта мектебіндегі білім мен тәрбие мазмұнын, оқыту әдістері мен құралдарын 
жетілдіру бағытындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына басшылық жасап, оқу пәндерінің 
мемлекеттік тұжырымдамаларын, стандарттарын, сондай-ақ бағдарламалары мен оқулық-
тарының, әдістемелерінің жаңа буынын жасап, өндіріске енгізуді қамтамасыз етті. Жалпы орта 
білім беру жүйесін дамыту, орта мектептегі оқу мен тәрбие жұмыстарының сапасын жақсарту 
бағытында ерен еңбек етті.  

Ұлттық ғылым академиясы Тіл білімі институтында қазақ тілінің әлеуметтік маңызы үлкен 
іргелі ғылыми мәселелерін зерттеп, докторлық диссертация қорғады (1972), ауызекі сөйлеу 
тілінің синтаксистік ерекшеліктері, жай сөйлем синтаксисі саласында қол жеткен зерттеу 
нәтижелері бойынша бірнеше іргелі ғылыми еңбектер жариялады, халықаралық ғылыми 
конференциялар мен кеңестерде, симпозиумдарда білім мен ғылымның көкейкесті деген өзекті 
мәселелері бойынша баяндамалар жасап, жаңа ғылыми қағидалар жүйесін қалыптастыруға 
қол жеткізді, ғылымның соны жетістіктерін жедел өндіріске енгізудің әдістемелік негізін 
жасады. Ғалымның басшылығымен және тікелей қатысуымен орындалған, өндіріске енгізілген 
осы жұмыстардың әрбірінің ғылыми және практикалық маңызы жоғары еді. Олар орта және 
жоғары мектеп жүйелеріндегі білім мазмұнын байытуға, оқу мен оқыту теориясын жетілдіруге 
негіз болды.  

Рақыш Сәтұлы 1975-1979 жылдары өзі түлеп ұшқан әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
уиверситеті филология факультетінде кафедра меңгерушісі, декан болып еңбек етті. Ол 
тұстарда филология факултетінің әр кафедрасында білім мен ғылымда, шығармашылықта 
жеткен жетістіктері бүкіл республикаға жайылған ірі тұлғалар қызмет етуші еді. Ал филология 
факультетінің ғылыми әлеуеті бүкіл республика жоғары оқу орындарының осы саладағы 
ғылыми әлеуетінен асып түсетін. Мұндай бай интеллектуалдық ортада басшы болып қызмет 
атқару Рақыш Сәтұлының жоғары мектеп, жоғары білім беру, жоғары білімді мамандар 
даярлау ісінің барлық маңызды, басты қырларын жете игеруіне, өмірлік тәжірибесінің баюына, 
танымының тереңдеуіне ықпал етті. Мұның өзі жігері тасыған қайраткер тұлғаны ұстаздықта, 
ғылыми жұмыста, жоғары білім беру ісін ұйымдастыру мен басқаруда жаңа биіктерге 
жетеледі. Білім беру, маман даярлау сапасын ұдайы арттыруға ұмтылған декан филологиялық 
білім мен филология ғылымдарының дамуына нақты үлес қосты: «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
мамандығы жанынан араб тілі мамандарын дайындауға қол жеткізді; жоғары білікті ғалым-
ұстаз мамандар даярлау ісіне қуатты қозғау салды. Нәтижесінде университет жанынан «Қазақ 
тілі», «Орыс тілі» ғылыми мамандықтары бойынша ғылым кандидаты ғылыми дәрежесін 
қорғататын диссертациялық кеңес ашты. Бұл жоғары білікті мамандар даярлау жүйесіндегі 
мемлекеттік мәні бар ірі жетістік еді.  

Алматы шетел тілдері институтының ректоры әрі кафедра меңгерушісі боып еңбек еткен 
1979-1987 жылдары Рақыш Сәтұлы жоғары мектеп қайраткері ретінде білімі мен тәжірибесін, 
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басқару мен ұйымдастырудағы талантын, бар күш-қуатын толық ашып, батыл жұмсауға 
мүмкіндік алды. Ректордың білім сапасын, маман даярлау ісін шұғыл жақсарту бағытындағы 
биік мақсаттарына сай белгіленген міндеттерді іс жүзіне асыруға институттың материалдық 
базасы, жалпы ресурстары дәрменсіз болды. Аз уақыт ішінде тұтас бір іргелі жоғары оқу 
орнының материалдық, адами ресурстарын қажетті талаптар деңгейіне көтеру айтуға оңай 
болғанмен, іс жүзінде өте қиын, бұралаңы да, бұлтарысы да бар, сөйте тұра барынша өзекті 
және жауапты міндет еді. Рақыш Сәтұлы осының бәрін ой таразысына салып, екшеп, 
атқарылар іс-шаралардың нақты нәтижесіне белгіленген мерзімде қол жеткізуге құлшынды, 
соған бүкіл ұжымды жұмылдырды. Алғашқы ірі нәтижеге бес жылдан соң қол жетті. Содан 
соң-ақ жоспарланған іс-шаралар өз нәтижелерін бере бастады. Оқытушы-профессорлардың 
біліктілігі көтерілді, институттың адами ресурстарының сапасы айтарлықтай өсті, 
материалдық-техникалық базаны жақсарту күтілген нәтиже деңгейінде жүзеге асырылды. 
Оқу-әдістемелік жұмыс жаңа сапалақ деңгейге көтерілді. Институт республикадағы шетел 
тілдерінің мұғалімдерін, оқытушыларын заман талаптарына сай даярлау мен қайта даярлаудың 
және осы саладағы істерді оқу-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етудің республикадағы 
бірден-бір басты орталығына айналды, еліміздің мәдени, әлеуметтік, экономикалық дамуын 
әлемдік кеңістікке шығаруға терезе ашты. 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі тұсындағы 
империялық астамшылық, Қазақ ұлтшылдығы туралы жалалы сойқан, қуғын-сүргін институт 
ректоры Р. С. Әмірге де жайсыз тиді. Ректор 1987 жылы өзін ректорлық лауазымнан босату 
туралы арыз жазып, бірыңғай ғылыми-педагогикалық жұмысқа ауысты.  

1988-1991 жылдары Педагогика ғылымдары ғылыми-зерттеу институтында аға ғылыми 
қызметкер, бас ғылыми қызметкер, бөлім меңгерушісі болып қызмет етті де, 1992 жылы әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне, ұстаздық қызметіне, қайта оралды. Жоғары 
мектептегі ұстаздық қызмет ғалымның ғылыми ізденістерінің арнасын кеңейтті. 
Университетте ұстаздық қызметі мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын тең ұстай отырып, қазақ 
тілінің іргелі теориялық мәселелерін зерттеп, қазақ тілі пәнінің мазмұны туралы жаңа 
тұжырымдаманың ғылыми-әдістемелік негізін жасады, жай сөйлем синтаксисі бойынша оқу 
пәнінің мазмұнын анықтады, оқу бағдарламаларын, лекциялар курсын дайындады. Ғалымның 
осы бағытта көп жылдар бойы жүргізген ізденістері мен зерттеулерінің нәтижелері мектеп 
оқушыларына арналған «Қазақ тілі» оқулықтарында, университеттер мен педагогикалық 
институттардың филология факультеттері студенттеріне арналған «Жай сөйлем синтаксисі», 
«Қазіргі қазақ тілі. Құрмалас сөйлемдер жүйесі» оқулықтарында, теңавтор болып жазған 
академиялық қалыптағы «Қазақ тілінің грамматикасы», «Қазақ грамматикасы» сияқты іргелі 
еңбектерінде көрініс тапты. 300-ден астам ғылыми, ғылыми-әдістемелік еңбектер жариялады. 
Тәуелсіз Қазақстанның халық шаруашылығы, ғылымы мен білім беру жүйесі үшін сан 
мыңдаған жоғары білімді мамандар тәрбиеледі, жеке өзінің жетекшілігімен 20-дан астам 
ғылым докторлары мен кандидаттарын даярлады. Ғұлама ғалым, ұлағатты ұстаздың 
интеллектуалдық қызметі, жазған оқулықтары, оқу құралдары, зерттеулері, ғылыми-көпшілік 
еңбектері Қазақстанның бастауыш сынып оқушыларынан жоғары мектеп докторанттарына 
дейінгі аралықта талай буын білімді, мәдениетті ұрпақтың өсіп-өркендеуіне ықпал етті.  

Р. С. Әмір өзінің көп жылдық және қажырлы ғылыми-шығармашылық, ғылыми-педагогтік, 
қоғамдық қызметімен Қазақстан Республикасының тіл саясатын іске асыруға, мемлекеттік 
тілінің дамуына, мәдени, рухани және зияткерлік әлеуетінің артуына үлкен еңбек сіңірді, қазақ 
тілінің білім берудің барлық деңгейлері бойынша оқу пәні ретінде жетілуіне, ғылым пәні 
ретінде дамуына, білім беру жүйесінің жаңаруына, жоғары білімді және жоғары білікті 
мамандар даярлау сапасын арттыруға аса зор үлес қосты.  

Ғұлама-ұстаздың түсі игі: бейне бір қақтаған ақ күмістей. Тоқсанға толып, жүзге бет алған 
түсі игі, жаны ізгі жайсаң жан сырты күміс, іші алтын кісі асылындай болып көрінеді.  
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Қалиев Б.  
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ТЕОРИЯЛЫҚ ТҰЖЫРЫМДАРЫ МОЛ ОҚУЛЫҚ 

 
Кез келген қоғамның дамуы оның ғылым саласы мен оқу жүйесіне тікелей ықпал ететіні 

белгілі. Қоғамдық-әлеуметтік өмірдегі құндылықтарды қайта қарап, сапасын одан әрі арттыра 
түсу бүгінгі заман талабы болып отыр. Осындай талапқа сай жазылған оқулықтардың бірі Р. 
С. Әмір мен Ж. Р. Әмірованың "Жай сөйлем синтаксисі" атты кітабы. Ол жоғары оқу 
орындары филология факультеттерінің студенттеріне арналған. Кітап 2003 жылы басылған. 
Көлемі 12, 44 б. т. Таралымы 2000 дана.  

Аталған оқулықтың ұтымды жері – ол қазақ тілі жөніндегі соңғы зерттеулердің 
нәтижелерін және жалпы тіл білімінде қалыптасқан жаңа теориялық тұжырымдамаларды 
ескеріп жазылған және окулық авторларының көп жылғы тәжірибелері де ескерілген.  

"Жай сөйлем синтаксисі" қазақ тілінің негізгі, түпкі жанры – ауызекі сөйлеу тілінің 
фактілерін мол қамтып, соларды негіз етеді. Бұрын аталмай жүрген, бірақ сөйлеуде көп 
жұмсалатын синтаксистік тұлға, амал, құрылымдар онда түгелдей қамтылады. Соның 
нәтижесінде оқулық филолог мамандарға тіл фактілерін, тілдік қазынаны тереңірек танытуды 
қамтамасыз етеді. Фактілері мол. Олардың жұмсалуы теориялық тұжырымдармен көрсетілген.  

Оқулық 1) сөз тіркесі туралы түсінік, 2) жай сөйлемнің құрылысы, 3) сөйлем мүшелері, 4) 
синтаксистік жүйедегі қосымша амалдар, 5) бөгде сөз – деп аталатын 5 тараудан тұрады.  

Бірінші тарауда сөз тіркесінің жүйесіне кіретін әр тұлғаның көп мағыналық сипаты 
талданады. Сол арқылы олардың коммуникативтік қызметі ашылады. Әр сөз тіркесінің 
мағынасы ашылып қана қоймайды, түпкі мағынаның дамуы, жаңа мағыналарға ие болу 
процестері де анықталады. Оған мысал ретінде авторлардың шығыс септік формасындағы 
есімді меңгерген етістікті сөз тіркесінің он түрлі мағына білдіретіндігін атап көрсеткендігін 
келтіруге болады. Авторлар жалпы жұрттың көзіне іліне қоймайтын мағынаны – бағыныңқы 
сөздің бүтін заттың бөлшегін қимылға қатысты объект етіп көрсету арқылы дәлелдеп берген. 
Осы арқылы тілдегі грамматикалық мағыналардың сипаты тереңірек ашыла түскен. Окулық 
сөз тіркестерінің түр-түрінің функционалдық қатынасқа түсіп, көп жағдайда біріне-бірі 
синоним, вариант ретінде жұмсалатынын да оқушыларының есіне салады.  

Сөз тіркестерін тек құрылымдық жағынан талдаумен қатар авторлар олардың лебіздің 
коммуникативтік талаптарын өтеуге қатысты аспектілерін де көрсетіп отырған. Сөз тіркесі тек 
құрылымдық тұлға емес, коммуникативтік қызметке де актив қатысатын тұлға деген тұжырым 
баса айтылады.  

Бұл тараудағы тағы бір ұтымды, жаңа болып көрінетін жай – сөз тіркестері жүйесіндегі 
нормаларды байқату. Қазақ тілінің лексикалық, грамматикалық жүйесіндегі нормалар әлі 
зерттелген жоқ, сөйлеу үстінде жұрт оны ескере бермейді. Келешек мамандарға тілдегі норма 
жайында сөз қозғап, оның сөз мәдениетіне әсерін танытудың мәні үлкен.  

Оқулық тілдегі (сөз тіркесі жүйесіндегі) норманың қалыптасу процестерін де көрсетіп 
берген. Бұл мәселе "Сөз тіркесі жүйесінің қалыптасуы" деген тақырыпшада қорытылып ай-
тылған. Мәселен, окулықта -п формалы көсемшенің сөз тіркесіне катысуындағы бүгінгі ереже-
лердің ертедегі етістіктерге тән аспектілік категориясына байланысты екені дәлелденген.  

"Жай сөйлемнің құрылысы" деген екінші тарауда синтаксис жүйесіндегі жай сөйлемдердің 
грамматикалық түрлері мол әрі нақты айқындалған. Бұларды тануда авторлар, "тіл, оның тұл-
ғалары құрылымдық көріністеріне сай зерттелуге тиіс" деген басты әдіснамалық ұстанымға 
сүйенген. Сөйлемдердің функциялық жағынан, құрылымдық жағынан оппозициялық 
қатынаста көрінетінін ескере келіп, олар сөйлемдердің грамматикалық түрлерін тәптіштеп 
көрсеткен. Сонымен бірге олардың грамматикалық формалары да талданған. Әр көрнекі син-
таксистік тұлғаның грамматикалық формасын анықтау, ол форманың қалыптасу заңдылығын 
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көрсету – оқулықтағы ұтымды жаңалық. Автор грамматикалық форма құрылымның грамма-
тикалық, коммуникативтік табиғатын құрап қатысатынын жиі көрсетіп отырады. Бұл сту-
денттердің теориялық, практикалық дағдыларын дамытуға себепкер әрі ойлау дағдысын 
жетілдіреді.  

Жай сөйлем жүйесінде номинативті сөйлем және етістікті сөйлемдер түрі аталады. Бұл екі 
типті сөйлемнің дара-дара грамматикалық тұлға екенін дәлелдеу үшін олардың құрылымдық 
ерекшеліктерін көрсетумен қатар, функционалдық жағынан да олардың оппозициялық қатар-
да келетіні де аталады. Номинативті жай сөйлем базистік конструкция ретінде танылып, етіс-
тікті жай сөйлем актуализациялау міндетін атқаратын функционалдық вариант ретінде атала-
ды. Сонымен бірге онда номинативті сөйлемнің етістікті сөйлемге ауысу жолы да көрсетіледі.  

Кітаптағы келелі, перспективті ой – қазақ тілінде предикативтік позицияның актуалдық 
сипаты жөніндегі тұжырымдамаға байланысты. Авторлар предикативтік позицияның 
актуалды болуы предикативтік мүшенің ремалық информацияға ие болуынан деп өте мәнді 
қорытынды жасаған.  

Осы қағидаға сүйеніп, авторлар екінші бір жаңа тұжырым жасайды: номинативті сөйлем 
өз сипатын өзгертпей-ақ актуализацияланушы сөйлем мүшесі баяндауыштың алдыңғы түбіне 
орналасуы қажет.  

Сөйтіп, авторлардың көрсетуінше, казақ тілінің синтаксистік жүйесінде екі актуализа-
циялық позиция бар болып шықты. Осы арқылы авторлар бұрын зерттеушілер көзіне ілінбей 
жүрген, тереңде жатқан тілдік заңдылықты ашып көрсеткен.  

Оқулықтағы тағы бір теориялық тұжырым – синтаксистегі сөйлемдер түрін парадигма-
тикалық, синтагматикалық байланыста өрбіген жүйе ретінде таныту.  

Авторлар екі негізді номинативті сөйлемді базистік конструкция деп санайды да, кон-
струкциялардың басқа құрылымдық түрлерін содан таралған деп есептейді. Кітапта екі негізді 
номинативті сөйлемнің бұл ролін түсіндіру бар: "бұл конструкция пікірдің тікелей баламасы 
ретінде қалыптасқан. Сондықтан ол базистік конструкция роліне ие болған", – дейді авторлар.  

Сондай-ақ оқулықта сөйлемдердің құрылымдық-функционалдық түрлері, олардың 
жасалуы, жұмсалуы бұрынғыдан гөрі мол көрсетілген, тілдегі амалдар мол ашылған. Мысалы, 
сұраулы сөйлемдердің түрлері қызметі жағынан топталып бір талданады да, содан кейін 
мағынасы жағынан тағы талданады.  

Сөйлемдердің жасалуы, жұмсалуында ашылмай, танылмай жүрген өте көп қызық жайлар 
бар екені оқушыны таң қалдырады. "Альтернативті сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемдер", 
"Риторикалық сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемдер", т. б. тараулар осыған дәлел. Сол сияқгы 
"Бұйрықты сөйлемдер", "Лепті сөйлемдер", "Болымды сөйлемдер, болымсыз сөйлемдер" 
деген тақырыптарда да жаңа фактілер, тың талдаулар, тұжырымдар мол.  

Сөйлемдерге берілетін сипаттама бүгінгі лингвистикалық озық тәжірибеге сай берілген. 
Мәселен, болымды сөйлемдер субъект пен предикаттық сананың, қимылдың өзара қатысты 
екенін білдіреді. Мыс.: Ағаш биік. Ағаш өсті. Болымсыз сөйлемдер субъект пен предикативтік 
сапаның, қимылдың арасында қатыстық жоқ екенін бідіреді. Мыс.: Ағаш биік емес. Ағаш өседі.  

Оқулықта "Үндеу амалы және олардың сөйлем құрамындағы орны, жұмсалуы" деген 
тақырып бар. Бұл тақырыпта бұрын ескерілмей жүрген синтаксистік фактілер талданған. 
Авторлар сөйлем оқиға, құбылыс туралы хабар білдірумен қатар сөйлеушінің тыңдаушы 
жақпен контактіге түсу әрекетін де білдіреді деп есептеп, онда осы коммуникативтік 
талпынысты жүзеге асыратын амалдарды талдап көрсеткен.  

Оқулықта сөйлемнің семантикасы көп аспектілік түрде көрсетіледі. Сөйлемге тән 
абстрактылық-грамматикалық (препозициялық) мағынаны, оның лексикалық көрініске көшу 
процесін көрсетуде. "Жай сөйлем синтаксисі" мазмұнын жаңа деңгейге көтереді. Студенттерді 
абстрактылы ойлауға жетелейді.  

"Сөйлем мүшелері" деген тарауда да проблемалар бұрын шыққан оқулық, ғылыми 
жариялымдардағыдан өзгеше, тың аспектіде баяндалады. Сөйлем мүшелеріне берілетін 
анықтаманың өзі анағұрлым адекватты болып шыққан: "Сөйлем мүшелері – сөйлемдегі 
функционалдық қатынастың компоненті". Мұнымен қатар сөйлем мүшелері бастапкыда 
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пікірдің құрамына сай қалыптасқанымен, бүгінгі қазақ тілінде ол – тілдік категорияның 
элементі болып жұмсалатын синтаксистік тұлға екендігі баса айтылған.  

Оқулық сөйлем мүшелерінің формаларын, жасалу жолдарын мол көрсетіп, олардың 
коммуникативтік қажеттілікті өтеу диапазонын мол ашып берген. Әсіресе, бастауыш, 
баяндауыш мүшелердің сөйлемнің құрамдық, коммуникативтік сипатын қалыптастырудағы 
ролін ашуға көп көңіл бөлінген, соған лайық олардың формалары да тәптіштеп көрсетілген. 
Ол формалардың коммуникативтік қызметі де талданып отырады. Сөйлем мүшелерін сөз 
тіркестері жүйесіндегі заңдылықтардың да қатысатындығын айту – сөйлем синтаксисі үшін 
тың мағлұмат болып табылады. Сөйлем мүшелері формаларының арасында ауысулар да 
болып тұрады екен. Бұл синтаксистік құбылысты да осы оқулықтан біліп отырмыз.  

Жақтық ұғымның қалыптасуы және ондағы негізгі көріністермен қатар сөйлеу мәнеріне 
байланысты өзгерістердің болатыны да осы еңбекте алғаш аталған.  

Оқулықта жай сөйлем синтаксисі жүйесін кұрайтын негізгі ережелермен қатар, соларға 
үстеме болып қалыптасқан екі синтаксистік амал талданады. Олар: қайталау амалы және 
шегеру амалы. Қайталау тілде жиі жұмсалатын, орныққан құрылымдық ережесі бар, 
қалыптасқан қызметі бар амал ретінде тиянақты баяндалған.  

Шегеру амалы да тілде орныққан, бірақ ескерілмей, зерттеуге түспей жүргені анық. Шегеру 
амалы екі позицияда жұмсалады екен: біріншісі – бастауыштық позицияда, екіншісі – 
баяндауыштық позицияда. Шегеру амалының сипаты, жұмсалысы нақты фактілер арқылы 
баяндалған. Бұл амалдар осы оқулықта алғаш аталып, талданып отыр.  

Қорыта келе айтарымыз: Р. С. Әміров пен Ж. Р. Әмірованың "Жай сөйлем синтаксисі" атты 
окулығы жаңа мазмұнда, мол фактілер негізінде жазылған оқулық. Онда тіл біліміндегі соңғы 
теориялық тұжырымдамалар, қазақ тіл біліміндегі соңғы нәтижелер ескерілген.  

Оқулық қазақ тілі синтаксистік жүйесінің байлығы мен икемділігін студенттерге жан-
жақты таныстыра келіп, жай сөйлем жүйесі біртұтас құбылыс ретінде көрсетіледі. Бұған дейін 
тілде орныққанмен, зерттеушілер назарынан тыс қалып келген синтаксистік амалдар накты 
талданады. Оқулық қазақ тілі мамандарын жаңа нарықтық жағдайға сай дайыңдауға, олардың 
біліктілігін, практикалық қабілетін жоғары сатыға көтеруге негіз бола алады.  

 
 

Смағұлова Г.  
филология ғылымдарының докторы, профессор 

Мамаева М.  
филология ғылымдарының кандидаты 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
 

ЖАЙ СӨЙЛЕМ СИНТАКСИСІНДЕГІ ЖАҢАЛЫҚТАР 
 

Р. Әмір мен Ж. Әмірованың «Жай сөйлем синтаксисі» атты университеттің филология 
факультеті студенттеріне арналған оқулығы бірнеше рет өңделіп, толықтырылған басылымы 
қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисін соңғы ғылыми зерттеулер негізінде баяндайды. Бұл 
басылымда жай сөйлем жүйесін құрайтын негізгі ережелермен қатар коммуникативтік 
мақсатты іске асырудың синтаксистік амалдарының бұрын көрсетілмеген түрлері (қайталау, 
шегеру амалдары) талданады.  

Бір сөйлем мүшесін қайталап айту арқылы синтаксис бірнеше коммуникативтік мақсатты 
іске асырады деп, олардың қандай мақсаттар екенін (бір ойды мойындатып айту қажет 
болғанда, қимылдың ұзақ, қарқынды болғанын эмоциялы түрде білдіру қажет болғанда т. б.) 
тілдік факторлармен көрсетеді.  

«Сөздердің сөйлем ішінде қайталануы кездейсоқ емес, инерциямен пайда болған құбылыс 
емес, ол белгілі бір қалыптасқан тәртіп бойынша құралады, сондықтан қайталауды арнаулы 
тәсіл деп танимыз» – дейді.  
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Шегеру амалы да тілде орныққан, бірақ ескерілмей келген еді. Екінші басылымда шегеру 
амалына кеңінен тоқталады. Бұл амал сөйлемнің коммуникативтік талғамына сай 
қолданылатын амал екені мысалдармен түсіндіріледі.  

Мұнда зат есім бастауыш – етістік баяндауыш схемасымен құрылған түпкі, негізгі сөйлемді 
трансформацияланған вариант сөйлеммен салыстырып көрсету арқылы есімше – анықтауыш 
бастауыштың мағынасын шегеретін жағдайын (Бала мұны тыңдамады – мұны тыңдаған бала 
жоқ.) көрсету арқылы, мұндай амалдардың пікір жеткізуде көптеп қолданылатынын атап 
көрсетеді.  

Осы басылымдағы тағы бір тың тақырып – бөгде сөз. «Сөйлеуші бір оқиға жайлы айтқанда 
өз сөзін де сол қалпында сөйлемге енгізеді. (– Сенің мамандығың не? – деп сұрадым). Бұл өте 
сирек ұшырайтын болғандықтан тіл білімі бөгде сөзге анықтама бергенде бұл фактіні есепке 
алмай жүр», – деп ескерте келе авторлар бөгде сөздің сөйлем құрылысындағы орнын нақты 
көрсетеді. Бұрынғы оқулықтарда оқшау сөздердің сөйлемдегі орны жайлы айтылғанымен, 
бөгде сөздер қатысты сөйлемдердің синтаксисі арнайы сөз болмаған еді. Сондықтан бөгде сөз 
қатысты синтаксистік талдауда студенттер үнемі қателесетін. «Бөгде сөз сөйлемнің 
грамматикалық жүйесімен жалғасып жатпайды. Сондықтан ол сөз – кірісетін сөйлемінің 
грамматикалық сипатын өзгерте алмайды, бірақ құрамын кеңейтеді. Бөгде сөз, автор сөзі 
қатысқан синтаксистік тұлға бөгде сөз қатысқан конструкция» – деп таныған тұжырымы да 
сөйлемнің синтаксистік құрылымын тануға аса қажет.  

Оқулық синтаксис пәнінің объектісі, мазмұнынан басталып, пікірді хабарлау үшін 
жұмсалатын сөйлемді құрайтын грамматикалық адмалдарды, оладың өзара қарым-қатынасын, 
сөйлемнің грамматикалық түрлерін, пікір жеткізуде сөйлем құрылымындағы кездесетін 
қосымша амалдар жайлы да толық қарастырған.  

Алғашқы беттерін ашып оқығаннан-ақ бұл оқулықтың мақсаты бүгінгі студентті ғылымға 
бейімдеу, тілдегі құбылыстарды өзге тілдермен салыстырып зерттеу қажеттігін ұқтыру 
екендігін байқалады.  

«Синтаксис – тілдің коммуникация (пікір алысу) үстінде жұмсалатын тұлғаларының 
құрылысы, әрі коммуникация үстінде жұмсалатын тұлғаларын зерттейтін ғылым саласы» деп 
тұжырым жасаған авторлардың синтаксис ғылымы туралы зерттеулері бұл саладағы бұрынғы 
жасалған анықтамаларды, дәлелдер мен дәйектемелерді жаңа тұрғыда қарастырады.  

Мысалы, бұрынғы оқулықтарда «синтаксис – сөйлемнің грамматикалық құрылымын 
зерттейдің деп түсіндірсе, бұл оқулықта «синтаксис өзіне қатысты грамматикалық 
формаларды мағынасымен қоса, соны ескере отырып зерттейді» деп нақтылайды.  

Бұрын оқулықтарда синтаксис грамматикалық ілім ретінде екі салаға бөлінетін: 1) сөз 
тіркесінің синтаксисі; 2) сөйлем синтаксисі.  

Ал бұл оқулықта неге осылай екіге бөлінетінін түсіндіру үшін синтаксистік тұлға, 
синтаксистік форма, синтаксистік ұғым деген атаулар енгізеді және оның әрқайсысының 
мәнін ашып көрсетеді.  

Синтаксистік тұлға – лебіздің (сөйлеудің) құрылымдық сипатқа ие болған көрінісі. Ол 
тұлғалар – сөз тіркесі, сөйлем мүшесі, жай сөйлем, құрмалас сөйлем, мәтін т. б.  

Синтаксистік тұлғалардың екі түрі бар: 1) құрылымдық, коммуникативтік дербестігі бар 
тұлғалар – жай сөйлем, құрмалас сөйлем; 2) құрылымдық (дербестігі жоқ) элемент ретіндегі 
тұлғалар – сөз тіркесі, сөйлем мүшесі т. б. деп көрсете келе, дербестігі жоқ тұлғалар 
коммуникативтік дербестігі бар тұлғаларды ұйымдастыруға, ал дербестігі бар тұлғалар пікір 
алмасуға қатысатын тұлғалар деп таниды.  

Синтаксистік форма дегеніміз – синтаксистік тұлғалардың тиісті грамматикалық 
амалдар арқылы қалыптасқан грамматикалық тұрпаты.  

Синтаксистік мағына – грамматикалық абстракциялы мағына. Синтаксистік форманың 
мағынасы оның құрамындағы сөздердің лексикалық мағынасына тәуелді емес деп 
тұжырымдайды.  
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Осылай синтаксисті тануға қатысты ұғымды түсіндіргеннен кейін синтаксисті мынадай 
бөліктерге бөліп қарастырады: 1) сөз тіркесінің синтаксисі; 2) жай сөйлем құрылысы;  
3) сөйлем мүшелері; 4) сөйлем құрылымындағы өзге де амалдар.  

Сөз тіркесі синтаксисі бөлімінде төмендегідей ерекшеліктер мен тың пікірлерді 
байқаймыз.  

 Сөздер сөйлемде салаластық қатынасқа түсіп те байланысуы мүмкін, яғни сөздердің 
салаласа байланысқан тобын да сөз тіркесі деп танимыз.  

 Салаласып байланысқан сөз тіркестері компоненттері екі жақты қатынаста тұрады: 
олардың өзара синтаксистік қатынасы бар, сонымен бірге олар үшінші бір сөзге дара-дара 
қатысты болады. Себебі, синтаксистік байланысқа түскен екі сөздің құрамын сөз тіркесі деп 
тану үшін, ол сөздер мағына жағынан, синтаксистік қызметі жағынан дербес, дара болуы керек 
деп тұжырымдайды.  

 Сабақтаса байланысқан сөз тіркестерін бұрынғы оқулықтарда есімді, етістікті тіркестер 
деп қарастырса, бұл оқулықта есімді тіркестердің өзін кең түрде зат есімді, сын есімді 
тіркестер деп қарастырады. Қабыса байланысқан есімді тіркестерде басыңқы сыңар зат 
есімдер болатынын, матаса байланысқан сөз тіркесінде басыңқы сыңар зат есім, заттанған сын 
есім, есімше болатынын, меңгеріле байланысқан есімді тіркестердің басыңқы сыңары зат есім, 
сын есім, сан есім де бола алатынын көркем әдебиет тілінен, ауызекі тілден мысалдар келтіру 
арқылы дәлелдейді.  

 Осы бөлімде сөз тіркесінің түрлері коммуникативтік талаптарды орындауға қатысатын 
актив тұлға ретінде бірінің орнына бірі қолданыла беретіндігі айтылады. Мағынасы жалпы 
қатыстық болғандықтан меңгеру амалы арқылы құрылған зат есімді сөз тіркестері матаса 
құрылған сөз тіркестерімен синонимдес келіп, қатар жұмсала беретінін (колхозға мүше – 
колхоздың мүшесі.) атап өтеді.  

 Есімді тіркестер бөліміндегі тағы бір атап көрсететін тұс – зат есімді сөз тіркестерінің 
изафеттік тобына арнайы тоқталып, изафеттің үш түріне тән ортақ қызметтерді: 1) заттардың 
арасындағы меншіктілік байланысты білдіру; 2) заттардың арасындағы түрлі қатыстық 
(релятивтік) байланысты білдіру; 3) зат пен заттың сапасының байланысын білдіру айқындап 
көрсетуі.  

 Етістікті сөз тіркестері бөлімінде етістік сөздер басыңқы компонент ретінде сөз тіркесін 
қабысу, матасу, меңгеру амалдары арқылы құрайды дей келе, қабысу мен матасу амалын 
жұмсауда, сан мөлшері жағын ескергенде, есімді сөз тіркесі мен етістікті сөз тіркесінде 
алшақтық жоқ, ал меңгеру амалы түр жағынан да, жиілік жағынан да етістікті сөз тіркесінде 
өте мол көрінетінін кең түрде талдап көрсетеді. Етістікті сөз тіркесіне енетін бағыныңқы 
сыңардың мағыналық сипаты ыңғайында талдау барысында түпкі мағынаның дамуы, жаңа 
мағынаға не болу үрдістері анықталады. Мысалы: барыс септікті меңгерген етістікті тіркестің 
негізгі мағынасы іс-әрекеттің бағыты ретіндегі мекенді білдіру болса, содан жеті түрлі 
мағыналық қатынасты таратады. Шығыс септіктің де басты мағына негізінде сараланған он 
түрлі мағынасын көрсетеді.  

 Септеуліктер арқылы құрылған етістікті сөз тіркестерін де мағыналық қатынасын 
көрсету арқылы, белгілі бір байланысу формасы аясында (меңгеру немесе қабысу аясында 
емес) қарастырмай, жеке талдайды.  

 Әр тілдің сөз тіркесі жүйесінің қалыптасуында ерекшеліктер болатынын, сөз тіркестерін 
құруда түрлі құбылыстар, тұрақты ережелерден ауытқулар болып тұратынын, сөздердің 
тіркесу заңдылықтарына олардың басқа сөздермен семантикалық, грамматикалық қатынасы 
да әсер ететінін мол тілдік фактілер арқылы дәлелдейді.  

«Жай сөйлемнің құрылысы» бөлімінің ұтымды жағы – сөйлем жүйесі бір тұтас, 
байланысты құрылыс ретінде зерттелген. Алдымен сөйлемді дұрыс тану үшін, оларды 
грамматикалық формаларына, құрылысына қарай топтайды, топтасу мынадай принциптермен 
берілген: 1) логика-грамматикалық ерекшеліктеріне қарай (номинативті-етістікті сөйлемдер); 
2) сөйлеу мақсатына қарай (хабарлы, сұраулы, бұйрықты, реплика ретіндегі сөйлемдер); 3) 
негізгі құрамының көрінісіне қарай (бір негізді, екі негізді); 4) жақты мағынаның болу-
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болмауына қарай (жақты, жақсыз); 5) информациялық көлеміне, осыған сай құрамдық 
мөлшеріне қарай «жалаң – жайылма, толымды – толымсыз).  

Бұлай топтап зерттеу арқылы жай сөйлемдердің бұрын аталмаған грамматикалық түрлерін 
(бір негізді, екі негізді сөйлем) немесе жай сөйлемнің кейбір түрлерінің іштей тарамдалуын 
(альтернативтік сұрақты білдіретін сұраулы сөйлемдер, риторикалық сұрақты білдіретін 
сұраулы сөйлемдер т. б.) кеңінен талдайды. Осыған орай бір негізді сөйлем мен екі негізді 
сөйлемге арнайы тоқталып, екі негізді сөйлемдер тек жақты болып құрылады, бір негізді 
сөйлемдер екі негізді сөйлемдердің грамматикалық, функционалдық баламасы (параллелі) 
ретінде қалыптасқан деген пікір айтады. Сонымен қатар, екі негізді сөйлемдер – басты 
функционалдық конструкция, ол әлдеқайда мол жұмсалады, құрылымдық потенциясы да 
үлкен, яғни мұндай сөйлемдер алуан түрлі күрделенеді дейді.  

Бұл бөлімдегі тағы бір арнайы талданған тың тақырып – номинативті және етістікті 
сөйлемдер.  

Бастауышы зат есім (номинативті сөйлем) сөйлем түп, негізгі түр болып есептеледі де, 
бастауышы есімше (етістікті сөйлем) болса, ойдың құрамын – субъектіні, объектіні 
актуализациялайтын тип деп есептейді. Актуализациялау қызметі сөзді баяндауыш 
позициясына шығару арқылы жүзеге асырылатынын мысалдармен дәйектейді.  

Айтылу мақсатына қарай топталған сөйлемдердің ерекшеліктеріне де жан-жақты 
тоқталған. Сұраулы сөйлемдерді мағынасына қарай тіпті тереңдетіп қарастырады. Ашық 
сұрақты білдіретін сөйлем, альтернативті сұрақты білдіретін сөйлем, риторикалық сұрақты 
білдіретін сөйлем, түрткі сұрақты білдіретін сөйлем жайлы жазылған жеке-жеке талдаулардан 
сөйлемдердің жасалуындағы бізге бейтаныс біраз жайттарды көңілге түйдік.  

Осы бөлімдегі тағы бір тың пікір жай сөйлемнің грамматикалық жүйесіне қатыспайтын 
оқшау сөздердің сөйлемнің коммуникативтік мақсатымен, мазмұнымен тығыз байланыста 
болатындығы жайлы. Олардың жай сөйлемдер құрамына кіргізілуі де осы себептен екен. 
Оқшау сөздердің негізгі сөйлемге қатысы жайлы «Үндеу амалы және олардың сөйлем 
құрамындағы орны, жұмсалуың деген тақырыпта талданған. Үндеу амалы – сөйлемде басқа 
мүшелермен грамматикалық байланысқа түспегенмен, пікір алысу барысындағы 
коммуникативтік талпынысты жүзеге асыратын амалдардың бірі.  

Автордың ауызекі сөйлеу тілі мен жазба тіл фактілерін салыстыра зерттеуінің нәтижелі 
көрінісінің бірі – ауызекі сөйлеу тілінде демеуліктердің пікірді жеткізу үстінде 
коммуникативтік міндет атқара алатындығы жайлы айтылған пікірлері.  

«Сөйлем – коммуникативтік тұлға, яғни пікір білдіру үшін, информация беру үшін 
жұмсалатын тұлға» деген ұстанымды басшылыққа алған авторлар сөйлемге қатысты әрбір 
синтаксистік тұлғаның сөйлемнің грамматикалық жүйесіндегі орны мен пікірді жеткізудегі 
коммуникативтік міндетін қоса қарастырады. Яғни, сөйлемдегі қалыптасқан ережеге сай 
құрылымдар да, пікір алысу кезіндегі ережеден ауытқулар да авторлар назарынан тыс 
қалмаған.  

Оқулықтың сөйлем мүшелері жайлы тарауында да бұрынғы шыққан оқулықтардағыдан 
өзгеше тың пікірлер мен сөйлем мүшелері жайлы бұрынғы ереже, анықтамаларда 
толықтырулар бар. Сөйлем мүшелерін мағыналық жақтан топтастыру арқылы оның ішкі 
мүмкіндігі мен қызметі жайлы терең қарастырған. Мысалы, бір баяндауыш мүшенің жеті түрлі 
мағыналық түрін талдаған. Баяндауыш мүшеге балама ретінде жұмсалатын предикативтік 
конструкцияларға да кеңінен тоқталып, олардың коммуникативтік қызметі де талданады.  

«Сөйлем мүшелері орын тәртібінің өзгеруі сөйлемнің ой екпінін түсіру (актуализация) 
мақсатына байланысты, актуализация сөйлеу үстінде көп ескеріледі, оны жүзеге асырудың 
тұрақты тілдік амалдары бар», – деген пікірлер ұсына отырып, актуализацияның екі 
позициясын көрсетеді: бірі – ой екпінін түсіретін актуалды позиция, екіншісі – елеусіз мүшені 
қоятын қалтарыс позиция. Ой екпіні түсетін мүшенің баяндауыш алдына көшірілуі белгілі бір 
тәртіппен жүзеге асатынын мысалдармен талдай келе, ауызекі сөйлеу тілінде инверсия өте 
жиі, бұл оның диалог түрінде жүруіне байланысты деп тұжырымдайды.  
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Әріптестері мен шәкірттері қайратты ғалымның қарымды қаламынан әлі де жаңалығы мол 
зерттеулер күтеді.  

 
 

Момынова Б.Қ.  
филология ғылымдарының докторы 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 
 

 АУЫЗША ӘДЕБИ ТІЛДІҢ КОММУНИКАТИВТІК ШАРТТАРЫН 
НЕГІЗДЕУДЕГІ ПРОФ. Р. ӘМІРДІҢ ҚЫЗМЕТІ 

 
Кеңестік кезеңде В. В. Виноградовтың ғылыми зерттеулері әдеби тіл теориясына арналған 

зерттеулердің бағыты мен жалпы теориясының қалыптасуына аса зор ықпалын тигізгені 
белгілі. Ғалым әдеби тілді жалпыхалықтық тілдің бір тармағы ретінде қарастыра келіп, әдеби 
тіл деген категорияларды құбылысты халықтың тарихынан ажыратып, жеке бөліп алып және 
сөйлеу мәдениетінен тыс зерттеудің мүмкін еместігін ғылыми постулат ретінде ұсынды. 
Әдеби тіл теориясының дамуының екі тарихи кезеңге: ұлтқа дейінгі және ұлттық – болып 
бөлінуі айтарлықтай роль атқарды. Бұл екі кезең бір-бірінен құрылымдық белгілері мен функ-
ционалдық ерекшеліктеріне қарай ажарытылатыны дәлелденді. В. В. Виноградов еңбектері 
ықпал еткен болар, қазақ тілші-ғалымдары қазақ әдеби тілі ұғымының сипаты мен мәнін 
ашумен тоқталып қалмай, әдеби тіл мен жазба мұралар тілінің арақатынасын да белгілеп бере 
алды.  

Әдеби тіл теориясының қалыптасуы мен зерттелуінің келесі сатысы прага лингвистикалық 
мектебі өкілдерінің еңбектерімен байланысты қаланды. Бұл мектеп өкілдерінің еңбектерінде 
әдеби тіл нормасы, оның кодификациясы әдеби тілдің ең маңызды ұғымдары ретінде 
қарастырылды, әдеби тілдің халықтық тілден, диалектілерден айырмашылығы туралы 
концептуалды ойлары көрінді. Прага мектебі өкілдерінің еңбектерінде норма ұғымы алғашқы 
рет тек әдеби тілмен байланысты шектеуге түспеді, ертеден келе жатқан және қоғамдық тілдік 
тәжірибе арқылы тілдік құрылымдағы барынша тұрақты, дәстүрлі, іріктелген және 
тұрақтанған элементтердің жиынтығы деп түсіндірілді. Яғни халықтық тілдің де өзіндік 
нормасы, тұрақты қолданылып отыратын грамматикалық және лексикалық құралдарының 
жүйесі болатыны, олардың жергілікті және әлеуметтік диалектілер негізінде қалыптасатыны 
туралы айтылды.  

Әрине, әдеби тіл нормаларының пайда болуы мен дамуының халықтық тіл нормаларының 
пайда болуы мен дамуынан айтарлықтай айырмашылығы болатыны түсінікті. Әдеби тіл 
мәдениет пен өркениетті өмірдің тілдегі көрінісі және әдеби тіл арқылы философиялық, діни, 
ғылыми, саяси және ұлттың әкімшілік-құқықтық ойлау жүйесі вербалды амалдармен халық 
санасында қалыптасады. Жоғарыда аталған мектептің өкілдері өз еңбектерінде әдеби тілді 
диахронды және синхронды аспектіде зерттеуге көңіл бөліп, әдеби тілдің көпфункционалдығы 
туралы айта отырып, халықтық тілдің монофункционалдығына тоқталды.  

1940-50 жылдардан бастап әр түрлі әдеби тілдердің тарихын зерттеген еңбектер жарыққа 
шықты. Қазақ әдеби тілінің тарихы, теориясының мәселелері осы жылдарда жазылған 
еңбектер арқылы қалыптасты.  

Қазақ әдеби тілінің функционалды стратификациясы туралы ой-пікірлер саралана келе, Р. 
Сыздық, С. Исаев, М. Балақаевтардың, т. б. еңбектерінде теориялық тұжырымы жасалды, 
терминдік аппараты тиянақталды. Осы жылдары қазақ әдеби тіліне байланысты мынадай 
жайттардың ғылыми негіздері қаланды:  

-қазақ әдеби тілінің тілдің өзге де өмір сүру формалары арасындағы орны анықталып, 
функционалды ерекшеліктері көрсетілді;  
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-қазақ әдеби тілінің ұлтқа дейінгі ауызша түрі және ұлттық дәуірдегі жазба түрі туралы 
ұғым қалыптастырылып, ғылыми негізделіп, тілдің норма мен оған қарама-қарсы құбылыс 
жарыспалылықтың территориялық және түрлі әлеуметтік себептері ашылып, көздері 
көрсетілді;  

-жазба мұралдардың тілдік ерекшеліктеріне тоқталу барысында шағатай тілі, кітаби тіл 
ұғымдары жөнінде түсініктер ғылыми айналысқа түсті, өзге әдеби тілдерге өз даму тарихымен 
ұқсамайтын қазақтың ауызша әдеби тілінің жалқыстильдік сипаттан ХІХ ғ. ІІ жартысынан 
бастап, көпфункционалды әдеби тілге айналуы ғылыми негізделді. Осы дәуірден бастап, қазақ 
әдеби тілінің қоғам өмірі мен оның түрлі саласындағы коммуникативтік құрал болу қабілеті 
көрінді. Осы бағыттағы зерттеу жұмыстарымен айналыспаған қазақ тілші ғалымдары кемде-
кем. Соның бірі Р. Сәтұлы Әміров болды.  

1972 жылы проф. Р. Әмірдің «Особенности синтаксиса казахской разговорной речи» 
(Алма-Ата, 1972) еңбегі осы теориялық сілкіністерді ілгерілеткен іргелі еңбектердің бірі 
болып жарыққа шықты. Бұл еңбек ауызша әдеби тілді зерттеудің өзектілігі, коммуникативтік 
шарттары, маңызы, ауызша әдеби тілдің жасалуы мен ұйымыдастырылуындағы жай және 
күрделі сөйлемдердің ерекшеліктерін жан-жақты талдап, саралап көрсеткен бірден-бір еңбек 
санатында қалып отыр. Өйткені, сол кезде де, кейіннен де зерттеушілер әдеби тілге ауызекі 
тілдің әсерін көбірек айтып, дақпырттап, бұл құбылысты тіл мәдениетінен ауытқу ретінде 
зерттеуге тырысты. Әдеби тіл және ауызекі сөйлеу тілі, жазба әдеби тіл және ауызша әдеби 
тіл туралы көбірек айтылып, жазылғанмен, әдеби тілдің ауызекі тілге әсері (кері әсер) өз 
дәрежесінде әрі көп қозғала қоймады, аталған еңбек синтаксиске қатысты саналса да, ауызша 
әдеби тілге жазба әдеби тілдің әлеуметтік себептері нақты фактілермен ашылып берілген 
жалғыз да дара еңбек болды. Еңбекті қайталай оқи отырып, біздің бұған көзіміз тағы да жете 
түсті.  

Автор ауызша әдеби тіл түрінің лексикалық, грамматикалық және стилистикалық 
жүйесінің біртектілігін дәлелдеуді мақсат ете отырып, ауызша тілдің әдеби өңдеуге қалай 
ұшырайтынын ашуға күш салған. Автор өңдеудің екі кезеңнен тұратынынын айырып 
көрсеткен: 

1) ауызекі тілдің ерте кезде халықтың ауызекі шығармашылығы түрінде өңдеуден өту 
кезеңі; 

2) қазан төңкерісінен кейін қоғамның экономикалық, әлеуметтік, мәдени дамудың әсерінен 
жазба әдеби тілдің ықпалына ұшырап, диалектілік айырмашылықтардан айырылу кезеңі, яғни 
ауызша тілдің әдебилену кезеңі.  

Осы кезеңді сөз арасында ғана жанамалай айта отырып, автор қаншама перспективті 
бағытты айыра алғанын түсіну кере, көре білу керек, мойындау керек.  

«Литературный язык, – деп көрсетті ол, – возникнув на базе разговорной речи, не только 
использовал ее лексическую, грамматическую базу, опирался на те изобразительные возмож-
ности, которыми она располагала, но и в свою очередь обогащал ее своими конструкциями... 
Но следует подчеркнуть, что истинное становление разговорной речи обусловлено развитием 
письменного литературного языка... Но это не означает, что под влиянием «литературности» 
разговорная речь теряет свою специфику. Напротив, оно постепенно совершенствуется» /1, 3-
4/. Осыдан соң автор ауызекі тілдің коммуникативтік шараттарын айту барысында:  

а)үнемділігі, сөз тіркестерінің қарапайымдануы; 
ә)аналитикалық құрылымдардың көбеюі; 
б)ұзақ, шұбалыңқы құрылымдардың құлаққа естілуі жағымды, тез қабылданып, оңай 

түсінілетін үзіктерге (бізше айтқанда сегменттерге яки синтагмаларға бөлінуі); 
в)арнайы үнемді құрылымдардың ұйымдастырлуы;  
г)синтаксистік құрылымдардың сөйлеу барысында қайта-қайта қайталанбауын көздеуден 

барып туындайтын тіркесімдердің өзгертіліп жұмсалуы;  
д)тыңдаушы мен айтушы арасындағы яки тараптар арасындағы эмоционалды байланыстың 

орнауына ықпал ететін арнайы синтаксистік құрылымдардың жасалуы; 
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ж)диалогиялық тілдесім кезіндегі қосүнділік, т. б. көптеген ерекшеліктерді ашып көрсете 
алды.  

Автор әдеби тілдің болашақтағы дамуын ауызекі тіл дәстүрін сақтап барып, ілгерілетумен 
байланыстырған. Бұл арада ғалым Ш. Баллидың «разговорный язык является единственным 
истинным языком и нормой оценки всех прочих форм речи деген пікірімен толық келісетінін 
жасырмайды. Ауызекі тіл нормаларын білмеу, ауызекі тілдің синтаксистік құрылымдарын 
жастайынан мектепте үйретпеу сөйлеу тілін дұрыс қалыптастырмаудан басталатынын, бұл 
мәселенің өз кезегінде ұлт тілінің болашағына ықпал ететінін, бала тілінің кітабиленіп, ресми-
леніп, қасаңданатынын, тіпті теле-, радиохабарларды жүргізушілердің тіліндегі айтарлықтай 
кемшіліктер мен бір-бірінен айнымайтын стандарттар мен клишелердің, шаблондардың пайда 
болуы мен олардың шығу тегін мектеп тәрбиесімен сабақтастыра келіп, әлеуметтік себебін де 
нақты айта алған.  

Осыдан 40 жылға жуық айтылған ғалымның пікірлері бүгінгі күні құнын бір мысқал да 
жоғалтпағанын баса айту керек. Бәрі де әлі өзекті күйінде тұр, яғни ғалым өзі көтерген қазақ 
тілінің аталған проблемасына жаны ауырғандықтан ат басын бұрған, терең зерттеп, 
көрегенділік таныта алған.  

Абыройлы жасында әділ сөзінен таймай, жасай беруіне тілектеспін!  
 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
Амир Р.С. Особенности синтаксиса казахской разговорной речи. - Алма-Ата, 1972. -180 стр. -стр. 3-4 
 
 

 
Тымболова А.О.  

филология ғылымдарының докторы, профессор  
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті  

 
ҒАЛЫМНЫҢ ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫРЫ  

 
Ұлы Абай: «Ғылым – Алланың бір сипаты, ол хакиқат, оған ғашықтық өзі де хақылық һәм 

адамдық дүр», -дейді өзінің отыз сегізінші қара сөзінде.  
Адамның ғылымды игеруі осы хақиқаттың растығын білу, оған құмар болу деген сөз. Абай 

ғылым жолына түскен адамды хақиқат жолына, Алланың жолына түскен жан деп деп 
есептейді. Ал оңай жолмен мал табу, пайда табу жолына түскендерден Аллаға ғашықтық, 
ғылым-білім хақиқаты табылмайды.  

«Хақылық жолды дін деп атап ашты олар,  
Бар әлемге жарықтарын шашты олар.  
Адамзатты құтқаруға пәледен,  
Мехнат шекті, төкті талай жасты олар» (С. Сейфуллин).  
Мұндағы Сәкен ақынның дін деп отырғаны да ілім-білім. Абай да хақиқат туралы ойын 

Аллатағалаға иман келтіруден бастайды. Сонда дін дегеніміз бұл жерде білім, ғылым, иман 
байлығы ретінде беріліп отыр.  

Жоғарыда келтірілген ақын қарасөзі «Ғұмыр өзі – хақиқат» деп аталады. Мұндағы негізгі 
кілт ұғым – ғұмыр. Себебі ақын «Ғұмыр өзі – хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда 
кәмалат жоқ» дейді. Демек, ғұмыр болған жерде ғана болмыс туады. Сонда ғана адам әрекет 
етіп, жоқтан бар жасайды. Осы орайда, ұзақ жасаудың сырына да бойлағандай боласың. 
Аллатағала да өлшеулі ғұмырды босқа жүрмейтін адамдарға текке бермейді-ау деп ойланасың.  

Өмірін ағартушылық қызметке арнаған ұстаз отбасында дүниеге келген біздің кейіпкеріміз 
де Алланың осы айтқан сипатына ғашық болып, жастайынан білімге ден қойып, алғыр боп 
өседі. Өмір белестерінде талай биіктерді бағындырады.  

Бүгінде тоқсанға келсе де, жанын да тәнін де артық-ауыс нәрселерден аулақ ұстап, тік 
жүруінің өзі тектілігін білдірген, сыр бермей, сырбаз жүруінің өзі үлгіге айналған 
ұстазымызды осы ғұмырында көп іс тындырды деуге болады.  
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Олай дейтін себебіміз, қазақ тіл білімінде коммуникативті синтаксистің негізін қалаған 
көрнекті өкілдерінің бірі, жетпіс жылға жуық уақыт ғылыми-ағартушылық салада аянбай ең-
бек етіп келе жатқан ұлағатты ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор Әмір Ра-
қыш Сәтұлының ғылымда салған ізі айқын, тіл біліміне, педагогикалық ғылымға қосқан үлесі 
зор.  

Бар саналы ғұмырын ұстаздық пен ғылымға арнаған, Қазақстан Республикасының білім-
ғылымының дамуына зор үлес қосқан ұлағатты тұлға бүгінде тоқсан жасқа келіп отыр. Осы 
ғұмырында ғалым үш салада, атап айтсақ, тіл білімі саласында, педагогикалық ғылымдар 
саласында, мектеп, ғылыми мекемелер үшін маман дайындау саласында аянбай еңбек етті.  

Ғалымның мектепте қазақ тілін оқыту мазмұнын, әдістемесін жетілдіруге бағытталған 
алғашқы еңбектерінен бастап, тіл білімінің ең күрделі саласы синтаксисті зерттеуге ден 
қойғаннан кейінгі, синтаксистік парадигмада әдеби тілдің ауызша формасын қарастырудан 
бастаған барлық сүбелі еңбектерін қазақ тіл білімінің қоржынына салынған үлкен олжа деп 
білеміз.  

Сөзіміз дәлелді болу үшін ғалымның ғылыми-шығармашылық және еңбек жолына шегініс 
жасайық.  

Рақыш Сәтұлы 1955 жылы мектепте істеп жүрген кезінде Қазақ ССР Оқу министрлігі 
бұйрығымен педагогикалық ғылымдар ғылыми-зерттеу институтына ауыстырылады. 
Ғалымның алғашқы зерттеулері мектепке арналып осы кезден жазыла бастайды. Зерттеу 
жұмысын алғашқылардың бірі болып эксперимент түрінде жүргізеді. Бұл зерттеулерінің 
нәтижесінде «1-класта қазақ тілін оқыту» (1956), «Бастауыш кластарда қазақ тілін оқыту» 
(1960) деген кітаптары жарияланады. Бұлар дер кезінде қазақ мектептеріне арналып жазылған 
қажетті жақсы оқулықтар болды.  

Ұлттық мектептің жай-күйіне алаңдаған ғалым мектепті реформалау ісіне бел шеше 
араласып отырады. Одан кейін де бұл мәселеден қол үзбей «Қазақ тілі пәнін қоғам, мектеп 
реформаларына сай жетілдіру концепциясы» (1988), «Жалпы білім беретін қазақ орта 
мектебінің концепциясы» (1990), «Қазақ тілі пәнінің білім берудегі оқушыны әлеуметтік тұлға 
етіп қалыптастырудағы негізі» (1992), «Қазақ мектебінің бүгіні мен болашақ даму бағыты» 
(2006) атты еңбектерін жазады. Бұл еңбектеріндегі жалпы білім сапасын көтеруге, қазақ тілін 
оқытудың әдістемесіне арналған ғалымның ойлары әлі де өзекті деуге болады.  

Рақыш Сәтұлы Әмір 1961 жылы педагогикалық ғылымдар ғылыми-зерттеу институтының 
директорының орынбасары қызметін атқарды.  

1955 ж. кандидаттық, 1972 жылы Ғылым академиясына қарасты Тіл білімі институтында 
докторлық диссертациясын қорғайды.  

1975 жылы ғалым С. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология 
факультетінің қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі, 1974-1979 жылдар аралығында факуль-
теттің деканы болып тағайындалады. Факультетті басқарған кезінде қазақ және орыс тіл білімі 
бойынша кандидаттық диссертация қорғайтын кеңестер ашуға күш салады. Өзі кеңестің 
төрағасы, Республикалық жоғары комиссиясының мүшесі болады. Сөйтіп республика 
бойынша Тіл білімі инситутынан кейінгі диссертация қорғайтын екінші кеңес ашылады. Орыс 
тіл білімінен диссертация қорғататын ғылыми кеңестің ашылуы сол кезде Қазақстан үшін ғана 
емес, бүкіл Орта Азия үшін де зор мәнге ие болады.  

Сондай-ақ алғаш рет араб тілінен маман дайындау ісін жүзеге асырады. Бұл кейін 
университетте шығыстану факультетінің ашылуына негіз болады.  

1979 жылы қайраткерлігімен танылған Рақыш Сәтұлы Әмір Алматы педагогикалық шет 
тілдер институтының ректоры болып тағайындалады. Институттың дамуына ерен еңбек 
сіңіреді. Бұл жылдардағы атқарған жұмыстары үшін Қазақ ССР Жоғары Советі 
Президиуымының Құрмет грамотасы, сонымен қатар Қазақ ССР «Құрмет белгісі» орденімен 
марапатталады. Бүгінде Абылай хан атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және Әлем 
тілдері деп аталатын университет ұжымы ғалымның еңбегін зор құрметпен бағалап отырады.  

1992 жылы Рақыш Әмір Қазақ мемлекеттік университетіне оралып, таза шығармашы-
лықпен айналысады. «Особенности синтаксиса казахской разговорной речи» (1990), «Жай 
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сөйлем синтаксисі» (1996, 1998, 2003), «Қазақ лингвистикасы мен лингводидактика мәселе-
лері» (2006), «Қазіргі қазақ тілі. Құрмалас сөйлемдер жүйесі» (2016) атты монографиялық 
еңбектері толықтырылып, өңделіп қайта жарық көреді. Ғалымның көз майын тауысып жазған 
бұл ізденістерінің теориялық табыстары қазақ тіл білімінің филологиялық базасын байытты.  

Сондай-ақ ғалым қазақ тіл ғылымының тарихында ерекше орны бар «Қазақ тілінің грамма-
тикасы» (1967), «Қазақ грамматикасы» (2002) еңбектері авторларының бірі. Сонымен қатар Р. 
Әмірдің сөйлеу мәдениетіне арналған еңбектерінің өзі бір төбе екендігін де атап өткен жөн. 
Мысалы, «Тіл мәдениеті және баспасөз» (1969), «Шешендік сөз» (1973), «Интертекстуалдық 
мәдениет пен тіл мәдениетінің қарым-қатынасы» (1977) Сөз мәдениеті (1977), «Ауызекі 
сөйлеу тілінің фольклордың қазақ әдеби тілінің қалыптасуына әсері» (1986), «Тіл мәдениеті 
жөнінде» (1986) т. б. проблемалық мақалалары мен кітаптары соның дәлелі.  

Ғалымның бірнеше мәрте Алматы қаласы халық депутаттары советінің депутаты, компар-
тия ұйымы пленумының мүшесі (1983-1987), Қазақстан Компартиясының делегаты болып 
сайлануы (1986) өзі сүйетін елі үшін, жас ұрпақ үшін бел шеше еңбек еткен қайраткерлік 
қырынан хабар береді.  

Р. С. Әмір еңбектерін, зерттеулерін қолынан қаламы түспей әлі жазып келеді. Ауызекі 
сөйлеу тілін зерттеу, синтаксистің грамматикалық, функционалдық жүйесін жазу қазақ тілінің 
коммуникативтік жұмсалысын, қызметін көрсету талабына алып келгеннен кейін ғалым бұл 
мәселелерді өзінің сүйікті университетінде «Қазақ тіл білімінің актуалды мәселелері», 
«Синтаксистің коммуникативтік аспектілері» деген арнаулы курс ретінде ұзақ жылдан бері 
күні бүгінге дейін жүргізіп келеді.  

Р. С Әмірдің жоғары дәрежелі квалификацияға ие мамандар дайындауда еңбегі зор. Ғалым 
23 кандидат, 2 ғылым докторын дайындады. Шәкірттерінің өзі бүгінде ізін жалғастырған 
белгілі ғалымдарға айналған.  

Сөз соңында филология ғылымының докторы, профессор, ҚР Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері, «Құрмет белгісі» ордені, «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға сіңірген ерен еңбегі 
үшін» медалінің иегері Рақыш Әмір ағайымызды торқалы тойымен құттықтай отырып, мықты 
денсаулық, жүз жасасын деген тілек білдіреміз.  

 
Жақыпов Ж.А.  

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
 университетінің профессоры,  

филология ғылымдарының докторы 
 

ТІЛТАНУДАҒЫ ТҰЛҒА 
 

Рақыш Сәтұлы Әмірдің еңбектерін шәкірттер ғасырлар бойы қолданатынына сенемін. 
Білім-ғылымның қажеті төмендемесін деңіз. Жылдар өткен сайын оның ғылыми, ұстаздық 
тұлғасы тұғырлана түсер.  

Профессор Р. С. Әмірді қазақ мектебі тіл оқулықтарының авторы, оқыту әдістемесін түзуші 
әдіскер, ғылыми қауым синтаксистік құрылысты зерттеуші ретінде жақсы біледі. Бұл жолы біз 
ғалымның синтаксистік еңбектері және соған орай айтылған басқа пікірлері туралы сөз 
қозғағалы отырмыз.  

Ғылыми өмір кезеңдерінің сорабымен жүрсек, Р. С. Әмірдің қазақ тіл білімінде 
жалғаулықтарды диссертациялық деңгейде алғаш зерттегенін білеміз /1/. Бұл зерттеуге дейін 
оқыту айналымында бұл шылаулар, әрине, бар болатын. Аталмыш зерттеу жұмысында 
жалғаулықтардың қарастырылуындағы оқшау идея жалғаулықтардың синтаксистік қызметін 
сөйлем аясынан тысқары мәтін аясына алып шығу болатын. Оқулықтарға, оқыту үдерісіне еніп 
кетсе керек еді, – ғалым өзі қадағалады ма, әлде қазақ синтаксистік ғылымы дағдылы соқ-
пақтан соқтықпаға шыққысы келмеді ме – бұл идеяның жүзеге асуы осы ғасырға келіп ұласты.  

Тіл мен сөйлеудің арақатынасы туралы мәселе осы ғасырға шейін тіл біліміндегі өзекті де 
күрделі мәселенің бірі болып келеді. Ал қазақ тіл білімі бұл мәселені, негізінен, қолға ала 
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бастағанына аз ғана уақыт болды. Бұлардың түйісер тұстары мен ажыратылатын жолдары Ф. 
де Соссюр ұсынып кеткен тұжырымдардан аса алыс кеткен жоқ.  

Ауызекі сөйлеу тілі, соған орай, «жанды тілді» зерттеу проблемасы қазақ тіл білімінде 
өткен ғасырдың 70-жылдары күн тәртібіне ресми түрде қойылған екен. Қазақ ССР-ы Ғылым 
Академиясы Қоғамдық ғылымдар бөлімшесінің 1973 жылғы 14 наурыздағы жалпы 
жиналысында Қазақстан қоғамдық ғылымдары алдында тұрған келелі мәселелердің бірі 
ретінде қазақ ауызекі сөйлеу тілін зерттеу мәселесі қаралыпты. Баяндамашы Р. Әміров ауызекі 
сөйлеу тілін зерттеудің негізгі нысандарын (оның ішінде құрылымдық, стильдік, психолинг-
вистикалық, диахрониялық, синхрониялық тұрғылар нұсқалады) шола келе: «Изучение 
разговорной речи способствует повышению культуры речи, индивидуальной и общественной. 
И не только разговорно осуществляемой, но и той, которая влияет на формирование речевой 
культуры индивидуумов... Воздействие на речевую жизнь общества является важной задачей 
лингвистической науки. Для этого необходимо создание практических пособий, изучение и 
оценка речевой практики», – деп қазақ тілтанушылары алдына жаңа міндет ұсынады /2/.  

Алайда, бұл іс сол жиында қазақ ғылымының алдындағы пайдалы іс деп танылғанмен, 
қазақ тілтанушылары тарапынан тиісті зейін қойылмай, зерттеу қарқыны бәсеңдеп кеткені, 
тіпті, тоқырауға ұшырағаны байқалады. Шындығын айтқанда, бұған себеп Кеңес дәуірінде 
тілдің адаммен, қоғаммен байланысынан гөрі материясы, құрылымына ғана ден қойылуы 
болатын. Соңғы жылдары қазақ тіл білімі тілдің коммуникативтік – функционалдық, 
прагматикалық қырларына бетбұрыс жасап келе жатыр. Бұл тұрғыда Ф. Ш. Оразбаеваның, 
Ш.Ы. Нұрғожинаның, З. Ш. Ерназарованың, Д. А. Әлкебаеваның, Қ. Ө. Айтмұхаметованың т. 
б. іргелі еңбектері жазылды.  

Р. С. Әмір тіл мен сөйлеудің айырмасын синтаксистік тұрғыдан алғаш саралады. Ауызекі 
сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктерін ашу үшін зерттеуші алдымен коммуникативтік 
шарттар дейтін мәселені бағамдап алады. Бұл – өткен ғасырдағы қазақ тіл білімі үшін соны 
сөз болатын. Олай дейтініміз осы ғасырға дейін тіл құбылыстары құрылымдық жақтан 
тексеріліп келе жатқаны белгілі. Нақтырақ айтқанда, синтаксистік құрылыс екі деңгейге – сөз 
тіркесі, сөйлем деңгейіне бөлініп, сөз тіркесінде байланысу тәсілдері, түрлері, сөйлемде 
предикаттық қатынас, сөйлем құрамын кеңейтуші бірліктердің пішіні мен мағынасы туралы 
мәселелер қамтылып отырды. Синтаксистік бірліктердің коммуникативтік тұрғыларына ой 
жіберіле қойған жоқ. Ғалымның осы зерттеуін оқи отырып қазіргі коммуникативтік тіл білімі, 
антропоцентризм, сөйлеу теориясы туралы ілгерімелі идеяларды аулауға болады. Сөзіміздің 
сыңайын түсіну үшін мына бір аңдату мәніндегі бір дәйек келтірейік: «Два коммуникативных 
условия являются центральными в определении функционально-стилистических характерис-
тик разговорной речи. Во-первых, это – непосредственный контакт говорящего и лица, кото-
рому адресована речь; во-вторых, это – диалогический характер протекания разговорной речи. 
Следует разграничивать понятия «непосредственная адресованность» и «диалогичность», 
потому что они представляют разного рода факторы, влияющие на организацию речи» /3 /.  

Қазақ тілінің бір ерекшелігі – ауызекі тіл мен жазба әдеби тіл жақындығы. Әдетте, бұл 
екеуін алшақ қарайды, бұл, әсіресе, жалпы тіл білімінде кең орын алады. Ал профессор Р. Әмір 
қазақ тілінің бұл жетістігін жіті байқаған. Бұл ғалымның ауызекі сөйлеу ерекшеліктерін 
анықтайтын коммуникативтік шарттарды белгілеген тұстарда жазылған /3, С. 3 – 5. / 

Қазақ тіл білімінде синтаксистің коммуникативтік қырларына өткен ғасырдың соңында 
назар аударыла бастады. Қазір жалпы тіл білімінде синтаксистік деңгейдегі келелі мәселе деп 
танылып отырған бұл құбылысқа алғаш зейін қойған ғалым Рақыш Сәтұлы Әміров болатын. 
Ғалымның 1975 жылы «Актуальное членение в казахском языке» деген мақаласы жарияланды. 
Мұндағы ойларының негізі кейін шыққан оқулықтарында көрініс тапты. Мақаланы 
мазмұндамай-ақ, тақырыбымыздан ауытқымау мақсатында оқшау идеяны көрсетіп өтейік. 
Сөйлемнің белгілі бір мүшесінің актуалдануы құбылысын ғалым қазақ (түркі) сөйлемінің 
түзілу табиғатына (сөйлем мүшелерінің орын тәртібінің тұрақтылығына) сүйеніп 
таразылайды. Сөйлем ішіндегі динамиканы анық байқаған ғалым былай деп жазады: «Сөйлем 
мүшелерінің орын тәртібінің өзгеруі сөйлемнің ой екпінін түсіру (актуализация) мақсатына 
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байланысты. Актуализация сөйлеу үстінде көп ескерілетін талап болғандықтан, оны жүзеге 
асырудың тұрақты тілдік амалдары қалыптасқан. Солардың бір амалы – сөйлемнің белгілі 
позициясы. Актуализация тұрғысынан көзге түсетін екі позиция бар: бірі ой екпінін түсіретін 
актуалды позиция, екіншісі елеусіз мүшені қоятын қалтарыс позиция. Қазақ тілінің сөйлем 
жүйесінде баяндауыштың алдыңғы түбі актуалды позиция боп танылады. Ой екпінін түсіру 
қажет болған мүшелер осы позицияға жылжытылады... Қалтарыс позиция ретінде 
баяндауыштан кейінгі позиция танылады... қазақ тілінде, сол сияқты басқа түркі тілдерде ой 
екпінін түсіретін бір ғана позиция бар. Ол – баяндауыштың ілгері түбі. Баяндауыштан басқа 
мүшелердің барлығы да ой екпінін айту қажет болғанда осы позицияға қойылады. Баяндауыш 
орнын өзгертпейді» /4, Б. 173/. Мұндағы «актуалды позиция» – сөйлемнің коммуникативтік 
мүшесі темамен, қалтарыс позиция ремамен байланысты екені көрініп тұр.  

Орыс тіл білімінде сөйлемнің актуалды мүшеленуін олардың орын тәртібімен 
байланыстыра талдаған іргелі еңбектер (мысалы, Ковтунова еңбегі), қазақ тіліндегі 
сөйлемдердің актуалды мүшеленуін диссертациялық зерттеу /5/ мұнан біраз кейін шыққанын 
ескерсек, бұл идея сол кезең үшін оқшау да озық идея деуге тура келеді.  

Қазақ тіліндегі синтаксистік ықшамдаудың заңдылықтары туралы алғашқы пікірлердің 
иесі де Р. С. Әмір болды. Синтаксистік құрылыстағы ықшамдау құбылысын талдауға 
ғалымның докторлық зерттеуінің өзгешелігі, атап айтқанда, ауызекі тілдің ерекшелігі, алып 
келген болатын. Қалай десек те, өткен ғасырдың 60-70 жылдарында ықшамдау мәселесі қазақ 
тілтанушыларының қаламына іліге қойған жоқ болатын.  

Енді бір аз сөз Р. С. Әмірдің сөйлем аясындағы тұжырымдарындағы сонылықтар туралы.  
Мүшеленбейтін сөйлемдер осы ғасырда ғана зерттелді /6/. Ондай құрылым бар екенін Р. С. 

Әмір 1972 жылы тілдік айғақтарды талдау арқылы көрсетіп берді. Осы тұста көрсете кету 
керек, ғалым қазақ тіліндегі диалогтердің типтік құрылымдық модельдерін алғашқы болып 
айқындап берді. Диалогтердегі мүшеленбейтін репликалардың заңдылықтарын жүйелеуде 
ғалым бұларды сөйлем ретінде көреді, «предложение-реплика» деп атайды. Мұны ауызекі тіл 
синтаксисіне тән құбылыстар деп таниды /3, С. 96 – 104/. Бір қызығы сол кезде ауызекі тілге 
тән деген құбылыстар қазір әдеби тілге, жазба нормаға еніп кетті. Соның нәтижесінде болар, 
қазір бұл коммуникемдер деген санатпен қарастырыла бастады. Зерттеушілердің бұл тұрғыда 
сүйенетіні – құрылымы сөйлем талабына сай келмейтін мұндай құрылымдар контекст 
ықпалымен сөйлем қызметін атқарып кете алатыны.  

Ғалымның еңбектеріндегі номинативтік сөйлем дейтін терминді атаулы сөйлеммен бірдей 
деп есептемеу керек. Ол – есімге негізделген сөйлемді осы атаумен белгілеуді жөн көреді. Бұл 
тұстағы өзгешелікті біз есімді сөйлем мен атаулы сөйлем арасындағы қарым-қатынастарды 
қарастыруынан көреміз. Бұл тұрғыдағы ой жетегі семантикалық синтаксис жазықтығына 
ұласатыны байқалады. Ал семантикалық синтаксис болса қазақ тілтануы зейін қоя алмай келе 
жатыр.  

Ғалым: «Бір негізді сөйлемдер екі негізді сөйлемдердің грамматикалық, функционалдық 
баламасы (параллелі) ретінде қалыптасқан» /7, Б. 55/. - деп жазады 1983 жылы шыққан 
оқулығында. Үңіле ой жіберсек, бұл жерде де синтаксистік құрылыстағы семантикалық 
сыңайлар көрінеді. Функционалдық-семантикалық тұрғыдан қарасақ, шындығында, бұлардың 
бір семантикалық топқа біріктіріле алатыны байқалады.  

Осы тұста ескере кету артықтық етпейді, ғалымның сөйлемнің баяндауыш мүшесін 
талдауға, негізінен, функционалдық-семантикалық тұрғыдан келген /7, Б. 116 – 140/.  

Ендігі бірер сөз ғалымның синтаксистік санаттар туралы көзқарастары жөнінде.  
Қазақ тіліндегі «морфосинтаксистік санаттар» деген атау ғылыми баспасөзде осы ғасырда 

ғана көрініс берді. Р. С. Әмірдің мұраларына көз жіберген адам морфосинтаксис туралы ойдың 
ұшқындарын анық байқар еді. Оқиық: «Морфологиялық форма мен синтаксистік форманың 
тағы бір айырмашылығы бар. Морфологиялық формалардың синтаксис үшін қызмет етпей, 
тек сөздің мағынасын, түрін құбылту үшін жұмсалатындары бар. Ал бірқатар қосымшалар – 
морфологиялық тұлғалар – тек синтаксистік конструкциялар құрау үшін ғана жұмсалып жүр: 
Жүргісі келеді. Жүргім келді. Алмасы бар ма! –ғы, -гі, -ма, -ме бір кезде етістіктен зат есім 
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тудыратын өнімді жұрнақ ретінде жұмсалған: сүргі, бұрғы, қойма т. т. Қазір бұл жұрнақтардың 
жаңа сөздер тудыру қызметі кеміп, олар негізінен синтаксистік формалар тудыру үшін 
жұмсалып жүр». /7, Б. 7.).  

Біздіңше, бұлар сөздерді байланыстырады да. Ал дәстүрлі синтаксисте байланысу тәсіліне 
жалғаулар ғана жатқызылады.  

Ғалым 1972 жылы шыққан монографиясында сөйлемнің түпкі ішкі семантикасының 
тереңдігіне көз жіберді, оның психолингвистикалық мәнін байқады, сөйлемге үстеме 
түзілістер болатынын айтты: «... стремление к уменьшению глубины предложения, созданию 
компактных конструкций. В результате происходит сегментация высказывания на более 
короткие, относительно законченные отрезки, вынос части высказывания за пределы 
предложения и приставление их как присоединительных частей (қоюлатқан мен. – Ж. 
Ж.)» /3, С. 176 – 177/. Ал грамматика психологиясы назардан тыс қалып отырса, парцелляция 
сияқты түзілістер қазақ синтаксисінде әлі де лайықты орнын тапқан жоқ.  

Синтаксистік байланыстың екі түрі (салалас және сабақтас) сөйлемге қатысты ғана 
қолданып келе жатқаны белгілі. Ал профессор Р. С. Әмір жалпы синтаксистік байланыстардың 
бұл екі түрін сөз тіркесіне қатысты қолдану жөніндегі ойға апаратын пікір ұсынды: 
«Синтаксистік қатынасты білдіру үшін толық мағыналы екі (немесе одан да көп) сөздің 
сабақтаса, салаласа байланысқан тобын сөз тіркесі дейміз» /4, Б. 10 – 11/. Кейін бұл ой 
«салаласа байланысқан сөз тіркесі» болатыны тілдік материалдарды талдау арқылы көрсетуге 
талпыныс жасауға түрткі болды. Мәселен, М. С. Серғалиев салалас сөз тіркесінің сабақтаса 
байланысқан сөз тіркесінен принципті айырмашылығы бола тұра, екеуінің де сөз тіркесі 
санатында қаралатынын нұсқады /8, Б. 590/; Б. Сағындықұлы салалас байланыстың 
синтаксистік құрылымның барлық қабатында болатынын диссертациялық деңгейде қорғады 
/9/. Әрине, мұны орнықтыру үшін дәлелдерді әлі де шыңдай түскен жөн. Өйткені салалас сөз 
тіркесін қолдаушылардың өзі, асылы, мұның сөйлем мүшелерінің байланысы екенін қадағалай 
ескертіп отырады. Ал қалыптасқан теорияда сөз тіркесі оқшаулап алып талдауға келетін, 
белгілі бір дәрежеде дербестігі бар бірлік деп танылады. Салалас сөз тіркесі деп отырған 
бірліктерді сөйлемнен оқшаулап алсақ, сөздердің синтагмалық емес, парадигмалық 
қатарының бейнесіне еніп шыға келеді.  

Професор Р. Әмірдің зерттеулерінде нысанға алынған синтаксистегі диафрагма, 
сөйлемдегі қайталама, үндеу амалдары, «телінбе құрылым» да (Термин авторы – профессор Р. 
Әмір) зерттеу болашағы бар жайттар. Бұл құбылыстарды ауызекі сөйлеу құбылыстары деп 
айналып өтуге болмайтын сияқты, өйткені бұлардың қазір узустан нормаға кеңістігіне шығып 
жүрген сыңайы бар /3; 4; 7/.  

Қазір қазақ тілтанушылары Р. С. Әмірдің сөздің синтаксистегі орны туралы соны да оқшау 
ой тастасына /8, Б. 583 – 585/ ден қойса, лайықты жемісін берер еді.  

Профессор Р. С. Әмірдің еңбектерін тегжейлеп талдауға мүмкіндік аз болғандықтан көктей 
шолып шыққанымызда болашақта есептесіп отыруға тиісті болатын осы сияқты соны да 
оқшау ойларды байқап қалдық.  
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ЛЕБІЗ ТЕОРИЯСЫНЫҢ БАСПАЛДАҒЫНАН БИІГІНЕ ДЕЙІН  
 

ХХ ғасырдың отызыншы жылдарында Жамбыл ауданы Аса ауылында Сәт мұғалім 
отбасында дүниеге келіп, бүгінде сексен бестің сеңгіріне шығып отырған Рақыш Сәтұлы 
қазақтың көрнекті ғалымы, филология ғылымдарының докторы, профессор. Ғалымның 
ғылымдағы ізі айқын, анық, өйткені оның ғылыми ойлары мен әдістемелік еңбектерін ой 
елегінен өткізгеннің өзінде жасалған ізденістердің ғылыми тереңдігініне, ойының 
салмақтылығына, тұжырымдарының тұшымдылығына риза боласыз, тереңдігіне таңырқайсыз 
да, қабылдайсыз, бағалайсыз. Ғалым қаламынан туған ғылыми зерттеулердің шоғыры мол, 
айтары терең, жаңалығы айқын, бастысы, аға буын қазақ корифейлері қалыптастырған сара 
жолды сәтті жалғастырып, өз айтарын ойып айтқан тұлға. Рақыш Сәтұлы университетті 
бітіріп, еңбек жолын мектеп мұғалімі болып бастапты. Ұстаздық қызмет университетпен 
жалғасын тауып, үлкен жауапты қызметтермен ұласып жатса да, күні бүгінге дейін сол 
мектепте басталған істі жалғастыра дамытып, арнап бірнеше оқулықтар жазған екен. Мектеп 
бағдарламасына арналып жазылған еңбектері: «3-класта бірыңғай мүшелерді оқыту», «Қазақ 
тілі мен әдебиеті пәндерін оқытуды жақсартайық», «10-класқа сөз құрамын оқыту», «Қазақ 
тілін тереңдетіп оқыту жөнінде», «Қазақ тілін орыс мектептерінде оқыту методикасы», 
«Бастауыш кластарда қазақ тілін оқыту», «Қазақ тілі оқулығын (3-класс) пайдалану жөнінде 
методикалық нұсқау», «Орыс мектептерінің 2-3 кластарына арналған қазақ тілі оқулығын 
методиклық нұсқау», «1-класта қазақ тілін оқыту»; «1-класта оқушылардың тілін дамыту үшін 
істелетін жұмыстар»; «Грамматика, емле, тіл дамыту»; «Қазақ тілі»; «Қазақ тілі. 3 жылдық 
бастауыш мектептің 1-класына арналған оқулық»; «Қазақ тілі. Сегіз жылдық мектепті» 1-
класына арналған»; «Қазақ тілі. 2-класқа арналған»; «Қазақ тілі. Грамматика, емле, тіл дамыту. 
2-класқа арналған»; «2-3 класқа қазақ тілі оқулығына методикалық нұсқау»; «Қазақ тілі орыс 
мектептері үшін»; «Қазақ тілі. 3-класс начальной русской школы»; «Қазақ тілі. 3- класқа 
арналған»; «3-класс. «Қазақ тілі» оқулығына методикалық нұсқау (мұғалімге арналған 
көмекші құрал)»; «Қазақ тілі оқулығына методикалық нұсқау (орыс мектептеріне» 3-класына 
арналған)»; «Қазақ тілі. 4-класқа арналған оқулық»; «Қазақ тілі оқулығы бойынша 
жаттығулар. 8-сыныпқа арналған» т. б. еңбектерін тізудегі мақсатымыз, ғалымның тынбай 
жасаған еңбекқорлығына тағы бір шолу жасау.  

Рақыш Әмір 1990-1992 жылдары мектептегі білімі реформасының ғылыми-теориялық 
негіздерін дайындауға қатысты. Білім министрлігі құрған Ғылыми комиссия құрамында 
«Жалпы білім беретін қазақ орта мектебінің концепциясын» (1990 ж.), «Қазақ орта мектебін-
дегі білім мазмұнының тұжырымдамасын» (1990 ж.). жасады. «Қазақ тілі пәнін қоғам, мектеп 
реформаларына сай жетілдіру концепциясын» дайындады (1992 ж.), қазақ тілінен 9-шы сы-
ныпқа арналған жаңа тәжірибелік оқулық жазды. Мұндай ауқымды жұмыс ғалымның өзіндік 
ғылыми-әдістемелік тәжірибесінің, үлкен ғылыми-теориялық ізденістің нәтижесі екені сөзсіз.  

Ғалым: «Тілші маман болып қалыптасуыма Ыбырайым Мамановтың ықпалы себеп 
болды», – дер еді ауызша әңгімелескенде, – «Ы. Маманов – студенттермен қоян-қолтық 
араласып жүретін көпшіл кісі болған. Ол кісі 1-курстан бастап курс жұмысы ретінде тақырып 
беріп, үйінен сирек ұшырайтын ғылыми кітаптарды әкеп беріп, таныстырып, тіл біліміне 
қызықтыратын». Қазақ мемлекеттік университетінде М. Әуезов, І. Кеңесбаев, Н. Сауранбаев, 
М. Балақаев, Ы. Маманов, Е. Исмайлов сияқты ұстаздардың шәкірті болғанын Әмір Рақыш 
тағдыр берген зор сыйлық деп есептейді.  

Р. Әмір қай жұмысында болмасын, мәтінге, мәтінді дұрыс оқуға көп көңіл бөледі: “Оқушы 
қандай болмасын тексті дұрыс оқуға дағдыланбайынша, оның білімдік және тәрбиелік мәнін 
де жете меңгере алмайды. Сондықтан тексті оқығанда оқушының әрбір сөзді дұрыс айтуын 
қадағалап отыру керек. Оқушының шығармасы я тексті қатесіз оқуы деген сөз: 
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 оқып отырғанда сөз ішінен әріпті, жеке буынды, не сөзді қалдырып кетпей оқуы; 
 кейбір буынды не жеке сөзді қайталап оқымауы; 
 кейбір дыбыстардың, сөздердің орнын ауыстырмай, сөзді бұзбай оқуы; 
 орфоэпиялық талаптар тұрғысынан қате жібермей оқуы; 
 текстегі сөздердің мағынасына қарай, лайықты дауыс ырғағын, интонациясын сақтап 

оқуы” [1. 3].  
Мәтінді бірінші сыныпта дұрыс оқу деген сөз, ертең дұрыс сөйлей білу екеніне тәжірибесі 

мол тәлімгер ұстаз ерекше назар аудара келіп, «Егер тексте бір сөзді қайта-қайта қайталап 
оқыса, ол жерде екі не үш рет жазылмағанын ескертіп айту; Оқушы жылдам оқу мақсатына 
беріліп, сөзді сөйлемді дұрыс оқымайды. Сондай кезде қайтадан қайталап оқыту, қатесін 
ескерту; 1-2 сынып оқушылары үшін оқылуы қиындық келтіретін сөздерден қате жібергенде, 
сөзді буынға, буынды дыбысқа талдау тәсілін қолдану; Кейбір оқушының қатесін түзету үшін 
қатесіз оқитын оқушымен бірлесіп хор ретінде оқыту; Шылауларды (-да, -де, -та, -те, -мен, -
пен), сұраулы, лепті сөйлемдерді, қос сөз, қаратпа сөздерді қосып оқып жібереді. 2-сынып 
оқушысы грамматикалық ұғым алмағандықтан, олардың дұрыс оқылуын талап ету; Енді бір 
оқушылардың тарапынан жіберілетін қате қазақ тілінде кейбір біріккен сөздердің оқылуы мен 
жазылуындағы өзгешелікке байланысты. Мұндай кезде сол сөзді буынға, дыбысқа талдату 
арқылы жүзеге асыруға болатынын» – ерекше ескертеді.  

Сөйлеу тілінің қыры мен сырын терең меңгеріп, коммуникативті грамматиканың 
теориясын жасаған ғалымның мәтін мазмұнын дұрыс түсініп, тыңдаушыға дұрыс ықпал ету 
үшін, оқушының дауыстап оқудағы дауыс ырғағы мен мәнерінің де зор маңызы бар екеніне 
көңіл бөлуіне бүгінгі ұстаздар қауымы ерекше мән беруі қажет. Өйткені ғалым меңзеп отырған 
отырған мәтін теориясында мәтіннің мәнін ерекше бөлу, оның мазмұнындағы бүтіндікті және 
берілетін ақпараттық мақсатты, осы ақпараттық мақсатты таңбалаудағы ішкі мәнді танудың 
ерекшеліктерін анықтау маңызды.  

Ғалым оқушылардың сөйлеу тілін дамытуды бастауыш сыныптардан бастау керектігіне 
мән беріп, мынадай жайттарға көңіл бөледі:  

1. Логикалық екпін – мағына жағынан мәні басым сөзге ерекше екпін түсіре айту. Ондай 
сөз оқылғанда басқа сөздерден өзгешерек, өзі не болып тұрған мәнін аңғартарлық дауыстың 
болуын тілейді.  

2. Мәнерлеп оқуға үйретудегі керекті құрал – паузалардың (кідіріс) орынды болуы. Тыныс 
белгілеріне байланысты паузалар әр түрлі болып келеді.  

3. Мәнерлеп оқуға үйретудегі тағы бір керекті нәрсе – оқу қарқынының бір қалыпты болуы. 
Егер тез, жылдам оқудың жөні осы деп, қандай шығарманы оқыса да, сөздерді бір-бірінен 
ажырата алмайтындай, үстемелеп оқыса, біріншіден, түсініксіз болса, екіншіден, құлаққа 
жағымсыз болады. Сонымен қатар тым сылбыр, баяу оқу да сөздердің және текстің ұғыну 
мүмкіндігіне нұқсан келтіреді, дауыстың дұрыс шығуына, жақсы естілуіне де кемістік 
келтіреді. Сондықтан тексті оқығанда оқушыны орынсыз асығудан және тым сылбыр, 
кібіртектеп оқудан сақтандырып отыруы керек.  

Байқап отырғанымыздай, ұстаздардың ұстазы сөздің «құлаққа жағымды, жүрекке жылы 
тиюіне» ерекше зер салады. Бастауыш сыныптардағы тіл дамыту жұмыстарына ерекше назар 
аударған ғалым, қазақ тілін оқытудың, ең алдымен, сөз бағасын танумен, сөз мәнісін білумен 
байланысты екенін ескертеді. Бала алғашқы оқу жылдарынан бастап-ақ, қазақ сөзінің мәнін 
түсінуге талаптанып, сөзді бағалай білсе, қазақ тілінің болашағы мығым, қазақ сөзінің өз 
тыңдаушысы мен айтушысы бар деуге негіз бар. Әдіскер ғалым сөзіне ден қояр болсақ. 
Оқушының ауызша жақсы сөйлей білуі шағын өлең, тақпақ, жұмбақ, жаңылтпаш жаттап 
айтумен машықтанбақ. Білгені мол, айтары бар ғалым ұлағаты баланың ауызекі сөйлеу тілін, 
яғни лебізді терең меңгеруін талап етеді. Демек, коммуникативті тіл білімінің бастапқы 
баспалдағын мектеп оқулықтарында негіздеген Р. С. Әмір еңбегін – бүгінгі жастардың сөйлеу 
тілін дамытудағы жасаған ерен еңбегі мен ғылыми қызметі, халқының алдындағы жасаған 
игілікті ісі деп түсіну абзал.  
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Қазақ тіл білімінде коммуникативті тіл білімі саласына кеңінен назар аударылып, лебіздегі 
сөз мағынасы мен мәні, тыңдаушының қабылдауы мен сөзді ұтымды қолдану жолдары 
ғылыми тұрғыдан терең зерделеген десек, бұл саланың бастауында профессор Р. Әмір есімі 
тұруы заңды. Ғалымның «Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері» атты зерттеу 
еңбегі бұл сөзіміздің айғағы [2].  

Формальды тіл білімінде қалыптасқан «Сөйлем біршама аяқталған ойды білдіретін сөздер, 
я сөздер тобы» сияқты ережелерден өзгеше, ауызекі сөйлеу тіліндегі сөйлемнің 
маңыздылығын ең алдымен, адамның күрделі ойлау жұмысымен, пікір құрау ісімен 
байланыстыра қарайтын ғалымды өз замандастарынан ерекшелейтіні де зерттеу аспектісінің 
жаңалығы болатын. Сөйлемнің басты белгісі тек ойды білдіру үшін бірнеше сөздер тобының 
бірігуі емес, сөздердің қызметтік қарым-қатынасы екенін алдыңғы шепке шығарған ғалым 
сөздердің бір-бірімен байланысы мен сөйлемдердің бір мәтінге еніп, ойды білдіруі, ең 
алдымен, мағына жағынан тығыз байланысты болып, айтылатын пікірді нақтылай жеткізе 
білуінде екеніне ерекше назар аударады.  

Мәтін – мән мен грамматикалық, семантикалық байланыстардың бірлігінен құралған 
лебіздік бірлік. Бірлік болғанда да кешенді, әрі күрделі, өзіндік терең құрылымдық сипаты бар, 
мол ақпараттық жүк арқалайтын мәні бар лебіздік бірлік. Сондықтан соңғы кездегі мәтінге 
деген ғылыми қызығушылық артуда, әрі мұның өзі лебіздегі мән мен мағынаны іздеуден туған 
құлшыныс. Мәтін бірнеше ғылыми бағытта қарастырылуы мүмкін: филологиялық, таза әдеби 
және лингвистикалық, философиялық, психологиялық, әлеуметтік, т. б.  

Мәтінді тіл білімі тұрғысынан қарастырудың өзіндік ерекшелігі мен заңдылығы бар, 
өйткені сөз мағынасы мен сөздердің бір-бірімен байланысы, лебіздегі дауыс ырғағы, екпін, 
тыныс белгілерінің қойылысы т. б. ғылыми мәселелердің дұрыс шешілуінің мәтіннің ішкі 
өзекмәні мен өздікмәнін анықтауда аса маңызды саналатын факторлар. Тыныс белгілерінің 
өзінің мәтіннің ішкі мәнін анықтаудағы маңызы өте зор. Үтір немесе сызықшаның орынды 
қойылып, дұрыс түсіндірілуі өзі мәтіннің басты мазмұнындағы ойдың дұрыс танылып, 
ұғынылуына толықтай әсер ете алады.  

Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксисін зерттеген ғалымның «Жай сөйлем синтаксисі» 
оқулығындағы «үндеу амалына» қатысты айтқан тұжырымдары да маңызды саналады [3]. 
«Сөйлемнің мазмұны тек пікір білдірумен тынбайды. Сөйлем пікірді сөйлеушінің түрлі 
эмоциясын қосып атайтыны да белгілі» дей келіп, үндеудің басты қызметі тыңдаушыға 
жеткізілетін хабардың нәтижелі, анық болуын қамтамасыз ететінін талдайды [3. 95]. Үндеу, 
әрине, ауызекі сөйлеу тілінде көрініс табады. Үндеу үшін жұмсалатын қыстырма сыңарлардың 
автор алты түрін көрсетеді. Мұның барлығы да ойдың астарлы қабатынан шығатын пікірдің 
грамматикалық болмысын танытудан шыққан тұжырымдар. Сөйлеудің коммуникативтік 
міндетіне сай ерекшеленетін тұлғалық көрініс – лебіздің мәнін анықтау үшін, әрбір айтылар 
ойдың тыңдаушыға нақты да анық жеткізілуіне қызмет етері даусыз.  

Мәтінді бағалауда мынадай мәселелерге де ерекше көңіл бөлу қажет: 
Лингвистикалық бағытта:  
• құрылымдық композициясы; 
• уақыт пен кеңістікте өту сипаты;  
• сөз мағыналарының негізгі немесе ауыспалы мағынада жұмсалу ерекшелігі;  
• тұлғалардың синтагматикалық байланысы;  
• сөздердің валенттілігі;  
• тыныс белгілерінің қойылысы.  
Біздіңше, Р. Әмір зерттеулерінде мәтіндегі тұлғалардың синтагматикалық байланысына, 

сөздердің валенттілігіне ерекше назар аударылады. Сондықтан да, «Жай сөйлем 
синтаксисінде» сөз тіркестерінң ауызекі сөйлеу тіліндегі ерекшеліктері терең қарастырылып, 
барлық деректер мәтінмен әдіптеліп, дәлелденеді. Сөйлемдердің сөйлеу мақсатына сай 
топтастырылуын да осы бағытта бағалаймыз. «Сөйлем болмыстағы қатынастарды білдіру 
үшін ғана жұмсалмайды. Кісінің тіл арқылы қатынас жасауы пікір, ой айтумен қатар, екінші 
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кісіден пікір білу, информация алу үшін сөйлеуіне немесе басқа біреуді іске қосу, жұмсау 
мақсатынаа да байланысты болады», – деп жазады зерттеуші [3. 58].  

Ауызша мәтін де, жазбаша мәтін де лебіздің әртүрлі сипаты ретінде шындық болмыстың 
әралуан мазмұнын көрсетуге, тануға арналады. Адамдардың бір-бірімен қарапайым пікір 
алысып, сөйлесуінің өзінде де шындық болмыстың көрінісі жатады, адам ойы мен ішкі көңіл-
күйі, қуанышы мен реніші, сүйініші мен мұңы аралас келіп, ішкі жан дүниесінен хабардар 
етеді. Сондықтан қандай да бір мәтін психологиялық бағытта қарастырыла алады. Мәтін 
болмаған жерде ой да көріне алмайды. Ал ой болмаса, ойлану да жоқ. Ойдың негізгі 
таңбаланатын жері, зерттеу нысаны ретінде көрінетін тұсы – тек мәтінде, лебізде. Шындап 
келгенде, зерттеудің қандай мақсаты болса да, оның ең басты және негізгі, алғашқы бастауы 
мәтіннен басталады. Профессор Р. Әмір еңбектеріндегі ғылыми тұжырымдардың қайсысы 
болса да мәтінде берілетін ақпараттарға сай қолданылатын грамматикалық тұлғаларды 
танытумен, олардың мағыналық сипатын ашумен байланысты. Сондықтан да, еңбектің бүгінгі 
таңдағы маңыздылығы арта түспек.  

Ғалым еңбегінің басты тұғырлы теориясы коммуникативтілік болса, біздіңше, қазіргі 
заманғы оқулықтарға жетпейтіні де осы бағыт деп болжаймыз. Қазақтың зиялы 
азаматтарының оқып, білімін көтерген, қазақ тілі корифейлері (К. Аханов, С. Аманжолов, Н. 
Т. Сауранбаев, С. И. Исаев, А. С. Аманжолов, Р. С. Әмір) жазып кеткен оқулықтардың бергені 
де, берері де мол деп білеміз. Қазақ тілінің негізгі теориялық мәселелерін қамтыған 
оқулықтардың ең басты жетістігі тілдік деректерді нақты талдауы, оқушыға таныс 
материалдар бойынша тапсырмалар мен жаттығуларды таңдай алуы, баланың деңгейіне 
сәйкес грамматикалық мәселелер мен теорияны шақтап беруі, грамматикалық теорияның 
ауызекі сөйлеу тілінің деректерімен қабысып, функционалдық бағытта берілуі болса керек.  

Коммуникативтік, функционалдық жүйе бойынша лебіздің грамматикалық құрылымының 
мағыналық қырын оқыту басты назарда болса, бүгінгі қазақ тілін оқыту алға басады. Қазір 
жалпы тіл білімінде, соның ішінде қазақ тіл білімінде де сөздің функционалдық-семантикалық 
жүйесін кешенді түрде зерттейтін ғылыми еңбектер бар. Мәселе осы ғылыми зерттеулердің 
негізінде мектеп оқулықтарын жазу. Мектеп оқулықтарын жазуда басты назар сөз мағынасын 
айқындауға арналуының ізін профессор Р. Әмір еңбектерінен танып, тауып, ілгері дамыту 
біздің, яғни кейінгі ғалымдардың міндеті болмаққа керек.  
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ғұмырнамалық-шығармашылық портреті) 
 

Мұғалім болу – қызмет емес, Құдай бұйыртқан ұлы міндет...  
 (Ы. Алтынсарин) 

 
Қазақ даласында білімнің шамшырағын жаққан ұлы тұлғаның осы тұжырымының 

тереңінде шынайы мұғалімге қойылар талап пен оның адами және кәсіби деңгейін 
айқындайтын өлшем қатар көрініп тұр. Шындығында, осындай Ұлы міндетті мінсіз атқару 
үшін нағыз мұғалімнің бойында бірімен-бірі үйлесім тауып тұратын үш қасиет болуы шарт. 
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Олар: ТЕРЕҢДІК, БИІКТІК, КЕҢДІК... Мұғалім болуды армандайтын адамның білімі терең, 
білігі жоғары болса, ол бала алдында зор беделге ие болмақ... Мұғалім мамандығын таңдауға 
батылы жеткен кісінің рухы биік, мінезі кішік болса, ол өзгелерге өнеге дарытпақ... Мұғалім 
болуға бел буған маманның жүрегі ізігілікке толы, мейірімді, алды кең болса, шәкірттердің 
жүрегіне жол таппақ... Оған қоса сол қасиет оның бойына ата-анасынан көрген үлгі-өнегемен 
бірге сіңсе, ондай ұяда көрген тағылымның жөні тіпті ерек. Ал, оқытушылықпен бірге өзі 
сүйген салада алған білімін ғылыммен ұштастырса, уақыт өте келе сол адам Ұстаз-Ғалым 
деңгейіне көтеріліп, ұлт мерейін асыратын бірегей Тұлғаға айналары хақ. Біздің қадірлі 
ұстазымыз, үстіміздегі жылы 90 жасқа толып отырған көрнекті ғалым, филология 
ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры 
Рақыш Сәтұлы Әмірдің ғибратқа толы ғұмыры, кісілік қасиеті мен ұстаздық өнегесі бұл 
сөзіміздің айқын дәлелі бола алады.  

Рақыш Сәтұлы – өне бойы қайшылықтарға толы ХХ ғасырдың отызыншы жылдары Әулие-
ата өңірінде мектептер ашып, балалар үйлерін ұйымдастырып, оған аш, жетім қалған бала-
ларды орналастырып, оқу-тәрбие ісін ұйымдастырумен белсене айналысқан қайраткер ұстаз 
Сәт Әмірұлының перзенті. Сондықтан ол кісінің бойында адамдармен ізгілікті қатынас жасау: 
қиналғанға қамқор болу, сүрінгенді сүйеу, бойында жігері барға қуат беру, адасқанға жол көр-
сету, жанатын жүрекке от беру, адалдыққа арқа тіреп, адамгершілік қағидаларын ұстану, қан-
дай сын сәттерде арға ғана жүгіну тән. Өмірде де, ғылымда да, мұғалімдік қызметте де халқы-
ның «Малым – жанымның садағасы, жаным – арымның садағасы» деген қағидасынан ауыт-
қымаған. Сондықтан осынау ұзақ та мағыналы ғұмыр жолында мәртебесі биік, мерейі асқақ.  

Рақыш Сәтұлының өмірлік кредосы – санға емес, сапаға мән беру. Бұл ұстанымы, әсіресе, 
ғылым әлеміндегі зерттеушілік мұратына адалдығынан, өзі нысан етіп алған дүниелеріне 
тереңнен толғап барып қалам тартатынынан айқын көрінеді. Бір мақаласына нардың жүгін 
көтерер салмақ артып, бір зерттеу еңбегінде сол саланың өзі көздеген түйінді мәселесін жан-
жақты саралап, сараптап, тереңнен зерделей отырып, қадау-қадау тұжырымдарын ұсынатыны 
– жас ізденушілер үшін ғана емес, тағдырын ғылым жолымен байланыстырып жүрген кез 
келген ғалым үшін де өнеге, үлгі. Себебі Рақыш ағаның зерттеу еңбектерінің әрқайсысында ең 
өзекті әрі ең маңызды, түйткілі мол, шешімін күтіп тұрған толайым дүниелер талданады, 
тарқатыла түсіндіріліп, нақты бағдар беріліп отырады.  

Рақыш Сәтұлы – отандық ғылымның бір-бірімен тығыз ұштасып жатқан екі саласына қатар 
еңбек сіңірген, тағылымы мол, бағыты айқын зерттеуші. Ол салалардың бірі – қазақ тілінің 
синтаксисі, екіншісі – қазақ тілін оқыту әдістемесі. Осы екі бағыт бойынша жүргізген 
зерттеулері ғалымның қос саланы шебер тоқайластыруына, өзара үйлесімде тоғыстырып, екі 
бағытта да жаңашылдықтың өріс алуына, өміршең идеяларға жол ашуына мүмкіндік бергені 
сөзсіз. Оған Р. Әмірдің тіл білімі саласында ауызекі сөйлеу тілін арнайы қарастырған, 
синтаксис саласын функционалдық аспектіде жаңа қырынан, антропоөзектік парадигма 
тұрғысынан зерттеген ғалымдардың көшбасында тұруы, Тәуелсіз Қазақстанның жаңа 
тұрпатты мектебінде оқытылатын қазақ тілін ана тілін ретінде меңгерту әдістемесінде тіл 
жүйесі мен заңдылықтарын коммуникативтік мақсатта үйретудің Концепциясын негіздеген 
тұңғыш әдіскер-ғалым болуы дәлел.  

Біз бүгін Рақыш Сәтұлының қазақтың ұлттық педагогикасын, қазақ тілін оқыту әдістемесін 
дамытуға қосқан үлесі жөнінде кеңірек айтуды көздедік. Себебі ғалымның қазақ тілі білімінде 
өзіндік мектебі қалыптасқан теоретик зерттеуші екенінен көзі қарақты жұртшылық хабардар. 
Сондай-ақ, ол кісінің отандық педагогикадағы еңбегі өз алдына бір төбе екені де сөзсіз. Сол 
себепті осы бағытта ұстаз-ғалымның ұйымдастырушылық-зерттеушілік қырларына, тілді 
оқыту Тұғырнамасын, оқу бағдарламалары мен оқулықтарын дайындауда атқарған еңбегіне 
кеңірек тоқталмақпыз.  

Соғыстан кейінгі ауыр жылдарда Қазақ мемлекеттік университетіне түсіп, оны үздік 
бітіріп, аспирантурада да алғырлығымен, табандылығымен көзге түскен жас ізденуші Рақыш 
Сәтұлы отбасы жағдайымен еліне қайтуға мәжбүр болады. Жастайынан төзімділік пен 
еңбекқорлықты серік еткен ол қиындыққа мойымайды. Ауылында жүріп кандидаттық 



26 

диссертациясын жазып аяқтап, Қазақ мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесінде 
қорғайды. Қорғау үстіндегі қаршадай жас ғалымның қаршығадай тегеурінді болмысын 
қапысыз таныған филология ғылымдарының докторы, қазақтың біртуар тұлғаларының бірі 
Ахмеди Ысқақов бірден Рақыш Сәтұлын өзі басқарып отырған Ы. Алтынсарин атындағы 
Педагогика ғылымдарының ғылыми-зерттеу институтына жауапты қызметке шақырады. 
Мәскеудегі бір орталыққа бағынып, ұлттық сипатынан гөрі интеранционалистік бағыты басым 
болып отырған отандық педагогиканың күрмеулі мәселелерін шешуге өзі сияқты ойы тың, 
жігері жасын, сөзі мығым, уәдеге берік, азаматтық ұстанымы айқын жастардың қажет екенін 
алға тартады. Көші-қон мен тұрғын үй мәселесін өз жауапкершілігіне алатынын, жас маманға 
қажетті жағдайдың барлығын жасайтынын айтады.  

Білікті басшының уәжді пікірі мен ағалық қамқорлығын құрметтеген жас ғалым бұл 
ұсынысқа келіседі. «Жас келсе – іске» деген. Табиғатынан еңбекқор, ізденімпаз, жаңашыл-
дыққа құмар Рақыш Сәтұлы алғашқы күннен-ақ алғырлығымен, алымдылығымен өз 
ортасында сенімге ие болады. Бұл институттағы жаңа ізденістер жас зерттеуші бойында 
ғылым мен білімнің тоғысында ғана жас ұрпаққа терең білім мен өнегелі тәрбие беруге болады 
деген нық сенім қалыптастырады. Әуелде қазақ тілі мен әдебиетін оқыту ісімен айналысатын 
сектордың меңгерушсі қызметіне тағайындалған ол әдіскер-ғалым ретінде қалыптасады. Осы 
шағын ортада басқару жұмысына машықтанады. Қызметкерлерді бір мақсатқа бағыттау 
жолдарын, нақты мақсат пен соған сай туындаған міндеттерді жүзеге асырудың тетіктерін 
меңгерген оны институт басшысы көп ұзамай-ақ директордың ғылыми жұмыс жөніндегі 
орынбасары етіп тағайындайды. Басшылық қызметте қарамағындағы жұртшылықты адал 
еңбекке жұмылдыру, атқарылған істің жемісін бірлікте сезіндіру маңызды деген қағиданы 
ұстанатын ол әрдайым әділдікке ғана жүгінді.  

Әкесінен дарыған ұлтқа қалтқысыз қызмет ету, ұлттық құндылықтарды ұлықтау қасиеті ел 
болашағын қалыптастыру жолында еңбек етіп отырған бұл ұжымның жұмысын ұйымдас-
тыруда жаңа серпін тудыруға септігін тигізеді. Сондықтан жас басшы, алдымен оқу 
бағдарламалары мен оқулықтарды жаңа сапада қайта дайындауға мән береді. Пән мазмұнында 
заман талабы мен оқушының мүддесін үйлестіру мүмкіндігін табуды зерттеу міндеті етіп 
қояды. Соның нақты дәлелі – сол жылдарда Білім министрлігі бекітетін Типтік оқу 
жоспарында ана тілі ретінде оқытылатын қазақ тілі пәнінің сағат санын көбейтуге қол 
жеткізгені. Бұл қазір айтуға оңай көрінгенімен, орыс тілінің айбыны асып тұрған кеңестік 
идеология заманында ерлікке барабар болатын. Қазақ тілімен қатар, өзге де пәндердің 
әдістемелік базасын күшейтудің қажеттігін дәйектеп, оған арнайы қаражат бөлдіреді. 
Педагогика, оның ішінде әдістеме ғылымының дамуын қамтамасыз ететін басты тетіктің бірі 
– эксперимент жұмыстарының ұйымдастырылуы. Эксперимент – ғылым мен білімнің, теория 
мен практиканың сабақтастығын қамтамасыз ететін зерттеу жүйесі. Сондықтан Рақыш Сәтұлы 
пәндерді оқытудың дидактикалық негізін іздеудің анық жолы ретінде ғылыми экспериментті 
жүргізуді ұлттық педагогика ғылымына алғашқы боп енгізді. Ғалымның тікелей 
басшылығымен эксперимент жүргізудің кезеңдері, оның әрқайсысының нақты мақсаты мен 
міндеттері, күтілетін нәтижелері; эксперимент нысандарын анықтаудың негізгі талаптары мен 
білім нәтижелерін бағалаудың критерийлері нақтыланды. Осы ғылыми ортада алған мол 
тәжірибе оның басқарушылық, ұйымдастырушылық қабілеттерін шыңдады, қайраткерлік 
рухын қалыптастырды.  

Одан кейінгі ғұмырнамалық белестерінде ғылыми ордаларда үлкен өмір мектебінен өтті. 
С. М. Киров атындағы (қазіргі әл-Фараби атындағы) Қазақ ұлттық университетіндегі қазақ тілі 
кафедрасының меңгерушісі, филология факультетінің деканы, Шетел тілдері институтының 
(қазіргі Абылай хан атындағы Халықаралық қатынастар мен шетел тілдері университетінің) 
ректоры қызметін атқарған жылдарында да ол кісі білікті басшы, білімпаз тұлға, шебер 
ұйымдастырушы, қамқор жетекші, өзгеге ғана емес, ең алдымен, өзіне биік талап қоятын 
әділдігімен, қарамағындағылармен кісілік қатынасына селкеу түсірмеген кісілік биіктігімен, 
қарапайым қалыбынан танбаған тектілігімен дараланып отырды. Сондықтан бүгінде Рақыш 
Әмір есімі шынайы зиялылықтың үлгісіне айналған. Қызмет еткен орталары әрдайым 
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ғалымның ғибратын ұлықтаудан танған емес. Жақында ғана Абылай хан атындағы 
Халықаралық қатынастар мен шетел тілдері университетінде өткен мерейтойлық басқосуда 
ұжым басшыларының, қызметтес болған әріптестерінің, шәкірттерінің аста төк шынайы 
құрметі жиналған жұртты тәнті етті. Адамның өз түғырын тек өз адамгершілік қасиеттерімен 
қалай алатынын, қай ортада, қандай лаузымдық деңгейде болсаң да, айналаңдағылармен әділ 
де шынайы адами қатынастың ізсіз кетпейтінін, есейген шақта ізгілік болып алдан шығатынын 
шын мойындатты.  

... 1986 жылдағы Желтоқсан дауылы қазақ зиялыларының көбін шарпып өткені белгілі. 
Кеңестік саясаттың салқыны Рақыш Сәтұлын да айналып өтпеді... Бірақ адамның амалынан 
Алланың жазуы әлдеқайда күшті. Сондықтан да ұлт тарихының жаңа кезеңінде қазақ тілін 
оқытудың әдіснамасын анықтап, оның алғашқы соқпағын салу абыройы Рақыш Сәтұлына 
бұйыруы кездейсоқ емес. Ол кісі еліміз тәуелсіздігін алып, егемендікке алғаш қол жеткізген 
өліара кезеңде, әр күні жылға татырлық сын уақытта, қоғамдық реформалардың іргетасы 
қаланған кезде, Қазақстан мектептерінің даму бағытын белгілеу проблемалары күн тәртібіне 
өткір қойылған жылдарда, жаңарған елдің ұлттық мектебін құрудың ғылыми-тұғырнамалық 
жүйесі айқындалған шешуші сәттерде осынау замана жүгіне иық тосқан санаулы педагог 
ғалымдардың көшбасында болды.  

1987 жылдан 1992 жылға дейін Р. Әмір Ы. Алтынсарин атындағы Педагогика ғылымдары 
ғылыми-зерттеу институтында қызмет етті. Институттың белді ғалымы ретінде қазақ тілі мен 
әдебиетін оқыту лабораториясының меңгерушісі, профессор Рақыш Сәтұлы «Қазақстан 
Республикасы жалпы орта білім беретін мектептің тұжырымдамасы», «Қазақстан 
Республикасы жалпы орта білім беретін мектептегі білім мазмұнының тұжырымдамасы» 
секілді ұлттық білім саласындағы жаңарулардың тұғыры қаланған уақытта мемлекеттік 
деңгейдегі базалық-нормативтік құжаттарды дайындауға атсалысты. Сөйтіп, ол тәуелсіз елдің 
Ұлттық мектебінің моделін, егеменді ел мектебіндегі Тарих – Білім – Мәдениет үштағанына 
негізделген білім мазмұнының жаңа макромоделін айқындауға еңбек сіңірді! 

1991-1992 жылдары жоғарыда аталған тұжырымдамалардың негізінде мектептегі әрбір 
пәнді оқыту тұжырымдамасын жасау міндеті қойылды. Көп ұзамай профессор Р. Әмірдің 
“Қазақ тілін қоғам, мектеп реформасына сай жетілдіру концепциясы” жарияланып, онда 
болашақта қазақ тілін оқытудың негізгі бағыттары сараланып ұсынылды. Бұл еңбек 
тәуелсіздік алған еліміздің жаңа тұрпатты мектебінде қазақ тілін оқыту жүйесін жаңартудың 
әдіснамалық негізін қалаған тырнақалды еңбек болды. Әлбетте, жаңа нәрсенің ешқайсысы да 
жоқтан пайда болмайды, бар нәрсе біржола жойылып кетпейді деген философияның 
заңдылығына сүйенсек, жаңа тұжырымдама да отандық білім жүйесіндегі өміршең дүниелерді 
әлем тәжірибесіндегі озық ойлармен ұштастыру нәтижесінде жасалғаны кәміл. Сондықтан да 
өзіне дейін қазақ тілін оқытуға араласқан қазақтың біртуар ұлы тұлғаларынан тағылым алған 
Рақыш Сәтұлы ұлттық құндылықтар мен жалпыадамзаттық өркениетті сабақтастыруда 
таразының басын тең ұстар басалқалылық танытты.  

«Концепцияда» ана тілін оқытудың жаңа бағыттары анықталып, тілді меңгертудің 
практикалық-прагматикалық жүйесін жетілдіру мәселелері ғылыми негізделді. Бұл 
тұжырымдамада қазақ тілінің оқытылу жайына кері әсер еткен факторлар алғаш рет ғылыми 
тұрғыда сараланып, нақты көрсетілді. Ұлтаралық, тіларалық жағдайлар мен идеологияның, 
әлеуметтің бір орталыққа бағындырылуының салдарынан туындаған жайлар ашып айтылды. 
Қоғамда белең алған келеңсіздіктердің салдарынан, біріншіден, қазақ тілі пәні оқушының 
өміріне қажетті дағдыларды қалыптастыратын пән ретінде мойындалмай, тек қазақ халқының 
этнографиясы мен дәстүрінің көрінісі ретінде танылып келгенін; екіншіден, тілдің 
грамматикалық жағын (оның өзін жүйесіз) меңгертуге басымдылық беріліп, сөз, сөйлеу 
шеберлігіне, тіл мәдениетіне үйрету жағы ескерілмегенін; үшіншіден, қазақ тілін оқытудың 
келелі мәселелері (пән мазмұны, көлемі, жүйесі, әдістемесі) тұтастықта зерттелмей отырғанын 
атап көрсетті.  

Осы құжатта алғаш рет қоғам мен мектеп реформасына сай тәуелсіз қазақ елінің 
мектептерінде ана тілі деп саналатын қазақ тілін оқытудың жаңа міндеттері анықталды. Ең 
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алдымен, ғалым қоғамдағы адам факторының алға шығарылуы білім саласын жетілдірудің 
түпнегізі болатынына мән берді. Мұнда ол ұлт, тіл туралы орныққан ескі көзқарасты түбегейлі 
өзгертудің тетігі ретінде «білім оқушының адами болмысын дамытуға бағытталуы тиіс» деген 
жаңа педагогикалық парадигма ұсынды.  

Құжатта қазақ тілінің білім беру жүйесіндегі жетекші орны дараланды, қазақ тілінің жеке 
пәндік қызметі сараланды. Қазақ тілін оқытуда, ең алдымен, оқушының коммуникативтік 
дағдыларын дамыту керек, екіншіден, қазақ тілінің қоғамдық сипаты мен құрылысы туралы 
білім беру керек деген идея көтерілді. Ана тілі пәні оқушының тілдік сауаттылығы мен 
талғамын, эстетикалық қабілетін, ішкі сезімдерін дамытуға, ойлау қабілеттері мен 
дүниетанымдық мүмкіндіктерін кеңейтуі көздеуі керектігі де осы құжатта алғаш рет ғылыми 
дәйектелді. Теориялық білімнің көлемі оқушыға коммуникативтік дағды үйрету талабымен 
ұштасуы керек, теория практикаға негіз қалауы қажет, теория тілдің жұмсалуы жөнінде ұғым 
қалыптастыруға тиіс, оқу материалдары тілдің жұмсалу, түрлену диапазонын кеңейтуде 
ерекше орын алатын амалдар мен тәсілдерді қамтуы міндетті деген қағидаларын негіздеді.  

Тілдік білім мазмұнының тәрбиелік сипатына да ғалым айрықша мән берді. Ол тілдің қоғам 
дамуына қажет әрі әлеуметтік, әрі мәдениеттік, әрі шығармашылық қор, байлық екенін таныту 
ғана болашақ қоғам иесі ретінде оқушының гуманистік санасын қалыптастыратынын атап 
көрсетті. Пән мазмұнында тілдің тарихпен, мәдениетпен, қоғаммен, тәрбиемен сабақтастықта 
меңгертілуі оқушының дүниетанымын, адами қасиеттерін қалыптастыруға оң ықпал ететінін 
тұжырымдады. Рақыш Сәтұлы «Қазақ тілі тек сауат ашып, қарым-қатынас шеберлігін, 
мәдениетін үйретіп қана қоймайды, бұл пән оқушыға социологиялық тұрпат қалыптастырады, 
оны белгілі бір этникалық, мәдени топтың мүшесі ретінде тәрбиелейді, ұлттық сана-сезімін 
қалыптастырады» деген ғылыми байламы арқылы тіл мен сананың, тіл мен ділдің өзара 
байланысына сүйеніп, пәннің тұлға қалыптастыру қызметін ашып көрсетті. Осылайша тіл 
арқылы ұлттық діл қалыптастырудың, тіл ұлтты ұйыстырушы мәйек екенін жас ұрпақ сана-
сына сіңірудің мәнділігін түйіндеп берді. Осыдан келіп тіл үйретуде, көркем мәтінге талдау 
жасауда, сөздіктер құрастыруда тілдік таңбаның грамматикалық, лексика-стилистикалық 
мағыналармен бірге ондағы мәдени ақпараттарды да ескеру қажеттігін тұжырымдады.  

Профессор Р. Әмір тілді меңгертудің коммуникативтік бағытын күшейтудің басты жолы 
ретінде функционалдық грамматиканы жүйелеп оқытудың ұтымдылығын дәйектеді. Сөйлеуге 
үйретудің тәсілдерін, амалдары мен жолдарын табуды ұсынды. Білім мазмұнында ой-пікірді 
білдіруге қатысатын түрлі күрделі тәсілдерді, тіл бөлшектерін қамту қажеттігіне тоқталды. 
Бұл орайда тың ұсыныстың бірі «тіл жұмсауға үйрету үшін оқушыларға коммуникацияның 
негізгі типтері, соған сай туатын коммуникативтік талаптар, мақсаттар туралы жинақтап 
түсінік берген орынды» деген пікірі болды. Осы еңбегінде Р. С. Әмір сөйлеу тілін 
коммуникативтік-функционалдық жүйе тұрғысынан тани отырып, тілдік амал-тәсілдердің 
прагматикасын коммуникативтік жағдаятпен орайластыра ашудағы тұжырымдарын ұсынды. 
Шын мәнінде, бүгінгі таңда ғалымның осы ойлары әлі де толық жүзеге асырылмай келеді. 
Оның себептері көп. Мысалы, осыған дейінгі кезеңде жаңа буын оқу бағдарламалары мен төл 
оқулықтарда ұсынылған жаңа идеялар білім министрлігі тарапынан да, мектеп мұғалімдері 
тарапынан да жете ұғынылмай, көбінде теориялық білімге басымдылық беріп келді. Оған 
министрліктің мектеп түлегінің білім нәтижесін Бірыңғай ұлттық тестегі жалаң ережелерге 
«байлап қоюы» дәлел. Соның салдарынан мектеп түлектері қарым-қатынастың қарапайым 
қағидаларын біле бермейді; өз ойын, пікірін, көзқарасын мәдениетті түрде жеткізуге шорқақ; 
көпшілік алдында сөйлеуден қашқақтайды; өзінің ойын ашып айтуға жасқанады; тілдік-
грамматикалық білім көбіне схоластикалық жолмен игерілетіндіктен, ережелерді де құрғақ 
жаттайды, білімін өмірде дұрыс қолдана алмайды. Ал, өндіріске енген жаңартылған оқу 
бағдарламасында тіл жүйесі жоққа тән: шашыраңқы әрі жүйесіз, шала қалыпта ұсынылған. 
Ана тілі ретінде оқытылатын қазақ тілінің білім мазмұны мен оқу талаптары екінші тілді 
иегрту бойынша құрылымданған. Бұлардың ешбірі де ғалым ұсынған жаңа бағыттармен 
сәйкестенбейді. Сондықтан зерттеушінің «Коцепциясындағы» тұғырлы идеялар мен нақты 
бағыттарды жүзеге асыратын кезең келді! 
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Ендігі бір ауыз сөз ғалым аға қалыптастырған ғылыми мектеп туралы. Ғалымның 
жетекшілігімен диссертация қорғаған шәкірттердің бірімін мен де. ҚазМУ-ді бітірген соң, екі 
жыл Семей өңірінде мектепте мұғалім болдым. Рақыш Сәтұлы Ы. Алтынсарин атындағы 
Педагогика ғылымдарының ғылыми-зерттеу институтына қайта оралған 90-жылдары сол 
ұжымда кіші ғылыми қызметкер едім. Аға біздің қазақ тілін оқыту лабораториясына 
меңгеруші болды. Сол кездегі институт басшысы болып тағайындалған ұлтжанды қайраткер, 
біртуар тұлға Немеребай Нұрахметов әр сала бойынша жаңа бағытта қызмет ететін 
мамандарды дайындау, шәкірт тәрбиелеу міндетін бөлім басшыларына сеніммен тапсырды. 
Бір жыл бұрын ғана аспирантураға түсу емтиханында алған ұпай саны жоғары бола тұра, 
конкурстан «құлатылған» менің ғылымға деген сеніміме селкеу түсіп, күдерімді үзген едім. 
Келесі оқу жылында Рақыш аға «аспирантураға тек қана өз кадрларымыз түсуі керек, сонда 
ғана мықты резерв дайындауға мүмкіндігіміз болады» деген уәжді алға тартты.  

Алдымен, Алланың жазуымен, сосын Рақыш ағаның адал шешімімен сол жылы 
аспирантураға қабылданған топтың ортасында мен де ғылымға бет түзедім. Жетекшім болып 
Рақыш аға тағайындалды. Бұл – менің ғылым жолындағы ең үлкен бағым. Өйткені Рақыш 
Сәтұлы – алдағыны алыстан болжайтын, зерттеу жұмысының өміршеңдігіне, қоғамға, білім 
алушыға қажеттігіне ерекше мән беретін білімпаз ғалым, шәкіртін қияға самғауға үйрететін, 
жаңашылдыққа үндейтін, таптаурындылыққа жол бермейтін әділ сыншы, ғылымның қыры 
мен сырын дәл танитын жетекші. Маған қазақ тілін оқушылардың оқу мотивациясын 
қалыптастыра оқыту жолдарын зерттеу нысаны етіп ұсынды.  

Жоғарыда аталған шынайы Ұстаз-Ғалымға тән ТЕРЕҢДІК, БИІКТІК, КЕҢДІК бір бойынан 
табылғандықтан, профессор Рақыш Сәтұлының есімі ғылыми ортада да, шәкірттер арасында 
да зор беделге ие. Ол кісі терең білімінің арқасында лингвистика саласында өзіндік із 
қалдырды. Рухы биік, мінезі кішік болғандықтан, айналасына адамдықтың өнегесін таратып 
келеді. Әр ісі ізігілікке толы, алды кең болғандықтан, тек ғылыми мектебіндегі ғана емес, 
өзінен дәріс алған барша шәкірттердің жүрегіне жол тапты. Рақыш Сәтұлы ғылым атты киелі 
өлкеге жол бастаған жетекші ғана емес, әкеміздей қамқор, жанашырымыз болды. Кісіліктің, 
адамгершіліктің, ғылымға адал болудың, шынайылықтың тағылымын дарытты. Ешқашан 
дауыс көтермейтін сыпайы һәм нағыз зиялыға тән ерекше қасиеттерімен, қарапайымды-
лығымен адамдық жолына жетеледі. Сондықтан осынау үлкен белеске көтерілген асыл Ұста-
зымызды мерейтойымен құттықтай отырып, мықты денсаулық тілейміз. Ағамыздың асқаралы 
биіктері мен ғалымдық ғибраты бізге ақ жолдан адастырмас Темірқазықтай жарқырап тұра 
берсін! 
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Болмыс. Орта. Уақыт. Жаратқанның пәрменімен жұмыр басты пендені қауызында 

ұстайтын бірімен-бірі байланысты осы үш ұғымнан адам тағдыры түзіледі деп жатады. 
Құнарлы топырақтан нәр алған табиғи Болмыс, Тек деп аталатын құдіретті қасиет, бұл 
қасиетпен берілетін табиғи мінез бен қабілет-дарын жан-жағындағы бірде жағымды, бірде 
жағымсыз, бірде мейірімді, бірде мейірімсіз Ортаның ықпалымен Уақыт тезінен өтеді. 
Мұндайда табиғи болмысты сақтап қалу оңай емес. Бірақ қазақ айтқан тектің құдіреттілігі 
сонда – ол әлгі ортаның ықпалы мен уақыт тезінде де табиғи қалыпты сақтап тұра алады.  

«Адам тұлға болып туылмайды, ол әлеуметтік, мәдени даму нәтижесінде қалыптасады» 
деген қалыптасқан қағидат бар [1, 3]. Тұлға расында бір күнде қалыптаспайды, ол – өмір 
ағынында анықталған, белсенді өмірлік позицясы бар және ішкі қажеттілікке байланысты 
таңдау жасай білетін, өзі қоғамның алдында жауап беруге даяр, үнемі өзін-өзі және өзгелерді 
жетілдіру үшін түрлі әдіс-тәсілдерді меңгеріп өз мінез-құлқын реттеуші адам. Қазіргі кезде 
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ғылымдағы анпропоөзектілік парадигмаға сәйкес тұлғатану мәселесіне айырықша 
қызығушылық туа бастады. Лингвистикадағы «тілдік тұлға» мәселесінің де актуалдануы осы 
кезеңге тікелей қатысты. Қазіргі тілтанымда тілдік тұлғаны топтастыру үрдісі де бар. Тілді 
қолдану деңгейіне қарай оны ғалым Н. Уәли былайша бөліп қарастырады: 1) әдеби тілді 
шығармашылық деңгейде тұтынатын элитарлық тип; 2) әдеби тілдің ауызша, жазбаша 
нормаларын сақтай білетін, ара-тұра кодификацияланған нормадан қате жіберетін, сөйлеу тілі 
мен кітаби тіл элементтерін кей тұста айқын аңғара алмайтын мәдени-тілдік орташа тип. Сан 
жағынан басымы да осы орташа әдеби тип; 3) негізінен әдеби сөйлеу тілін қолданатын, 
арасында қарапайым сөйлеу тіліне тән элементтерді қосып сөйлейтін тілдік-мәдени тип. Сан 
жағынан, шамамен, орташа типтен кейінгі орында; 4) қарапайым сөйлеу тілімен сөйлейтін, 
бейәдеби элементтер мен диалектизмдерді қолдана беретін коммуниканттар [2, 15]. Тілдік 
тұлғаның алғашқы типіне қатысты ғалым О. Жұбаева төмендегідей байыпты анықтама 
ұсынады: «Элитарлық тілдік тұлға – ұлттық тілдің жанрлық-стилистикалық ерекшеліктерін 
толық меңгерген, оларды орынды қолданатын, лексикалық, фразеологиялық, паремиология-
лық бірліктердің семантикасын жан-жақты түсініп, орнымен қолдана алатын, коммуникативті 
стратегиялар мен тактикаларды, вербалды және бейвербалды қатынас талаптарын толыққанды 
меңгерген, ұлттық тіл мен мәдениет концептосферасын құрайтын концептілердің ұғымдық, 
бейнелі-ассоциативтік, құндылық сипатын білетін тілдік тұлға. Элитарлық тілдік тұлғаға 
ақын-жазушы, филолог, журналистермен қатар тіл білімінің дамуына үлес қосқан ғалымдарды 
да жатқызуға болады» [3, 60]. Осылайша қазақ лингвистикасына әлдеқашан ғылыми 
айналымға еніп кеткен элитарлық тілдік тұлға ұғымының түпкі мәні элита лексемасының 
білдіретін мәнімен тікелей байланысты. Бірақ француз тілінен аударғанда «күшті», «таң-
даулы», «іріктелген» деген мағынаны білдіретін элита сөзінің түсінігі де әртүрлі. Итальяндық 
әлеуметтанушылар Гаэтано Моска мен Роберто Михельс элитаны «Әрекет, өнімділік, 
белсенділіктің жоғары дәрежесі» десе, испандық философ X. Ортега-и-Гассет «бұл туыстық 
аристократия және оған теңестірілген қоғам қабаттары емес, керісінше қоғамның ілгерілеуіне 
ықпал ететін оның айырықша «қабылдау органы» ретінде түсіндіреді, ал неміс философы Ф. 
Ницше «жоғары адамгершілік және эстетикалық талғамға ие дарынды жандар» деп 
бағамдайды [4]. Еуропаны шарламай-ақ, өзіміздің данышпан Абай бүкіл шығармашылығында 
нағыз Адам, Толық Адам қандай болу керек деген сұраққа жауап іздейді, әрі оған жауап береді. 
«Әуелі бір суық мұз – ақыл зерек» өлеңінде:  

«Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,  
Сонда толық боларсың елден бөлек», – дейді. Абай айтып отырған елден бөлек, толық адам 

– ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұстаған жандар көп болмаса да бар, нағыз элита – солар. 
Құндылықтар алмасқан заманда элита деп кімді танып жүрміз? деген сұрақ туындайды.  

Жалпы элита теориясын ғалымдар төмендегідей ұстанымдар негізінде топтастырады 
(Кесте 1): 

  
1-кесте – Элита теориясының топтастырылуы 

 
Ұстанымдар Сипаты 
биологиялық Биологиялық және генетикалық шығу тегі жағынан қоғамда жоғары орны бар 

адамдар элита болып саналады 
психологиялық Айырықша психологиялық сапаға ие элитарлы топ 
ұйымдастырушылық Басшылық қызметтегі қызметкерлер элита болып саналады.  
функционалды Қоғамдағы, топтағы маңызды міндеттерді атқарушы  
көркем-шығармашылық Зияткерлік орта (өнер, ғылым, мәдениет, діни) өкілдері 

 
Аталған ұстындар профессор Р. Әмірдің адами және ғылыми шығармашылық бейнесінде 

қалай көрініс тапты? Оны қандай дәлелдер айғақтайды?  
Алдымен, биологиялық ұстаным бойынша: ХІХ ғасырдың алғашқы ондығында дүниеге 

келіп, Шымкенттегі педколледжді тәмамдап, Тәшкендегі Орта Азия мемлекеттік 
университетіне түскен, қоғамның ілгерілеуіне айтарлықтай үлес қосқан, өз өңірінде 
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ұстаздығымен, қамқор көңілімен, мектеп, балалар үйін ашып, жаңашылдығымен есімі ел 
есінде жүрген Сәт ақсақалдың шаңырағында дүниеге келіп, білім-тәрбие алғандықтан, 
айырықша «қабылдау органына» ие болған, кейіннен өзі де еліміздің білім беру саласына 
көптің бірі ретінде емес, бірегейі ретінде үлес қосқан ғалым-педагог.  

психологиялық ұстаным бойынша: өмір ағысында, қызмет бабында жақсылық пен 
жамандық, өсу мен құлдырау, қуаныш пен күйзеліс сияқты жайттар қатар өріліп жатады ғой. 
Мұндайда ішкі тіні, рухы биік, ерік-жігері күшті, рухани өмірінің мазмұны бай, ұстаған 
идеясына сенімі мол жандар ғана эмоциясын ұстай біледі. Профессор Р. Әмірдің терең 
байыптылығы мен баянды байсалдылығы туралы тұстастары мен қатар қызмет еткен біздің 
аға буынның, ұстазынан бір рет те ауыр сөз естіп көрмеген Әміров мектебінің бүгінгі кез 
келген шәкіртінің де айтары – осы. Олай болса, профессор Р. Әмір – айырықша психологиялық 
сапаға ие элитарлы топтың өкілі.  

Ұйымдастырушылық және функционалды ұстаным бойынша: басшылық қызметі мен 
қоғамдағы, топтағы маңызды міндеттерді атқаруына тоқталар болсақ: Қазақ ССР Ғылым 
академиясы Тіл білімі институты, Шет тілдер институты, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті сияқты іргелі мекемелерде қызмет ете жүріп, Алматы қаласы халық депутаттары 
кеңесінің депутаты, аудандық партия ұйымының мүшесі, кәсіподақ ұйымының төрағасы, 
партия ұйымының хатшысы, кафедра меңгерушісі, факультет деканы, институт ректоры, 
докторлық диссертация қорғайтын кеңестің төрағасы секілді жауапты жұмыстарды 
абыроймен атқаруы да ғалымды элитарлық топ биігіне көтерді.  

Көркем-шығармашылық ұстанымы бойынша: үздіксіз педагогтік қызмет пен ғылыми мәні 
жоғары еңбектер ұсынуы. Р. Сәтұлының элитарлық мәдениет өкілі екендігін айғақтайтын 
жайттың бірі – көтерген проблемасының қалыптасқан стеоротиптен өзгешелігі болса, екіншісі 
– өмірде де, ғылымда да талғампаздығы. Ол – көптің бірі емес. Осыған орай, мәдениет-
танушылар элитарлық мәдениет пен бұқаралық мәдениетті оппозицияда алып салыстырады:  

1. Элитарлы мәдениеттің өнімін кәсіби мамандар жасайды, бұқаралық мәдениет жалпы 
мәдениеттің құрамдас бөлігі, жекеленген топтың емес, бүкіл қоғамның даму көрсеткіші.  

2. Элитарлы мәдениет айырықша топқа тән, оның өнімінің құндылығын түсіну белгілі бір 
кәсіби дағды мен білікті қажет етеді, ал бұқаралық мәдениет утилитарлы, сансыз көп 
тұтынушылары болады.  

3. Элитарлы мәдениетті тудырушылар материалдық пайда көздемейді, ол – шығармашыл 
тұлға. Бұқаралық мәдениет өкілдерінің өнімінің иесі пайдаға кенеледі.  

4. Бұқаралық мәдениет бәрін қарапайымдатып, қоғамның барлық қабаттарына түсінікті 
жеткізеді, ал элитарлы мәдениеттің тұтынушылар саны шағын.  

5. Бұқаралық мәдениет қоғамда өз бейнесін жоғалтады, ал элитарлы мәдениет керісінше 
жарқын шығармашылық дербестікті дәріптейді.  

Осы келтірілген салыстырулар Р. Әмір қаламынан туындаған еңбектері элитарлы мәдениет 
өніміне жататындығын көрсетеді. Алдымен, бұл еңбектердің қай-қайсысы да кәсіби маманның 
ғана емес, сол кәсіби маманның өзінің кез келгені қабылдауы оңай емес тұрпатта жазылуында. 
Сөзіміз дәлелді болу үшін мына жайттарға назар аударайық. Өткен ғасырдың алпысыншы-
жетпісінші жылдары қазақ тіл білімінің грамматикасы, әдеби тіл мәселелері диахронды және 
синхронды аспектіде жан-жақты зерттеліп, одақ, қала берді түркітану әлемінде құнды 
зерттеулер ұсыныла бастаған кез еді. Осы кезде Р. Сәтұлы да одақ көлемінде алғашқылардың 
қатарында, қазақ тіл білімінде коммуникативтік синтаксистің іргетасын қалаушылардың бірі 
ретінде ауызекі сөйлеу тілін зерттеуді қолға алды. «Особенности синтаксиса казахской разго-
ворной речи» деген монографиясын жарыққа шығарып, соның негізінде 1972 жылы док-
торлық диссертация қорғады. Зерттеу қазақ тіліндегі ауызекі сөйлеу тілі синтаксисінің негізгі 
ерекшеліктерін ашып көрсетуімен, қазақ деп аталатын халықтың күнделікті ауызекі сөйлесуде 
қолданылатын тілдік құрыдымдарды басты нысан етіп алып, оның сан қилы қатпарларын 
ғылыми түрде дәйектеп беруімен құнды еді. Жазба тілмен оппозициялық бірлікте қарастыра 
отырып, коммуникативтік талапқа сәйкес ауызекі сөйлеу тіліндегі синтаксистік құрылымның 
басты ерекшелігі ретінде үнемдеу, эмоциялық бояудың қанықтығы, полемикалық қатынас, 
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параллель амалдар сияқты белгілерді көрсете отырып, оның психолингвистикалық қырына 
мән береді. Сөз тіркестері мен жай және құрмалас сөйлемдердегі тек ауызекі тілге ғана тән 
айрықша типтеріне тоқтала келіп, қазақ тіліндегі номинативті сөйлемдер, реплика-сөйлемдер 
сияқты сөйлем типтерінің ұйымдасу ерекшелігіне алғаш рет ғылыми талдау жасалады. Оның 
ғылыми еңбектерінің теориялық тұжырымдамалары кезінде Одаққа түгел тараған «Народы 
Азии и Африки», «Советская тюркология» журналдарында жарияланып, зерттеу 
қорытындылары бүкілодақтық түркологиялық конференцияларда баяндалады.  

Жақсы делік, академик Н. Сауранбаев, профессор М. Балақаев індете зерттеген, сол 
кезеңде-ақ қалыптасқан қазақ тілінің синтаксис саласын зерттеуші талантты ғалымдар 
шоғырындағы Рақыш Сәтұлының ерекшелігі неде? деген заңды сұрақ туады. Өткен ғасырдағы 
қазақ тіл білімінің барлық саласы құрылымдық лингвистика бағытында өндіріле зерттелді. 
Әсіресе синтаксис саласы форма мен мағынасы үйлескен, құрылымы бірізденген, баяндауы-
шы соңында, басқа сөйлем мүшелері де әскердегі сарбаздай орын-орнында тұрған сөйлемдерді 
зерттеу нысаны етіп алды. Ал Р. Сәтұлының зерттеу объектісі – ауызекі сөйлеу тілі, 
баяндауышы сөйлемнің басына шығып, сөйлемдері финитті тұлғаға аяқталмаған «Баланың 
сөзін сөз деп, о несі-ай маған» типті сөйлемдер. Осылайша сөйлеудің табиғи ортасынан 
туындаған тұрпаты бөлек мұндай сөйлемдердің грамматикалық құрылымы мен түзілісіндегі 
ерекшеліктер, сөйлеуші факторы, актуалдану мәселесіне алғаш назар аударып, қазақ 
грамматистері арасында грамматика мен сөйлеу актісі теориясын қабыстыра зерттеуші тұлға 
ретінде танылды. Ғалым еңбектері сөйлем теориясының қазақ тіл білімінде зерттеушілер 
назарынан тыс қалып келген, сөз болған күнде де құрылымдық синтаксис шеңберінен шыға 
алмай келген мәселелерді тұтастай сөйлеудің табиғи ортасы – коммуникативтік ортада алып 
қарау нәтижесінде жасалған жаңа тұжырымдарымен ерекшеленеді. Р. Әмір қандай проблема 
көтерсе де, мәселеге бұрын ғылыми қауым назар аудара бермеген жаңа қырынан келіп, жалпы 
тіл біліміндегі коммуникативтік синтаксистің озық жаңалықтарын қазақ тілінің төл 
табиғатымен салыстыра, салғастыра зерделей қарау нәтижесінде терең теориялық 
тұжырымдар ұсынады, оны күнделікті қолданыстағы, көркем әдебиеттегі халықтың ауызекі 
сөйлеу тілінің мол да құнарлы материалдарымен дәйектейтін талдаулармен шегенді ой қорыту 
– Р. С. Әмірдің ғылыми стиліндегі ешкімге ұқсай бермейтін төл қолтаңбасы.  

Көп жылғы ізденістерінің нәтижесінде Р. С Әмір 1983 жылы республика жоғары оқу 
орындарының студенттеріне арналған «Жай сөйлем синтаксисі» еңбегін ұсынды. 2003 жылы 
осы оқу құралының Ж. Р. Әміровамен авторлық бірлестікте өңдеп, толықтырылған нұсқасын 
ҚР Білім және ғылым министрлігі оқулық ретінде бекітті. Аталған еңбектің басты ерекшелігі 
жай сөйлем синтаксисін ғылымдағы соңғы зерттеулер негізінде қайта жүйелеуі болып санала-
ды. Оқулықта қазақ тіл білімінде алғаш рет синтаксистік тұлға, синтаксистік форма, синтак-
систік мағына ұғымдарына анықтама беріліп, сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисіне жаңа 
қырынан келеді. Әсіресе, «сөз тіркесі – сөздердің сабақтаса байланысуы» деген аксиомаға 
айналған тұжырымның басқаша сипат алуы (синтаксистік қатынасты білдіру үшін толық 
мағыналы екі сөздің сабақтаса, салаласа байланысқан тобы) синтаксист ғалымдарды елең 
еткізген жаңалық болғаны рас. Ғалымның бұл жаңалығы кейіннен академик М. Серғалиев пен 
Б. Сағындықұлы бастаған аға буын мен бір топ жас ғалымдар еңбегінен қолдау тапты. Сондай-
ақ қазақ тіл білімінде «бір құрамды», «екі құрамды» деген атпен танымал сөйлем атауларының 
«бір негізді», «екі негізді» сөйлем ретінде дәйектелуі, субстантивтену, актуализация тәрізді 
құбылыстардың синтаксистік қызметтегі орны, сұраулы сөйлем, баяндауыш мүшеге жасалған 
жаңа классификациялар бұрынғы қалыптасқан құрылымдық грамматика талаптарына 
сыймайтын, коммуникативтік-функционалдық сапа тұрғысынан келген тың көзқарас ретінде 
бағаланады.  

2006 жылы «Қазақ университеті» баспасынан «Қазақ лингвистикасы және лингводидак-
тика мәселелері» атты еңбегі жарық көрді. Оқу құралында ғалымның педагогика, дидактика 
саласына қатысты әр жылдары жарық көрген еңбектерімен қоса бұрын жеке кітап ретінде 
жарық көрген «Қазақ тіліндегі жалғаулықтар» еңбегінің толықтырылған нұсқасы және «Көне 
жазба ескерткіштері» атты кітабы қамтылды. Соңғы еңбекте тым ертедегі мәдени 
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ескерткіштердің – ежелгі Египет иероглифтері, шеге жазуы, хет және түркі жазулары туралы, 
оларды тану жолында істелген қыруар жұмыстар, ғылыми ізденістер жөнінде бүгінгі ұрпақ 
үшін құнды да маңызды деректер келтірілген. Адамзат мәдениетінің сан қилы тарихи 
кезеңдері, көне жазудың қыр-сыры жайлы сыр шертетін бұл еңбектің танымдық маңызы зор.  

Р. Сәтұлы – үнемі ізденіс үстінде жүретін ғалым. Оның дәлелі жарық көрген еңбектерінің 
қай-қайсысы да бұрыннан белгілі жайтты баяндауды мақсат етпейді. Қандай проблема көтерсе 
де, мәселеге бұрын ғылыми қауым назар аудара бермеген жаңа қырынан келіп, жалпы тіл 
біліміндегі коммуникативтік синтаксистің озық жаңалықтарын қазақ тілінің төл табиғатымен 
салыстыра, салғастыра зерделей қарау нәтижесінде терең теориялық тұжырымдар ұсынып, 
оны күнделікті қолданыстағы, көркем әдебиеттегі халықтың ауызекі сөйлеу тілінің мол да 
құнарлы материалдарымен дәйектейтін талдаулармен шегенді ой қорыту – Р. С. Әмірдің 
ғылыми стиліндегі ешкімге ұқсай бермейтін төл қолтаңбасы. Ғалымның осы мерейтой 
қарсаңында ғылыми қауым мен шәкірттерге ұсынған қазыналы тартуының бірі – 2009 жылы 
«Қазақ университеті» баспасынан Ж. Р. Әміровамен авторлық бірлестікте жарық көрген 
«Құрмалас сөйлемдер қазақ тілінің грамматикалық, функционалдық жүйесінде» атты еңбегі. 
Ғалымның ұзақ жылғы ұстаздақ тәжірибесі мен кемел ғылыми қуатының тоғысқан тұсында 
дүниеге келген бұл еңбек, расында да құрмалас сөйлем теориясының қазақ тіл білімінде 
зерттеушілер назарынан тыс қалып келген, сөз болған күнде де құрылымдық синтаксис 
шеңберінен шыға алмай келген мәселелерді тұтастай сөйлеудің табиғи ортасы – 
коммуникативтік ортада алып қарау нәтижесінде жасалған жаңа тұжырымдарымен 
ерекшеленеді. Ондай жаңалықтар деп төмендегі мәселелерді атап көрсетуге болады: 

- біріншіден, құрмалас сөйлемнің конструктивтік бірлігі ретіне жай сөйлем типтес ком-
поненттің танылуы. Бір қарағанда, құрмалас – жай сөйлемдерден құралатын синтаксистік бір-
лік, оның жаңалығы қайсы деген ой тууы мүмкін. Авторлар көрсеткен құрмалас компоненттері 
бұрын талданып жүрген құрылымдардан өзгеше, жоғарыда атап өткендей, сөйлеу тіліндегі 
құрмаластар да, оның компоненттері құрылымдық жағынан да, функционалдық сапасы мен 
коммуникативтік потенциалы жағынан айрықша болатынына жұртшылық назарын аударады; 

- екіншіден, құрмалас сөйлемнің анықтамасы нақтыланады. Мектеп оқулықтарынан бас-
тап, зерттеулерге дейін «құрмалас сөйлемнің күрделі ойды» білдіретіндігі айтылып жүр. 
Авторлар логика ғылымындағы ой, пікір ұғымдарының диффенициясын ажырата қарау 
туралы ілімге сүйене отырып, «құрмалас сөйлем күрделі ойды емес, күрделі пікірді 
білдіретінін» дәйектейді; 

- үшіншіден, құрмаластың салалас, сабақтас болуы тек грамматикалық ерекшелікке 
байланысты бөлініс емес, арнаулы коммуникативтік қызметке бейімделген синтаксистік тұлға 
ретінде бағаланады; 

- төртіншіден, құрмалас сөйлем компоненттерін байланыстыратын амалдарды жіктеуде 
жаңа ұстаным ұсынады. Алдымен, барлық құрмаластарға ортақ универсал амалдар ретінде 
орын тәртібі, интонация, демеуліктерді талдай отырып, салалас пен сабақтас құрмалас 
сөйлемдерді байланыстырушы амалдарды жеке-жеке қарастырады. Сабақтастарды байланыс-
тырушы тұлғаларды негізгі тұлғалар және үстеме тұлғалар деп бөліп қарастырылуының өзі – 
аталған бірліктердің функционалдық жүгін дұрыс ажырата білуден туған жіктеліс; 

- бесіншіден, құрмалас сөйлемдердің өзге авторларда айтыла бермейтін, коммуникативті, 
функционалдық жаңа түрлері ұсынылады. Мысалы, жалғастық, айқындауыштық, объектілік, 
теңдік қатынасты білдіретін, телінбе компонентті, экспрессивті, биноминативтік сипатындағы 
құрмаластар деген түрлері – ғалым ұсынған жаңа тұрпатты классификация және мұның бәрі 
тіл жүйесінде бар, бірақ ғылыми талдауға түспей жүрген конструкциялар; 

- алтыншыдан, функционалды грамматиканың «формадан мағынаға», «мағынадан 
формаға» ұстанымы негізінде құрмаластардың функционалдық өрісі барынша мол ашылған.  

- жетіншіден, синтаксистік тұлғалардың бәрі коммуникативтік талаптардың сұранысына 
сай бірінші дәрежелі коммуникативтік талаптарға жататындар және екінші дәрежелі комму-
никативтік талаптарға жататындар болып екіге бөлінген. Бірінші дәрежелі коммуникативтік 
талаптарға байланысты құрылымдар екінші дәрежелі коммуникативтік топқа негіз 
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болғандығы дәлелденген. Олай болатын себебі бірінші топқа қарасты құрылымдар пікірдің 
құрылысына сай құрылатындығы және қызметі хабарлау сұрау, бұйыру қызметінде жұмсалуға 
байланысты лебіз екені, сондай-ақ екінші дәрежедегі коммуникативтік топ бірінші дәрежедегі 
коммуникативтік топтың деривациясы екені де анық көрсетілген.  

Оқулықта полипредикативті құрмаластардың құрылымдық, функционалдық сипаты 
статистикалық деректер арқылы нақтыланып, құрмалас компоненттерін түзудегі амалдардың 
молдығын көрсету арқылы қазақ халқының сөйлеу жүйесінің, соның нәтижесінде 
қалыптасатын сөйлем жүйесінің айрықша мол потенциясы көрсетіледі.  

Авторлар қаламынан туындаған «Жай сөйлем синтаксисі» де, «Құрмалас сөйлемдер қазақ 
тілінің грамматикалық-функционалдық жүйесінде» және «Қазақ лингвистикасы және 
лингводидактика мәселелері атты еңбектері де қазақ тіл ғылымындағы, оның ішінде синтаксис 
саласындағы жалпы тіл біліміндегі соңғы жаңалықтарды тілдің, сол тілді тұтынушы халықтың 
сөйлеу жүйесімен байланыстыра қарау нәтижесінде жасалған ғылыми дәйекті, практикалық 
жағынан құнды туындылар санатынан орын алары сөзсіз. Қазіргі жоғары білім саласында 
қойылатын басты талаптың бірі – студентті өз бетімен ізденуге, шығармашылық қабілетін 
арттыруға бағытталған, инновациялық технология негізіндегі оқулықтар мен оқу 
құралдарымен қамтамасыз ету дейтін болсақ, бұл еңбектер сол талап үдесінен шығатын, 
қазіргі заман сұранысына лайық еңбектер.  

Р. Сәтұлының элитарлы мәдениет өкілдеріне тән жарқын шығармашылық дербестігін 
дәріптейтін тұстары аз емес. Солардың бірқатарын түйіндеп айтар болсақ: қазақ тіл білімінде 
коммуникативті синтаксис ілімін қалыптастырушы, сөйлемдегі сөздердің позициясы 
(актуалды мүшелену) мен мүшеленбейтін сөйлемдердің грамматикалық табиғатына алғаш 
қалам тартушы, ауызша әдеби тіл және оның жазба тілге ықпалын дәйектеуші, еліміз 
егемендікке қол жеткізген жаңа қоғамдық формацияда ана тілімізді бастауыш, орта мектепте 
оқытудың жаңа сипатты концепциясын, әдіснамалық тұғырнамасын жасаушы т. т.  

Қорыта айтқанда, профессор Р. Әмірдің өмірдегі, ғылымдағы жолы осы көрсетілген эли-
тарлы мәдениет иелеріне тән қасиеттердің барлығына бірдей жауап бере алатын, биологиялық 
және генетикалық шығу тегі мен психологиялық сипаты, лауазым сатылары мен қоғамдағы 
орны, ғылым жолындағы зияткерлік әлеуеті мен кісілік келбеті данышпан Абай айтқан Толық 
адамның қасиеттері: Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» 
иесі екендігін айғақтай түседі. Авар халқының даңқты ақыны, өз халқы, туған тілі үшін 
күрескерлігімен танымал тұлға Расул Ғамзатов: «Мен жазушымын. Менің шығармам кілем 
сияқты, оны мен авар тілінің көркем өрнегімен тоқимын. Менің шығармам қымбат, бағалы тон 
сияқты, оны мен авар тілінің сетінемейтін берік жібімен тігемін», – деген екен. Сол айтқандай, 
Р. Сәтұлы да қай еңбегінде болмасын негізгі тін ретінде қаймағы бұзылмаған халық тілін алу 
арқылы халқына, келешек ұрпаққа сетінемейтін тон, көркем өрнекті кілем тоқушы хас Шебер! 
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БІЛІМ ӨЗ ИЕСІН БІЛДІРІП ТҰРАДЫ  

(Р. С. Әмірдің құнды мақалалары)  
  
Тіл білімі саласында Р. Әмір қазақ тілінің синтаксистік жүйесін, ауызекі сөйлеу тілін 

зерттеген еңбектерімен белгілі. Зерттеулерінің нәтижелері монография, оқулық түрінде 
жарияланған: «Қазақ тіліндегі жалғаулықтар» (1957), «»Особенности синтаксиса казахской 
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разговорной речи» (1972), «Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері» (1977), «Жай 
сөйлем синтаксисі» (1982), «Құрмалас сөйлемдер қазақ тілінің грамматикалық, 
функционалдық жүйесінде» (2009).  

Ғалымның ғылымға сіңіріп келген еңбегі «Қазақстан Республикасы жоғары мектептің аса 
көрнекті ғалым-педагогтары» деген кітапта мына жолдармен түйінделген: «Р. Әмір ғылымның 
үш саласын қамтып – тіл білімі, педагогикалық ғылымдар, мектеп, ғылыми мекемелер үшін 
маман дайындау салаларында еңбекқорлықпен, ізденімпаздықпен еңбектенуде. Осы сала-
лардың бәрінде Р. Әмірдің салған айқын ізі, тіл біліміне, педагогикалық ғылымға қосқан келелі 
үлесі бар. Оның зерттеу жұмыстарының теориялық тұжырымдамалары, қорытындылары осы 
салаларда нық орын алды: академиялық жинақтарға енгізілді, орта мектептерге, жоғары оқу 
орындарына арналған оқулықтар жазылды, арнаулы оқу курстарына, диссертациялық 
жұмыстарға тақырып болды» [1, 47 б. ].  

2006 жылы «Қазақ университеті» баспасынан шыққан «Қазақ лингвистикасы және 
лингводидактика мәселелері» деп аталатын жинаққа тіл мәдениеті, ауызекі сөйлеу тілі мен 
жазба әдеби тілінің арақатынасы, егемендік тұсындағы қазақ тілінің әлеуметтік мәселелері 
төңірегіндегі мақалалары мен бұрынырақ жарияланып, бүгінде қолға оңайлықпен түсе 
бермейтін еңбектері енген.  

«Нарық және жоғары білім» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда 
жасаған баяндамасы маман даярлау ісіндегі нарықтың тілдік бағдарына арналады («Языковой 
аспект рынка в подготовке специалистов»). Қазақстан егемендікке ие болуымен қатар 
экономикалық, әлеуметтік жүйені қайта құрды. Білім беру жүйесі де реформаланды. 
Маркетинг пен менеджментте сөйлеу мәдениетін, коммуникативтік қабілетті нарықтық 
қатынас жүйесінде дұрыс жұмсай білуге назар аудармайтын еңбек кемде-кем. Республикадағы 
нарық бара-бара қазақ тілінің белсенді түрде қатысуын қажет етіп келеді. Қазақ тілі қызметінің 
осы бағдары менеджерлердің тілдік даярлығынан анық байқалады. Тілдік даярлық маманды 
нарықтық қызмет пен түрлі жағдайда өтетін коммуникацияның сипатына қарай бейімдеп 
оқытуға тиіс. Атап айтқанда, өндіруші (менеджер) – клиент коммуникациясы мен өндіруші 
(менеджер) – өндіруші (менеджер) коммуникациясы бір емес. Автор осы контактідегі қарым-
қатынастың ауызша және жазбаша формасы да аса маңызды екенін ескертеді.  

Мақалада нарықтық қарым-қатынастың тағы бір маңызды тұсы ретінде диалогке баса мән 
берілген. Әсіресе іскери кездесулерде бетпе-бет отырып келіссөз жүргізудің немесе 
келісімшартқа отырудың сәтті шығуы тілдің коммуникативтік қызметімен де өлшенетіні рас. 
Серіктеспен кездеспес бұрын, келіссөздің барлық талаптарға сай жүргізілуіне тілдік қарым-
қатынас тұрғысынан үлкен дайындық қажет. Осы тұста автор дана халқымыздың «Жылы-
жылы сөйлесең, жылан да інінен шығады» деген мақалын мысалға келтіреді. Бұл айтылғанды 
серіктеспен іскери қарым-қатынас жүргізудің конструктивті, қатаң және жұмсақ түрлері де 
растайды. «Конструктивный стиль общения, силовой стиль общения и мягкий стиль общения» 
[2, 211-213 бб. ].  

Нарық қашанда өз қызметінің аясын барынша кеңейтіп отыруға ұмтылады да, ұлттық 
шектеу мен мемлекеттік шекарадан да алыс межелерді көздейді. Бұл коммуникацияны 
мәдениетаралық деңгейде тәрбиелеудің уақыты келгенін дәлелдейді. Ғалымның өз сөзімен 
берсек: «Рынок всегда стремится расширить свою сферу деятельности, и редко, когда его 
ограничивают национальные и государственные границы» [3, 162 б. ]. Әлемдік араласу 
процесі жылдам қарқынмен жүріп жатқан дәуірде тілдердің де қатынасы өзгеріске ұшырап, ол 
көпсалалық және еларалық тәрбие құралына айнала бастады. Тілдің көпсалалық әрі 
тәрбиеаралық функциясының қоғамда қалыптасуының нәтижесінде мәдениетаралық 
коммуникация құрылуда. Оған қоса нарықтағы тілдік құзіреттілік күшейгеннен бизнес 
коммуникация шарықтап тұр. Автордың сөз мәдениеті жетік болу үшін оған қойылатын 
талаптардың қатарында «сөз сөйлеу жағдайына қарай бейімделуге тиіс» деп айтқаны бар. 
«Қазақ халқы түрлі елдермен, түрлі мәдениетпен тікелей байланысуда. Бұл байланыстың 
сипаты басқа: саясаттың, әкімшіліктің қысымымен емес, мәдениеттің, экономиканың 
қажетімен қалыптасқан» [3, 176 б. ].  
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Мақалада баса айтылған тағы бір өзекті мәселе, нарықтық құрылымның ресми-іс 
қағаздары. Нарықтық экономиканың әрбір саласы қазақтың іскери жазбаша сөйлеу тіліне жіті 
мән беруін алға тартады. Қазір жоғары мектептің оқу орыс тілінде жүретін бөлімдерінде осы 
қажеттілікті өтеу мақсатында «Кәсіби қазақ тілі» жүрсе, қазақ бөлімдерінде «Академиялық 
жазу» деген пән бар.  

Осындай артықшылықтарын санамалай келіп, Р. Әмірдің «Языковой аспект рынка в 
подготовке специалистов» деген мақаласы нарыққа сай маман даярлауда тілдің 
коммуникациялық қажеттілігін көрегендікпен жеткізе білген құнды дүние деп білеміз.  

Ғалым осы мақаладан он жылдай кейін жазылған «Егемендік және қазақ тілі» деген 
еңбегінде егемендік алғаннан соң қоғамдағы бір оң құбылыс – ол тілдің идеологиялық 
саясаттың тұсауынан құтылуы дегенді айтады. Осы өзгерістің нәтижесінде: а) өмірде туып 
жатқан жаңа ұғымдардың атауы қазақ тілінің өз қорының негізінде, өзіне тән ережелерге 
сүйеніп жасалып жатқанын, осы жолмен кірме атаулар мен калька сөздердің төл балама 
тапқанын; ә) халықтың қазақ тілінің негізіндегі тілдік шығармашылығы оянғанын, қазақ тіліне 
сай сөйлеу дәстүрі мен сөз өнерінің қайта түлегенін дұрыс байқаған. Яғни «қазақ тілінде 
сөйлеушілер қазақ тілінің өз потенциалын тауып, қалай дұрыс жұмсауды үйреніп, дағды етті» 
дейді [3, 176 б. ]. Ал бұған дейінгі жағдайына келсек, Кеңес кезінде идеологияның салдарынан 
ұлт тілінің қоғамдық аясы тарылып, көбіне этнографиялық сарқынды ретінде танылғанын 
«Қазақ тілі пәнін қоғам, мектеп реформасына сай жетілдіру концепциясында» кең 
таратып түсіндіреді. «Қазақ тілі оқушыға ертең тіршілікке араласқанда оның қоғам 
ортасындағы қызметіне, жұмысына зәру қажет болатын білім береді дейтін пән қатарына 
қосыла алмады. Пәнге мұндай міндет қойылмады. Ол қазақ халқының мәдениет, 
этнографиялық дәстүрінің көрінісі ретінде ғана бағаланды» [3, 216 б. ].  

Егемендікпен бірге қуат алған ана тілінің тағдырындағы оң өзгерістердің қатарында ең 
алдымен демографиялық жағдайды атаса, қазақ тілінің қоғамдық қызметінің өсуін тағы бір 
жеткен биігіміз деп бағалайды. Демографиялық санмен бірге демографиялық сапа да аса 
маңызды. Сондықтан қазақ тілі мемлекеттік статусқа сай орын алып, өміршең болу үшін 
демографиялық негізі сандық көрсеткіші мен сапалық көрсеткіші қатар, жұбын жазбай өсуі 
керек, ал қоғам осы процесті жетелеуі керек деген салмақты пікір білдіреді. Қ. Жұбановша 
айтқанда, «Қазақ тілі ғылымын бір адам ғана жасай алмайды, бір мезгілде ғана ол жасалмайды. 
Бұл – көп күш, көп қол, көп уақыт керек қылады» [4, 19 б. ].  

Күні бүгінге дейін Орталық кітапханаға жиі бас сұғуды әдетке айналдырған ұстазыма 
қарап «Дүниедегі өнер атаулы еңбек пен төзімділіктің қосындысынан тұрады» деп О. де 
Бальзактың айтқанына тағы бір куә боламын. «Идентичность» дегенді ғалымның айта 
жүруінің көп мәні бар. «Қоғамдық ғылымдарда «идентичность» деген ұғым бар. Осыған бай-
ланысты Қазақстан Республикасында мемлекеттік сәйкестілікті қалыптастыру концепциясы» 
деген материалға Президент қол қойып, жариялаған болатын» дейді егемендік туралы 
мақаласында. Психология ғылымы бұны адамның қандай да бір әлеуметтік, экономикалық, 
ұлттық, кәсіби, тілдік, саяси т. б. топқа немесе қауымдастыққа өзін бейімдеп, соған сенім 
артуы деп түсіндіреді. Аталған ұғымнан ұлттық сәйкестілік немесе ұлттық сана дегенді 
өрбітуге болады. Ұлттық сана адамға туа бітпейді, мәдениет, тарих, тілдің біртұтастығын 
түсініп, түйсініп, мойындаудан қалыптасады. «Әр қазақ өзін қазақ тіліне, қазақ ұлтына 
байланған қауымның мүшесімін деп санап, соның жанкүйері болу үшін ол сол қауымға сенуі 
керек, сүйенішім деуі керек. Қоғамның сөзі шыншыл, ісі әділ болуы керек» деп қаламын батыл 
сермеген [3, 175 б. ].  

Қазақ тілінің келешегі қазақ халқының жаңа формацияға сай өмір сүру дәстүрін қалай 
игеруіне байланысты. Көп елдерде қоғам, тіл білімі тілдік ахуалды тек санмен пайыздап 
қоймай, ол процестің ішкі мазмұнына үңіліп, сырын тани алады. Сол деректерге сүйеніп тіл 
саясатын жүзеге асырады, нақты практикалық әрекет жасайды деп, сол елдердің тәжірибесіне 
сүйену қажет деген қорытындыға келеді.  

Ілгеріде талданған әлеуметтік-лингвистикалық байымдауларын оқи отырып, ғалым Р. 
Әмірдің лингвистика мен әлеуметтануды ұштастыра білетін біліктілігін байқадық.  
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Байқампаз ғалымның ғылыми қауымды қызықтыратын келесі бір мақаласы қазақ тілінде 
еліктеу арқылы туған сөздердің сырын ашуға арналған («Еліктеу негізінде пайда болған тіл 
тәсілдері»). «Адам табиғаттағы дыбыстар мен құбылыстарға еліктеп, соларды қайталаудан тіл 
дамып жетілді» деп түсіндіретін дыбысқа еліктеу теориясы ғылымда мойындалмағаны, себебі 
тілдің шығуының түпкі себептерін ашып бере алмағаны рас. Тілдің шығуына себеп болған – 
қоғамның қажеті. Алайда сөйлеу дағдысының қалыптасуына табиғатта бар құбылыстар негіз 
болған. Тілдегі лексикалық, грамматикалық тәсілдердің құралуы табиғаттағы құбылыстарға 
еліктеудің әсерінен болған деп байымдайды. Жалпы тіл біліміндегі теорияның жеке тіл 
біліміне қонымдылығын дәлелдеу мақсатында имитацияны бағдарға алып, қазақ тілінде 
еліктеуден (имитация) пайда болды-ау деген құбылыстарды талдайды. Олар: лексикалық, 
грамматикалық, фонетикалық иммитативтер. Автор еліктеуден пайда болған грамматикалық 
тәсілге қайталау тәсілін жатқызады. «Жай сөйлем синтаксисінде» қайталауды ауызекі сөйлеу 
тіліндегі коммуникативтік мақсатты іске асырудың синтаксистік амалы деп таниды. 
Фонетикалық имитативтерді сөзді әдейілеп созып айтумен байланыстырған. Тілде бұл тәсіл 
алыстықты, қимылдың ұзаққа созылғанын білдіру және тыңдаушының көңілін аудару 
мақсатымен жұмсалады. Автор ойын мына мысалдармен дәйектеген: «Осыдан да қорқасың 
ба? Біз деген әуел десең көкем екеуміз сонау мұздың ар-р-р жағындағы сонау-у-у ақ тастың 
үстіне шыққамыз (Н. Қазыбеков). Ол орнынан ақыры-ы-ын тұрды. «Дұры-ы-ыс, – деді, – 
саған мұндай мәліметтің қажеті қанша! Мен саған қатыры-ы-ып тұрып костюм кигіземін» 
(Ә. Тарази)» [3, 168 б. ]. Сөздің созылып айтылуы ауызекі сөйлеу тілінде бұрыннан бар амал 
болса да, жұмсап, пайдаланып жүрсек те, тіл амалы ретінде еленбей жүргенін, көркем 
әдебиеттегі диалогтерде де сирек ұшырасатынын орынды ескерген. «Тек соңғы кездерде 
ауызекі сөйлеу тілін, оның ерекшеліктерін мол пайдалануға бет бұрған Ә. Тарази, С. 
Мұратбеков, О. Бөкеев сияқты жазушылардың шығармаларында бұл амал мол көріне 
бастады» дейді [3, 169 б. ]. Қазақ тілінде еліктеу сөздерден басқа, еліктеуден (қайталаудан) 
пайда болған зат есімдердің қатарында көкек, тоқылдақ деген құс атауларын атап, бұларды 
лексикалық имитативтерге жатқызады. Осы материалдар арқылы тілдің қалыптасып 
жетілуінде еліктеудің үлкен мәні болған деген ойын ортаға салады.  

Қайталау көркемдік амал ретінде поэзияда, шешендік сөзде, ауыз әдебиеті жырларында 
өнімді жұмсалатыны да баса айтылады. «Түйе соңында жүріп, өзінің сорлы күйін жырлаған 
Байбөрі налуын «Арай, жаным, арай» деп қайталап қайырып отырған.  

 Сенің бірің қалмағыр,  
 Сені ешкім алмағыр,  
 Айдасам жөнге жүрмейсің,  
 Есіз қалған жайрағыр! 
 Арай, жаным, арай! 
 Қарақан таудың аршасы,  
 Түсіп қалды үстіме,  
 Киген киім баршасы,  
 Айдасам, жөнге жүрмейсің,  
 Қарағымның артында 
 Есіз қалған паршасы! 
 Арай, жаным, арай! 
Осы жырға поэтикалық ритм, ерекше сыр беріп тұрған – Байбөрінің өзіне басу, жұбаныш 

айтуы. Сондағы арай «ақырын», «сабыр» деген мағынада жұмсалып тұр. Е. Қойшыбаевтың 
айтуынша арай сөзі тува, хакас тілдерінде бүгінде де бар» деп, қайталаудағы мағынасы 
көмескіленген арай сөзін түсіндірген [3, 139-140 бб. ]. «Астары бар атаулар» деген 
мақаласында фольклорлық персонаждар атауының шығу тарихы туралы ойын ортаға салған. 
Батырлар жырында көрінбейтін дос, қолдаушы ретінде жырланатын Ғайып ирен, қырық 
шілтен, халық аузында сараңдықтың бейнесіндей болып кеткен Қарынбай, кісі атына телініп 
те (Арыстан бап), жеке де жұмсалатын Бап, «Қыз Жібекте» ұшырасатын Ғауыс, Зұлжәлел 
сияқты персонаждар есіміне жеке-жеке тоқталған. Осы мақаласында «Алпамыс» жырында 
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бірге аталмай, дара-дара аталатын Баба атаны бір бөлек, шашты Әзізді бір бөлек персонаж деп 
түсіндіреді. «Баба түкті, ғайып ата, ғайып баба болып аталатын – бір демонологиялық 
персонаж. Оның мазмұны, генезисі әлі анықталуға тиіс. Шашты Әзіз, сірә, тарихта бар кісіні 
тірек еткен персонаж. Халық аузында бұл атпен жүрген бірнеше діни аңыз бар. Бұл аңыз 
бойынша Әзіз қожа Ахметтің арғы атасы, бірде өзінің екінші аты екен деп те айтылады. 
Қайткен күнде де жырда жиі аталатын бұл атаудың мазмұнын анық танып алуымыз керек» 
деп түйіндейді [3, 138 б. ]. Ғылыми көпшілік ауызекі сөйлеу синтаксисінің маманы деп 
бағаласа, қазақ мектебі оқулықтардың авторы, әдіскер деп танитын ғалым Р. Әмірдің 
көмескіленген сөздердің мағынасын анықтау арқылы фольклордың мазмұнын ашуға себепші 
болатын «Астары бар атаулар» атты мақаласының осындай артықшылықтары бар.  

«Көркем әдебиеттегі ауызекі сөйлеу тілі стилі» деген мақала ауызекі сөйлеу тілінің 
сабақтас құрмалас сөйлем құраудағы ерекшеліктерін сипаттайды. Р. Әмір ауызекі тілде сабақ-
тас құрмалас сөйлемдердің компоненттерін байланыстыру үшін өнімді жұмсалатын -са, -се, -
ғанда, -генде, -п формаларын негізге алған. Жазбаша тілде мезгілдік қатынасты хабарлайтын 
-ғанда, -генде формасы ауызекі тілде көбіне риторикалық өң тудыру үшін полемикалы сөзде 
жұмсалатынын дәлелдеген. Сол сияқты ауызекі тілге тән полемикалы (даулы, пікір таластыру) 
пікір білдіруге бейімделген тағы бір конструкция – -са, се формасы. Автордың пікіріне 
сүйенсек: «Конструкция бастапқыда -са, -се тұлғасының шартты мағынасына сүйеніп 
құралған, бірақ ол мағына конструкцияның жаңа коммуникативтік міндетінің жаңа қызметінің 
әсерімен бірте-бірте солғындап, көрінбей қалған» [3, 87 б. ]. Полемика барысында 
стереотиптер мен нормалар басымдыққа ие. Осы себепті полемика әлеуметтік-саяси өмірде 
барынша жиі ұшырасатын қарым-қатынас түрі. Оның коммуникативтік ниеті даулы мәселені 
талқылауға бағытталады. Дискуссиядан өзгешелігі: полемиканың мақсаты келісімге келуден 
гөрі өз пікірін мойындатуға сүйенеді. Полемикаға түсудің түпкі себебі ақиқатқа ұмтылудан 
гөрі өз шындығын дәлелдеуге бет алудан туады. Автордың осы орайда келтірген мысалдары 
да ойымызды айғақтайды. Мысалы: Қызды әке билемегенде, кім билеуші еді? (М. Әуезов). 
Қарсы тұрсам, төбемді ойып бара жатқан соң қарсы тұрғаным жоқ па! (М. Әуезов).  

Ауызекі сөйлеу тілінде құрмалас сөйлем құрауға белсене қатысатын көсемшенің -ып, -іп, -
п формасының жазбаша тілге қарағанда тосын көрінетін жайлары да өте қызықты. Жазбаша 
тілде ыңғайластық қатынасты білдіретін форманың ауызекі тілде жұмсалуы әр қилы. Мысалы: 
Баланың сөзін сөз деп, о несі-ай маған (Қ. Мұхамеджанов). Ақыл айтып, ел бол деудің орнына 
желіктіріп, көрдің бе істеп жүргенін! (Қ. Мұхамеджанов). Сондай-ақ үнемі тек күрделі ойды 
білдіру үшін емес, репликалар арасын ұштастыру үшін де құрмалас сөйлемнің структуралық 
моделін пайдалану, ауызекі сөйлеу тіліне тән ерекшелік деп таниды.  

Біріміз ұлағатты ұстаз, білгір маман, тіл мәйегінің ұйытқысы десек, енді біріміз талапшыл 
жетекші, білікті басшы, ізденімпаз ғалым деп танитын тұлға Рақыш Сәтұлы 90 жасқа толып 
отыр. Ұстаздық – ұлағатты кәсіп, мәртебелі мамандық. Халқымыз «Ұстаздық ету – талабы 
таусылмайтын, заманы ескірмейтін кәсіп» деп қашанда ерекше ықылас танытады. Рақыш 
Сәтұлының ыстық-суыққа бірдей шыдас беріп, қай істе де асқан жауапкершілік танытып, 
шыдамдылықпен бағындырған шыңдары шәкірттеріне шырағдан, ұрпақтарына үлгі болып 
келеді. Ғалымның талай шәкірті кең байтақ жеріміздің әр түкпірінде тіл мерейін тасытып, 
тәуелсіз қазақ елінің өркендеп өсуіне өзіндік үлесін қосып жүр. Бір әулеттің мәуелі бәйтерегіне 
айналған ұстазымыздың баянды ғұмырында ырысы тасып, абыройы аса берсін! Абыз 
ақсақалдықтың үлгісі болып көз алдымызда жүргей!  
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Абай атындағы ҚазҰПУ 
 

КОММУНИКАТИВТІ ГРАММАТИКАНЫ ТАНЫТҚАН ҒАЛЫМ 
 

Филология ғылымдарының докторы, профессор Рақыш Әмір – өзіне дейін бұрын соңды 
зерттелмеген тың бағыттағы зерттеу жасап, қазақ тіл біліміне коммуникативті грамматика 
мәселелерін енгізген бірегей ғалым. Профессор Р. Әмірдің бұл бағыттағы зерттеулерін 
сараласақ, субъект, предикат, мақұлдау, терістеу, шындық болмыс, т. б. сияқты адам 
танымында орныққан, диалектикалық бірлікте тұрған заңды құбылыстардың грамматикалық 
жүйедегі орнын, тілдік қатынасты жүзеге асыратын тілдік бірліктердің құрылымы мен 
қызметін сөйлеу тілі арқылы анықтағанын көреміз. Ғалым «лебіздің (сөйлеудің) құрылымдық 
сипатқа ие болуын» айқындап, оны мынадай нақты фактімен дәлелдейді: Келмегені – ұялғаны. 
Келмеді, онысы – ұялғаны. Бұл жерден сөйлеу мен сөйлемнің құрылысын, семантикасын, 
субъект пен предикаттың қарым-қатынасын айқындауға болады.  

Ғалым сөйлемді коммуникативтік дербестікке ие тілдік бірлік деп таниды. Оған сөйлемнің 
пікір алысу үшін жұмсалатын, тілдік қатынасқа қызмет атқаратын белгілерін негіз етеді.  

Профессор Р. Әмірдің синтаксистік мағына мәселесіне қатысты тұжырымын басшылыққа 
алып, синтаксистік мағына коммуникативтік үдерістегі грамматикалық категориялардың 
қызметін айқындайтын көрсеткіш деп тануға болады. Мысалы, қалаға, көлге дегендегі 
мекендік мағынаның берілу жолын морфосинтаксистік қызмет арқылы ғана анықтауға 
болатынын көрсеткен.  

Ғалымның шақ, жақ, рай категориясына қатысты талдауларын зерделесек, оларды таза 
коммуникативтік грамматиканың нысанына жатқызуға болатынын көреміз. Шақ категориясы 
іс-әрекет туралы хабардың, айтылған оқиғаның мезгілге қатынасын айқындайтын категория 
екенін жолаушылар келеді – келе жатыр – келді деген мысалдардан анық көруге болады. 
Ендеше, шақ категориясын ақпараттың, хабардың мезгілге, уақытқа қатысын көрсететін 
форма деп тануға негіз бар.  

Ғалым жақ категориясын коммуникацияны ұйымдастырушы грамматикалық құбылыс деп 
таниды. Жақ категориясы пікірдегі субъектіні айқындауға қызмет атқаратынын дәлелдейді. 
Расында, І жақта Мен субъектісі пікірге сөйлеуші ретінде қатысып, ІІ жақта Сен субъектісі 
тыңдаушы қызметіне жұмсалып коммуникацияның ұйымдасуына қызмет атқарады. Ал ІІІ 
жақтағы Сен субъектісі пікіралысу процесінен тысқары тұрған бөгде адам ретінде қатысады. 
Бірақ басқа адамдардың тілдік қатынасқа түсуіне арқау болып, коммуникацияны 
ұйымдастырушы қызметіне ие болады.  

Ғалым рай категориясының қызметін пікір мен шындық болмыстың арасындағы 
қатынасты білдіру деп көрсетеді. Пікір субъект пен предикаттан тұратын айтады. Субъект 
коммуникацияны ұйымдастырушы сөйлеуші, тыңдаушы, бөгде адам әрі хабардың, 
ақпараттың, ойдың иесі деп таниды. Оны логикалық тұрғыда талдайды. Менің айтқаным бар. 
Оның мақтағанын айтпа! дегендегі менің, оның субъектілері коммуникацияны 
ұйымдастырушы және ойдың иесі қызметін атқарып тұрғаны рас.  

Құрылымдық грамматикада қаратпа сөздер, қыстырма сөздер, грамматикалық байланысқа 
түспейтін қыстырынды сөздер ретінде танылса, олардың қызметін коммуникативті 
грамматика аясында зерделеген тағы да профессор Р. Әмір. Ғалым тыңдаушынының назарын 
сөзге аудару, онымен контактіге түсу үшін үндеу амалын қолдану қажет болғанын, оған 
қаратпа сөздер, қыстырма сөздер қызмет атқаратынын дәлелдейді. «Үндеу қызметі ауызекі 
сөзде көбірек кездеседі. Ауызекі сөзді тыңдаушы тікелей естіп, түсініп алуға тиіс. Сондықтан 
сөйлеуші сөзі түсінікті, дәл жеткізу үшін тыңдаушының назарын аударып алады. Үндеу 
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қызметін атқаратын сөздер сөйлем құрамына қыстырма компонент ретінде қатыстырылады. 
Қыстырма компонент ретінде қаратпа сөз немесе тыңдаушының назарын аудару үшін қызмет 
ете алатын (айтпақшы, немене т. б.), оның ойына айтылатын пікірге байланысты ассоциация 
тудыруға жәрдемдесетін сөздер жұмсалады, – дейді ғалым [1, 100].  

Сөйлеу кезіндегі эмоцияның берілуі мәселесі де назардан тыс қалмаған. Әсіресе, ауызекі 
сөйлеуде сөгіс, реніш мәнді білдіруге қызмет атқаратын тілдік бірліктердің қолданысына баса 
мән беріледі. Олардың қыстырма компонент ретінде жұмсалатыны, көбіне атаулы сөйлемдер 
болатыны дәлелденеді. Мысалы, Өлтіремін сені, көзіңді жоғалтамын, тумай кеткір! (М. Ә.).  

Ғалым қыстырмалардың коммуникативтік-функционалдық қызметіне баса назар аударып, 
оларды бірнеше топқа бөлінеді: 1) сөйлеушінің айтылған ойды түрлі эмоциялық тұрғыдан 
бағалауын білдіретін; 2) айтылған ойға күмәнділік немесе сенімділікті білдіретін; 3) хабардың 
кімнің тарапынан екенін көрсететін; 4) тыңдаушының назарын аудару үшін қолданылатын; 5) 
айтылған ойдың желісін, ретін көрсететін қыстырмалар.  

1) Қыстырмалар сөйлеушінің айтылған ойды эмоциялық жағынан қалайша болғанын, яғни 
өкінгенін, қуанғанын, таңданғанын, разы болғанын т. б. білдіреді. Бұл топқа жататын 
қыстырмалар: қайтейін, не шара, амал қанша, өкінішке орай, соры қайнағанда, бақытыма 
қарай, не керек, бәсе. Балтабек оған іштей қайғырды, бірақ, амалы қанша, істер шара жоқ 
(С. М.).  

2) Сөйлеуші айтылған хабарға өзінің күмәнді-күмәнсіздігін білдіреді. Қыстырмалары: сірә, 
тегі, асылы, әрине, әлбетте, рас, сөз жоқ, шынында, шынын айтқанда, кім біледі, бәлкім, 
ұмытпасам, жаңылмасам, мүмкін. Рас, Кәлен кісі мойнында кегін жібермейтін жау (Ә. Н.). 
Кім біледі, бұдан кетсе Әбдірахман Шұғаны мәңгі көре алмас (Б. М.).  

3) Қыстырмалар айтылған хабардың кімнің тарапынан екенін көрсетеді. Қыстырмалары: 
меніңше, сеніңше, оларша, оның айтуынша, әлі есімде, біздіңше. Менің аңғаруымша, сіз 
тарихқа көп ат салысқан сияқтысыз (М. Ә.). Кенжетайдың айтуынша, ол мұрнын көкке 
көтерген тәкаппар (С. М.).  

4) Тыңдаушының назарын аудару үшін қолданылатын қыстырмалар. Олардың негізгілері 
мыналар: айтпақшы, айтқандай, әне, міне, кәне, ол – ол ма, бұл – бұл ма, өздеріңізге мәлім, 
көріп отырсыз, байқайсың ба т. б. Пенде өлмейді арманнан, мінеки, мен де өлмедім (А. Б.). 
Шынында, осы кезде Бөкенші асуының жотасынан бері қарай шапшаң құлдилап келе жатқан 
қалың шоғыр көрінді (М. Ә.).  

5) Сөйлеуші айтқалы отырған ойының ретін, желісін қыстырмалар арқылы көрсете алады, 
мұндайда сөйлем ішіндегі кейбір ойлар айқындала түседі, немесе ойдың түйінделетіндігі 
ескертіледі. Қыстырмалардың бұл тобына жататындар: негізінен, жалпы алғанда, керісінше, 
біріншіден, ең алдымен, әуелі, сөйтіп, айталық, қайта, бір сөзбен айтқанда, жоғарыда 
көрсетілгендей, ендеше, көбінесе т. б. Былайша айтқанда, Дәмелінің көркемдігі қуаныштың 
көркемдігі екен (С. Е.). Әйтеуір, әділет қой іздегенің (Ғ. М.). Жалпы алғанда, қазақ 
эпостарының көпшілігінде-ақ бас қаһарманы – тәңірден тілеп алған жалғыз ұл (Қ. Ж.)  

Профессор Р. Әмір коммуникативтік мақсатты іске асыратын тілдік амалдарды анықтайды.  
1) Қайталау амалы – сөйлеуші тыңдаушыға бір затты, қимылды ерекше ескертіп, 

мойындатып атау қажет болғанда жұмсалалатын амал.  
- Жолдастар, тәртіппен, тәртіппен! (С. Мұратбеков). Дұрыс, дұрыс, енді білдім (А. 

Нұрманов). Мақұл, мақұл. Оған да келістік. Айыбыңды байығанда төлерсің! (Ж. Тұрлыбаев). 
Сары үрпек балапан ғой, балапан, ай нұрына малынып үрпейісін қарай гөр! (Ә. Т.)  

Осылай ерекше ескерту үшін қайталауға барлық сөйлем мүшелері түсе алады. Әсіресе 
қаратпа сөздер, одағай сөздер, ескертпе ретіндегі сөздер көп қайталанатынын дәлелдейді.  

Өрт! Өрт! Тәке, Тәке, сабыр етіңіз (А. Н.). Омар, Омар, қайт (Ә. Т.). Ой, Омар-ай, Омар-
ай! Бүйтіп қор боламыз деп ойлаппыз ба? (Ә. Т.). Ие, ие, мен сол Түсіппін, Түсіппін ғой! (А. Н.)  

Бір сөзді қайталап тіркестіру негізінде жасалған баяндауыштар субъектіге тән сапаны 
эмоциялы түрде атау үшін қолданылатынын, баяндауышқа енген компоненттердің 
бағыныңқысы шартты рай тұлғасы арқылы негізгі компонентпен байланысатынын дәлелдейді. 
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Айтса айтқандай, мықты десе мықты тәрізді Аһ, сорлы балам, айтса айтқандай. Аудармай 
түсірген (Ш. Х.) [2, 41].  

Ғалым қазақ тілінде коммуникативті қызметі ерекше тілдік бірліктерге ерекше назар 
аударады. «Алмақ түгіл аламын тәрізді баяндауыштардың негізгі компонент ретінде 
ауыспалы осы шақ, нақты осы шақ, өткен шақ етістік сөзді қатыстырады да, қайталанатын 
сыңар –мақ, -мек (-пақ, -пек) формасында келеді. Екі компонент түгіл демеулігі арқылы 
қарсылықты қатынасқа түсіп байланысады. Баяндауыш диалогта жауап ретінде ұшырасады. 
Өйткені ол сөйлеушінің алдыңғы айтылған сөзіне байланысты тұжырымды полимикалық 
жауап білдіргенде жұмсалады. Осы ерекшелігімен бұл баяндауыш экспессивтігі жоқ келер 
шақ, осы шақ, өткен шақ істі білдіретін баяндауыштарға стильдік сыңар болып келеді» деп, 
оны мынадай тілдік фактілер арқылы дәлелдейді: алады – алмақ түгіл алады, жазып жатыр 
– жазбақ түгіл жазып жатыр, көрді – көрмек түгіл көрді.  

 – Түсіндірерсің! 
 – Түсіндірмек түгіл түсіндіремін! 
 – Сотқа беріңдер, аттырыңдар мені! 
 – Бермек түгіл береміз сотқа! (Б. М.) [2, 46].  
2) Шегеру амалы. Бұл сөйлеу тіліндегі коммуникативтік ерекшеліктерді айқындайтын 

бірден-бір амалға жатады. Тілдегі болымсыздық форма мен болымсыз пікірдің арақатынасын 
айқындайды. Әдетте, болымсыз сөйлем – болымсыз пікірді білдіретін тілдік бірлік ретінде 
танылады. Ғалым бұлардың екеуі ылғи тепе-тең келе бермейтінін коммуникативтік тұрғыда 
дәлелдейді. Осыған дәлел ретінде келмейді емес, алған жоқ емес сияқты баяндауыштық 
формаларды жатқызады. Болымсыз мағынадағы сөзді тағы болымсыз ету – тілдегі белгілі 
коммуникативті талаптан туындайтынын көрсетеді [2, 50].  

Болымсыз пікір тек болымсыз формалы сөйлемге баламаланып қоймай, болымсыз пікір 
формасы жағынан болымды болып келген сөйлемдер арқылы да көрініс табатынын 
дәлелдейді. Осындай болымсыз мағынаны білдіретін форманың бірі – риторикалық сұрақ 
ретіндегі сөйлемдер екенін айтып, мынадай мысал келтіреді: Тоқтарбай айтқанға көне ме, 
жүріп кетті. Бұл мысалда Тоқтарбай көне ме деген болымды формада тұрып, болымсыз 
мағынаны білдіріп тұр. Осы сияқты болымсыз формалы сөйлемнің де болымды пікір 
білдіретін форма ретінде жұмсалатыны болатынын айтады. Мысалы, Сонда көрген жоқ па 
сені. Бұл сөйлем риторикалық түрде айтылған болымды пікірді білдіріп тұр. Болымсыз пікір 
мен тілдік амалдардың арақатынасының осылай күрделенуі ауызекі сөйлеу тіліне тән құбылыс 
деп таниды [2, 52]. Қорыта келгенде, профессор Р. Әмірді қазақ тіл білімінде күні бүгінге дейін 
шешімін таппай келе жатқан қазіргі күні білім беру саласы үшін де, ғылым саласы үшін де аса 
маңызды, өзекті мәселеге жататын коммуникативті грамматика ғылымының негізін салған 
элитарлық тұлға деп тануға болады. Ғалымның коммуникативтік аспектідегі ғылыми 
тұжырымдары функционалды сауаттылыққа жетелейтін, сөйлесім әрекетін жүзеге асыратын 
теориялық материал ретінде білім саласында ерекше мәнге ие.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Әміров Р., Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. –Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 199 б.  
2.  Әміров Р. Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері. –Алматы: Мектеп, 1977. -92 б.  
 

 
Раев Д. 

философия ғылымдарының докторы, профессор  
Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 

 

АЙТҚАН СӨЗІН – АҚЫЛЫНЫҢ ӨЛШЕМІ ЕТКЕН ҒАЛЫМ-ТҰЛҒА 
 

Рақыш Сатұлын менің танып-білгенім 1981 жылдың сәуір айынан басталған еді. Мен ол 
кезде С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, философия және экономика 
факультетінің 5 курсында, бітіру алдындағы дипломдық жұмысын жазу үстінде болатынмын. 
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Сол жылы Рақыш Сатұлының тапсырысымен ғылыми коммунизм кафедрасының меңгерушісі, 
философия ғылымдарының докторы, профессор Абдрахманов Шәріп Абдрахмановичтің сұ-
рауымен және дипломдық жұмысымның ғылыми жетекшісі Бородиновтың ұсынысымен ка-
федраның келешек жас маманы ретінде менің кандитатурам өткен еді әрі мен оған келісім 
берген едім. Міне, сол 1981-1982 оқу жылының 22 қазан айынан бастап, Рақыш Сатұлы бас-
қарып отырған АПИИЯ-ға оқытушылық қызметке миністірліктің арнайы жолдамасымен кел-
ген болатынмын. Ол кезде қоғамдық ғылымдар кафедрасына қағида бойынша жергілікті 
бастауыш партия ұйымы коммунистік идеологиялық тексеріс пен сұрыптаудан өткізетін. Сол 
идеологиялық тексерістен кейін Рақыш Сатұлы өзіне шақырып, кафедраға қабылданғанымды 
айтып, жұмысыма сәттілік тілеген еді. Міне содан бастап Рақыш ағаның басшылығында 
қызмет жасадым. Сол ағаның батасымен бүгінге дейін 34 жылдың жүзі болды бір орында 
жұмыс жасап келеміз.  

Осы жылдар аясында Рақыш Сатұлының оқытушылық пен ғалымдықты тең атқарған, оны 
кісілік пен азаматтық, көрегендік пен парасаттылық қасиетпен бекіте түскен, сабырлық пен 
ұстамдылық, бірсөзділік пен байыпты мінезбен шыңдай түскен, әділ де әділетті, ұстамды да 
ұқыпты, адамгершілігі мол тұлға деп толық айта аламыз. Мұны өзімен қызметтес болған 
әріптестері де, араласқан дос-жарандары да, сол кездегі жас мамандар да, тіпті ол кісінің 
дәрістерін тыңдаған аспиранттар мен студенттер де сезетін және адамгершілік мінезін әлі 
күнге дейін айтып жүреді.  

Рақыш Сатұлының жас мамандарға деген қамқорын, әділдігі мен адамгершілігін ерекше 
айтып кеткім келеді. Өйткені, 1983-1984 оқу жылында Рақыш Сатұлының табандылығының, 
қамқорының арқасында 15 жас маман пәтер алды. Соның ішінде мен де болдым. Сонда үш 
жылдың ішінде пәтерге ие болған қуанышымыз мәңгі есімізде. Рақыш ағаның сол бір кісілік 
қамқорлығына алғысымыз шексіз.  

Ғылыми салада тікелей қатынасымыз болмағанымен, институт басшысы ретінде оқу 
процесін ұйымдастыру, оны жетілдіру, кадрларды таңдау және оны дайындау, кафедра, 
деканат жұмыстарын бақылауда, студент жастарға патриоттық тәрбие беру жұмыстарын 
дұрыс жолға қоюда, жоғарыдағы мәселелер бойынша ректоратқа, парткомға, ғылыми кеңеске 
сұрақтар әзірлеп қоюда аса сергетік пен жауапкершілік, көрегендік танытып отыратыны 
есімізде. Қоғамдық ғылымдар кафедраларының бірлескен теориялық-әдіснамалық мәжілісте-
рінде жиі болып, рухани-идеологиялық тәрбиені бас назарда ұтайтын. Қоғамдық ғылымдар 
кафедрасы қызметкерлеріне үлкен сенім білдіріп, үміт артатын.  

Тағы бір айта кететін жәйт – ол 1986 жылғы оқиғаға байланысты еді. Сондағы жастарға 
жасаған ағалық та, әкелік те, басшы ретіндегі жанашырлығы мен азаматтық мінезі әлі көз 
алдымызда. Сол тұста Рақыш Сатұлының ұстамдылық мінезі «айтқан сөзі – ақылдың өлшемі» 
болған деген ұстанымға жүгінген қасиеттің үлгісі болғанын көзіміз көрді.  

Рақыш Сатұлы мерейтойыңыз құтты болсын! Ғұмырыңыз ұзақ, денсаулығыңыз мықты, 
мерейіңіз үстем болсын! Сабырлы да ұстамды мінезіңізбен ортамызда жүре беріңіз, 
шығармашылық табыс тілейміз.  

 
Күзекова З.С. 

 Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
 университетінің профессоры 

 
ПРОФЕССОР Р. С. ӘМІРДІҢ « ҚҰРМАЛАС СӨЙЛЕМДЕР  

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ, ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ЖҮЙЕСІНДЕ» 
АТТЫ ОҚУ ҚҰРАЛЫ ТУРАЛЫ 

 
Құрмалас сөйлемдердің коммуникативтік, функционалдық жүйедегі болмысы аталған 

еңбекте ғалымның соны пайымдауларымен сипатталған: 
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 – сөйлемдердің құрылу заңдарын немесе оның жеке бөліктерін зерттейтін ғылымды 
синтаксис деп атайды. Синтаксисте сөйлемнің грамматикалық және семантикалық ерекше-
ліктері зерттеледі, сөйлемдердің әр түрлі типтері сипатталады; 

 - тіл жүйесінде синтаксис маңызды орын алады, нақ осы синтаксис деңгейінде 
байланысты сөйлеу қалыптасады, нақ осы синтаксистік бірліктер адамдардың қатысымы үшін 
қызмет ететіні көрсетіледі; 

 - сөздің сөйлеуде қызмет етуі, бірігуі грамматикалық рәсімделуі бойынша әрбір тілдің 
өзіндік ерекше ережелері бар, синтаксис осы ережелерді сипаттайды, ал адам яғни осы тілде 
сөйлеуші осы ережелерді пайдалана отырып, өз ойын жеткізетіні мысалдармен көрнекіленеді; 

 - тіл адамдардың қатысым, коммуникация құралы болып табылатындығы да ғалым 
еңбегінде дәйектелген.  

Г. А. Золотованың танымына сүйенетін болсақ, адам табиғатта, қоғамда өмір сүреді. Ол 
қозғалады, әрекет етеді, ойлайды, танымға ұмтылады, сезінеді, өзге адамдармен қатысты әр 
түрлі сезімдерді басынан өткереді, олармен қарым – қатысымға түседі, табиғат құбылыстарын 
көреді, қабылдайды, өзін қоршаған заттарға әсер етеді, заттар жасайды. Құбылыстар мен зат-
тар әрекет етпейді, ойламайды, олардың белгісі, сапасы болады. Адам оларды көреді, белгісін, 
байланысын, қатынасын таниды. Нақты құбылыстарды, заттарды байқай отырып, адамдар 
абстрактылы ойлауға дейін жетеді, логикалық байланыстарын табады, қорытындылайды, 
пайымдайды.  

Адам осылайша сөйлеу әрекетінің, әлеуметтік қатысымның субъектісі ретінде әлемді қа-
былдаушы және ойлаушы тұлға ретінде тілдің коммуникативтік тұжырымдамасының негізі 
болып табылады. Осы тұрғыдан келетін болсақ, Р. Әміров еңбегінде де тілдің комму-
никативтік тұжырымдамасы анықталады.  

Адам сөйлеуші жақ ретінде міндетті түрде мынадай грамматикалық категорияны – жақ, 
шақ, санды білдіруге қатысады. Сөйлеушіні көрсету (мен, біз), адресатқа (сен, сіз), үшінші жақ 
(ол, олар), әрекеттің қазір, өткен, келер шақта өтуі, сондай –ақ, сөйлеушінің кеңістіктегі 
бағыты – бәрі тілдің бірліктерінде бар. Мұны да сіз аталған еңбекті оқып отырып, аңғарасыз.  

Сөйлеушінің позициясы сөйлем құру үшін маңызды – қандай лексикалық бірлік құрал-
дарды таңдау, оны қандай синтаксистік бірліктермен рәсімдеуді сөйлеуші шешетіні оқу 
құралында айқындалған.  

Синтаксистің негізгі бірлігі – жай сөйлем. Синтаксистік бірлік ретінде жай сөйлемнің 
өзіндік сипаты бар, оның өзіндік құрылымдық сызбасы бар. Профессор Р. Әмірдің «Жай 
сөйлем синтаксисімен» студентер де, аспиранттар да, ізденушілер де таныс деп білеміз.  

Синтаксисте сөйлемнің құрылымы зерттеледі, яғни сөйлемдер тобының ортақ ерекшелік-
тері зерттеледі. Құрылымнан басқа сөйлемде интонация, сөздердің орын тәртібі болады, сон-
дай-ақ, сөйлеуде қызмет етеді. Осы мәселелер ғалымның еңбектерінде жан- жақты 
пайымдалады.  

Кез–келген сөйлемнің айырымдық ерекшелігі – предикаттарына байланысты. Предикат 
сөйлемде бір субъектімен сәйкеседі, яғни әрекет етуші жақ пен немесе субъект рөліндегі зат-
пен сәйкеседі, осының нәтижесінде сөйлемнің грамматикалық субъект- предикаттық негізін 
құрайтын предикативтік байланыс пайда болады. Предикативтік байланыстың әр түрлі сипаты 
барлық сөйлемдерді бастауыш, баяндауышты сөйлемдер және предикативті байланысы 
басқаша сөйлемдер деп бөлуге әкеледі деген Р. Әмірдің қорытынды пікірлері құрмалас сөй-
лемнің ғылыми зерттеулерде әлі толықтай қарастырылмай жүрген қырларынан ой қозғайды. 
Атап айтқанда, құрмалас сөйлемдердің грамматикалық белгілерінен бастай отырып, құрмалас 
сөйлемнің бір бүтін семантикаға ие екендігін, олардың негізгі грамматикалық түрлерін жа-
ңаша бағытта саралайды. Жоғарыда аталған еңбектің 49 – шы бетінде мезгілдік іргелес салалас 
сөйлемдердің мағыналық түрлеріне тоқталады. Егер де мезгілдік қатынастар конструкциясын 
іс-әрекеттің ұзақтығын, созылыңқылығын, басталу сәті мен аяқталу сәтін, бір мезгілділігін, 
қайталанатынын, іс-әрекет нәтижесі сақталатын мезгілдің берілуі, оқиғадан бұрын, алдында 
болған мезгілдің берілуі деп топтастыратын болсақ, ғалым ағамыз көп әдебиеттерде айтыла 
бермейтін мезгіл жағынан қатар болған іргелес салалас сөйлемдердің жасалуы жағынан бес 
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түрін сипаттайды, яғни мезгілдік қатынасты құрайтын іргелес салалас құрмалас сөйлемдердің 
конструкциясын көрсеткен. Қарсылықты іргелес салалас сөйлемдердің үш түрін, себептік ірге-
лес салалас сөйлемдердің бес түріне мысал береді, себептік іргелес салаластың бесінші түрін 
Н. Т. Сауранбаевтың, Т. Қордабаевтың осы құрамдағы конструкцияларды салыстырма мағы-
налы сөйлемдер деп танығаны туралы пікірлерін де сілтемеде келтіреді. Егер де салыстыру 
мәнді құрылымдардың көптеген мағыналық реңктері бар дейтін болсақ, есімшенің –дай- дей 
жұрнағын жалғап, оқиғаны болжам ретінде жорамал ретінде хабарлау мағынасына ие деген 
оқу құралындағы (53-бет) ғалымның пайымына сүйене отырып, мұндай құрылымды салыс-
тырмалық қатынасты білдіретін конструкцияға оның ішінде болжалды салыстыруға жатқы-
зуға болады. Салыстыру мәнді құрылымдардың мағыналық реңктерін былайша топтастыруға 
болады: 

1. Салыстыру немесе ұқсату – Бүгін де кешегі сияқты суық. Біз ағайындылардай 
құшақтастық. Түлкідей қу, сауысқандай сақ. Ол цыгандарша мың құбыла биледі.  

2. Болжалды салыстыру – Менің досым менің қасымнан байқамағандай, зу етіп өте шықты. 
Ол мені жаңа көргендей, тесіле қарады.  

3. Айырмашылығын білдіре отырып, салыстыру – Менің сіңілімнің менен айырмашылығы 
– күн сайын жаттығу жасайды.  

 Оқу құралында шарттық қатынас конструкциясының да төрт түрін көрсетеді. Шарт мәнді 
конструкцияның үш түрі  

1) реалды шарт мәнді құрылым 
2) потенциалды шарт мәнді құрылым 
3) ирреалды шарт мәнді құрылым бар дейтін болсақ, ғалым осы конструкциялар жөнінде 

де мағлұмат береді, обьектілік қатынасты білдіретін құрмалас сөйлемдер де мол тілдік 
фактілермен сипатталған. Сондай – ақ, профессор Р. Әмірдің теңдік қатынасты білдіретін 
іргелес салалас сөйлемдер туралы ой – пікірлері қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдерді тағы бір 
түрмен толықтырылды деп түйіндейміз.  

Синтаксисте орны, сипаты анықталмаған сабақтас құрмалас сөйлем, мысалы, жатыс септік 
жалғаулы есім баяндауыш құратын сабақтас құрмалас сөйлемді мезгілдік қатынасты білді-
ретін конструкцияға жатқызады. Бұл да көп жылғы ізденістерінің қорытындысы. Жалғастық 
қатынасты білдіретін іргелес салалас және оның тағы бір түрі туралы да, деп жалғаулығы қаты-
сып ұйымдаскан құрмалас сөйлемдер туралы да осыны айтуға болады. Сөйлем компо-
ненттерінің құрылымы, жасалуы нақтыланады. Коммуникативтік мақсатқа қызмет ету үшін 
қатысатын сөйлемдер тобы талданып, сипатталады. Деп жалғаулығы ұйымдастырған салалас 
құрмалас сөйлемдерді мынадай мағығыналық қатынастарға бөледі: себептік қатынас, 
обьектілік қатынас. Обьектілік қатынасты білдіретін іргелес салалас құрмалас сөйлемдердің 
де түрлі жасалу жолын ұсынады ( 57 – бет).  

Айқындауыштық қатынасты білдіретін іргелес салалас құрмалас сөйлемдер туралы да ға-
лым жаңа нақты көзқарасын білдірген. Мынадай анықтама береді: айқындауыштық қатынасты 
білдіретін құрмалас сөйлемдердің бір компоненті айқындалатын компонент болады да, екінші 
компонент айқындалатын компонент болады. Айқындалатын компонент оқиғаны хабарлайды, 
екінші компонент оны айқындады, саралайды. Сонымен бірге айқындауыштық қатынасты 
білдіретін іргелес салалас сөйлемдерге тән бірнеше грамматикалық белгісін де атап өтеді.  

Ғалым ағамыз сабақтас құрмалас сөйлемдер жөнінде де көп жылғы тәжірибесінен 
туындаған қорытынды жасайды. Сабақтас құрмалас сөйлемнің бағыныңқы компоненті туралы 
әлі де зерттелуге тиіс деген мәселелі ойларды ұсынады, сабақтас құрмаластың грамматикалық 
түрлері мен жасалу жолдарын тілдік фактілер негізінде жүйелейді. Сабақтас құрмалас 
сөйлемдерді негізгі грамматикалық тұлғалардың қатысуына орай етістіктің көсемше, есімше, 
шартты рай, қимыл есімі қатысуымен жасалған сабақтас құрмалас сөйлемдер деп жіктейді. 
Одан әрі олардың түр мағыналық қатынастарды, мысалы, құрмалас сөйлем ұйымдастыруда 
өрісті жұмсалатын тұлға – п, – ып, – іп (өткен шақтың көсемше формасы) ілгері компонентті 
кейінгі позициядағы компонентке байланыстырып, түрлі мағыналық қатынасқа түсетінін 
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анықтайды. Осылайша, оқу құралында ғалымның өзі жіктеген сабақтас құрмаластың түрлері 
және олардың жасалу жолдарына, мағыналық түрлеріне талдау берілген.  

Жай сөйлем мен құрмалас сөйлемді функционадық аспектіде қарайтын болсақ, ғалымның 
сөйлемдерді осылайша мағыналық топтастыруы қазақ тілінің функционалды синтаксиске бет 
бұруы дейміз. Оқу құралы қазақ тілі синтаксисін функционалдық- семантикалық және 
құрылымдық – семантикалық бағытта оқытуға арналады. Синтаксистік бірліктердің түзілу 
механизмдері және олардың функциясын түсіну үшін екі бағыт та маңызды. Алайда, оларды 
екі қырынан қарастыру – назар аударылмай келе жатқан мә- селелердің бірі. Синтаксисте 
барлық грамматикалық формаларды сипаттай отырып, құрылымдық синтаксисті жазуға 
болады. Синтаксисте сондай – ақ, осы формалар арқылы берілетін барлық мағыналарды жазып 
шығуға болады. Форма және мағына бір- бірімен тығыз байланысты, олардың бөлінуі шартты 
түрде ғана, синтаксистік құбылыстарды формадан мағынаға немесе мағынадан формаға қарай 
сипаттауға болады. Студенттер үшін сипаттаудың екі түрі де маңызды – формадан мағынаға 
қарай сипаттау- синтаксистік конструкциялар жүйесінде тілді оқуға көмектеседі, ал 
мағынадан формаға қарай сипаттау- тілді мағыналар жүйесі арқылы меңгертуге көмектеседі. 
Сөзімізді қорытындылайтын болсақ, профессор Р. Әмір ғылыми көпшілікке жаңалығы бар, 
құрмалас сөйлемдерді функционадық аспектіде қарастырған оқу құралын ұсынды.  
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атты оқулығы Р. Әмір, Ж. Әмірованың «Құрмалас сөйлемдер қазақ тілінің грамматикалық 
жүйесінде» (2009 жылы) атты оқу құралының негізінде ұсынылған еді. Қазіргі құрмалас 
сөйлемдер туралы бұрын автор ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері, жай сөйлем 
синтаксисіндегі еңбегінде жазған болатын. Жалпы тілдің грамматикалық қызметіне байланыс-
ты да талай ғылыми түсінік пен анықтамалар ұсынылды. Жоғарыда айтылған тіл функ-
цияларының қай-қайсын алып қарастырғанда, тіл функцияларының грамматикалық жүйесі 
жалпы синтаксистің ендігі бір саласы ерекше мәнге ие болады деп қарастырғанда, синтаксис 
саласының ерекшелігі өз алдына зерттеуді қажет етеді. Ол тілдің коммуникативті – танымдық 
функциясы тілдің қызметтерінің ішіндегі негізгі базасын танытады. Мысалы, грамматикалық 
категориялардың өзін тұлғалық және мағыналық құрылысы бар категория болып есептеледі.  

Оқулықта автор құрмалас сөйлемге кеңінен тоқталады. Тілдік қызметі белгінің екі жағы 
ретінде құрылым мен мағына сөйлем сипаттауда және оның қолданылуында біртұтас 
бөлінбейтін бірлікте қарастырылады. Тілдің функционалдығы кез келген тілдік бірліктердің 
коммуникативтік әрі номинативтік бірлік ретіндегі күрделі сипаты оны тұтас бір семантика-
синтаксистік, коммуникативтік-грамматикалық және құрылымдылық жақтарының өзара 
түйуісінің, ұштасуының негізінде қарастырылды.  

Р. Әміровтың оқулығы осы мәселелерге тікелей қатысты алынып, алғашқы тарауы 
«Құрмалас сөйлемдердің грамматикалық белгілері, қызметі» деп аталынады. Құрмалас сөйлем 
бір бүтін грамматикалық тұлға, бір бүтін семантикаға ие тұлға деп танылады деген тұжырым 
олардың басты түрлеріне, байланыстырушы амалдарына, байланыстырушы қайтамаларға 
қатысты жіктеледі.  
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Құрмалас сөйлемнің ішінде салалас құрмалас сөйлемдерге тоқтала отырыып олардың 
ерекшеліктерін, жасалу жолдарын, салаласты жасайтын амалдар, басқа да сипатын танытуда 
автор 28 тараушаға бөліп қарастырған. Салалас құрмалас сөйлемдер атты тарауда автор 
салаластың негізгі грамматикалық түрлеріне тоқтала отырып, олардың басты ерекшеліктеріне 
жаңаша ғылыми көзқараспен талдауға негіздеген. Оның басты себебі автордың бұрынғы 
классикалық бөліністі негізге ала отырып, әлі қарастырылмаған тұстарын қайта қарап ғылыми 
қорытынды жасауында деп айтуға болады.  

Атап айтқанда, салалас құрмалас сөйлемдердің мағынасы жағынан бірдей емес, 1 – ден 
жалғаулықты түрлерді грамматикалық мағынасы жақтан 5 түрге бөлсе, семантикалық жақтан 
да осылайша жіктейді. Осында басты назар аударатын мәселе көп функционалды деп 
жалғаулығының қызметі. Кезінде осы деп тұлғасының мағыналық жағына қатысты ғылыми 
жұмыстар жазылуына да Р. Әмір себеп болған. Деп жалғаулығының салалас құрмаласты 
жасаудағы грамматикалық мағынасы мен семантикалық жағынан топтастыру осы дептің көп 
функционалдығын тағы да дәлелдейді.  

Ыңғайлас салалас құрмаластарды жіктеуде олардың арасындағы грамматикалық әрі 
семантикалық байланыстың әрқайысына талдау жасайды. Ыңғайлас слаластың арасында 
болып жататын бір-бірімен ілесе болып жататын оқиға құбылыстардың мәндес, мағыналас 
сипатын көрсетуде олардың жасалуын білдіретін әр түрлі тілдік бірліктердің қызметін мұқият 
талдап көрсеткен.  

Оқулықта қарсылықты салалас құрмаластың жасалуының түрлі себептерін жасауда 
белсенді қызмет атқаратын тілдік бірліктердің қызметін сонымен қатар, бірақ, алайда, ал, 
әйтсе де, сөйткенмен, дегенмен, әйтпесе, әйтпегенмен, сонда да, онда да жалғаулықтардың 
сондай-ақ байланыстырушы қайтамалардың қатысуымен жасалған сөйлемдерді жан-жақты 
атап береді.  

Оқулықтың келесі тарауы сабақтас құрмалас сөйлемдерге арналған. Бұл тарауда сабақтас 
құрмалас сөйлемдердің проблемаларына тоқталады. Сабақтас құрмалас сөйлемдердің 
қалыптасу процесі белгілі даму сатылары күрделі проблмаларды өткізген, сондықтан оның 
негізгі жасалу жолдары мен зерттелу тарихына тоқталады. Ондағы бастапқы мәселе 
бағыныңқы компонент деген бұрыннан қалыптасқан теорияны басшылыққа алады да, жалпы 
түркі тілдеріндегі осыған қатысты қайшылықты ғылыми көзқарастарды жүйелейді. Оның 
бастылары мынандай жүйеге сүйенеді. Атап айтқанда, құрмалас сөйлем моделін жасаудағы 
предикативтіліктің ролі мен сөйлемнің құрылымдық-мағыналық бөлшектері қарастырылуы, 
яғни предикативтілік сөйлемнің басты белгісінің бірі болып есептеледі. Бұл категорияның 
дамуының өзі сөйлемді сөйлем ететін яғни қандай факторлар әсерінен сөйлем хабарды 
білдіреді немесе коммуникативтік қызмет атқарады деген мәселенің қойылысынан басталады. 
Сонымен қатар бағыныңқы компонент пен басыңқы компоненттің арасындағы пауза мен 
бағыныңқы компоненттің баяндауышының құрамына кіретін көмекші сөздердің лексикалық 
даралығынан ажырап абстрактіленіп баяндауыштық форма құрамына кіруге мүмкіндік алатын 
қызметтерін көрсетеді.  

Құрмалас сөйлем мен басқа да осыған ұқсас сөйлемдерден ажырату критерийлерін 
былайша жүйелейді. Компонент бағыныңқы болғанмен немесе болып көрінгенмен оның 
баяндауыш ретіндегі мүшесінің лексикалық даралығы жоғалмаған сөз кірсе, ол бағыныңқы 
бола алмайды деп нақты тұжырым ұсынады. Сонымен қатар, сырттай сабақтас құрмалас 
сөйлем болып көрінгенмен онық қатарына жатпайтын сөйлемдерді неге жатқызылуға 
болмайтынын дәлелдеп береді. Бұл туралы ғылымда талас тудыратын мәселелер баршылық. 
Кейбір күрделі жай сөйлемдерді құрмалас сөйлемдермен қалай ажыратуға болады деген 
түсініктің де аражігін ажыратуға келгенде, нақты тұжырымға сүйене бермейді.  

Сабақтас құрмалас сөйлемдердің грамматикалық түрлері және олардың жасалу жолдарын 
былайша анықтап береді. Сабақтас құрмалас сөйлемдер көсемше, есімше, шартты рай, қимыл 
есімі формаларының қатысуымен жасалатындығын қорытындылай отырып басқа да 
ерекшеліктеріне назар аударады. Есiмшелер мен көсемшелердiң жай сөйлемдi құрмаластыру 
жолы бiрдей емес. Бағыныңқы сөйлем баяндауышы құрамындағы көсемше ешқандай 
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қосымша тәсiлсiз, формасыз жай сөйлемдi құрмаластыру функциясын атқара алатын болса, 
есiмшелерде ондай қасиет жоқ. Есiмшелер жай сөйлемдi құрмаластыру үшiн әр түрлi тұлғалық 
құбылыстарға ұшырап, тиянақсыз формада айтылады. Сөйлемдерді құрастыруда тиянақсыз 
қасиет берiп, есiмше формалы сөздi басыңқы компонентке бағындыра байланыстыратын – 
оларға жалғанатын түрлi қосымшалар және шылаулар екеніне жан-жақты талдау жүргізеді.  

Бұл жерде қимыл есімі формалы етістіктердің қатысуымен жасалатын сабақтас 
құрмаластар мысалдармен дәлелдеген. Жай сөйлемдi бiр-бiрiмен құрмаластыру 
функциясында есiмшелердiң барлық түрлерi де қолданылады, бiрақ құрмалас сөйлем жасауда 
есiмше түрлерiнiң атқаратын қызметi, формалық құбылыстары бiркелкi емес. Мысалы, 
құрылымдық грамматикада синтаксис саласы бойынша сөйлемнің көп қырлы күрделі тілдік 
құбылыс екенін дәлелдейді. Сөйлемнің сол көп қырларының ішінде маңыздысы –оны 
құрылысы мен мағынасының байланысы тұрғысынан зерттеу болып табылады. Жалпы тіл 
біліміндегі сөйлемді модельдік сипаттауға байланысты ғылыми көзқарастар жай сөйлемнің 
құрылымдық-мағыналық модельі деген терминнің өзі бірнеше сатыға жіктелп арнайы зерттеу 
нысандарына іліккен болатын.  

Жалпы осында құрылымдық лингвистикадағы сөйлемнің құрылысының бір-бірімен өзара 
әрекеті нысанаға іліге бастаған болатын. Бұл процесс тек қана коммуникатымтік – танымдық 
функциясы арқылы түсіндіруді негізгі ұстаным етіп алады. Көп компонентті құрмалас 
сөйлемдер атты тарауда көп компонентті салалас құрмалас сөйлемдерді көп компонентті 
сабақтас құрмалас сөйлемдер, көп компонентті аралас құрмалас сөйлемдер, көп компонентті 
құрмалас сөйлемдердің қызметі және көп компонентті құрмалас сөйлемдердің көлемі жөнінде 
айтылған. Көп компонентті құрмалас сөйлемдерді қрылымдық тұлға ретінде белгілерін а) 
құрылымдық белгі анықтап берсе, ә) семантикалық белгілеріне пропозициялық ( логикалық – 
грамматикалық) компоненттерінтерінің көп болуынын грамматикалық және лексикалық 
мағына беретін тілдік құралдардың жасалу жолдары арқылы болатынын көрсетеді. Көп 
компонентті құрмалас сөйлемдер (салалас, сабақтас, аралас) дәстүрлі бөлініс үлгілері 
әрқайысының лексикалық – грамматикалық жасалу жолдарын арқылы талдау жасайды.  

Құрмалас сөйлемдер коммуникативтік талаптар жүйесінде деген тарауда айтушының 
мақсаты мен ниетіне байланысты сөйлем құраудың сан алуан мағыналық – мазмұндық 
қызметін көрсетеді, себебі құрмалас сөйлемді жасаудың жолдарының әлі де қарастырылатын 
түрлері бар екеніне назар аудартады. Құрмалас сөйлемдер жүйесінде көрінетін 
коммуникативтік көріністер және олардың орындалуы, коммуникативтік талаптардың орын 
тәртібі арқылы орындалуы, кірігу орын тәртібі, инверсиялық орын тәртібі, экспрессивті 
құрмалас сөйлемдер және құрмалас сөйлемдердің лебізді түрлендіру, ажарландыру талабына 
қызмет етуі туралы айтылған ғылыми ойлары осы мақсаттан туындаған. Қазір сөйлемнің 
жасалу жолдарында ешқандай өзгеріс жоқ деп айтуға болмайды. Бұл тілден тысқары 
факторларға қатысты болса керек. Автор құрмалас сөйлемді қарастырғанда соңғы тараулары 
көркем әдебиеттен алынған мысалдармен толықтырылған, ал қазір жазба мәтіннің түрлері, 
жанрлары, типтері көбейді. Сондықтан Р. Әмірдің құрмаласқа қатысты ғылыми тұжырымдары 
болашақ ғылыми зерттеулерге де негіз болады деп айтуға болады. Қазақ тілінің грамматикасы 
ұлттық әдеби тілдің қызмет етуінің сөз сөйлеу арқылы жүзеге асқан күрделі құбылыс 
болғандықтан, құрмаласқа қатысты қайшылықты пікірлер әлі де туындайды. Қазақ тілінің 
функционалды грамматикасының негізгі нысаны да ұлттық әдеби тілдің қоғамдық қызметінің 
толық әрекет етуінің жемісі болып есептелінеді.  

Бұл оқулық болашақта функционалды грамматикалық ұғымдары мен категорияларын 
бөлгенде, олардың функционаларын атқаратын, атап айтқанда лексика – семантикалық, 
лексика – грамматикалық тілдік амалдардың өзара әркеттесуін анықтауда, негізгі критерии 
болтынына мүмкіндік туғызады. Сондықтан бұл оқулық білім алушыларға үлкен пайдасы бар, 
қажетті оқулық болып табылады.  
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университеті, 2014. – 110 б.  
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«ҮШ ТҮРЛІ АДАМДЫ КӨРМЕЙ ТҰРЫП СҮЮ МҮМКІН: 
 ҒАЛЫМДЫ, ЖОМАРТТЫ ЖӘНЕ ӘДІЛ КІСІНІ» 

 
«Үш түрлі адамды көрмей тұрып сүю мүмкін: ғалымды, жомартты және әділ кісіні», – депті 

шығыс даналығы. Менің де сыртынан сыйлап, аса қадірлейтін кісім бар. Ол кісіні мүлде 
көрмеймін деп айта алмаймын. Қазір күнде көремін, бірге жұмыс істейміз. Бірақ, ол кісінің 
мен әділдігін алдымен көрдім, сөйттім де, сырттай алғыс сезіммен жақсы көріп кеттім.  

Сол жылы, мен қазір өзім қызмет етіп жүрген университетке үшінші жыл емтихан тапсы-
рып, конкурстан қайта өте алмау қауіпін бастан өткердім. Конкурстан өтіп, университетке 
қабылданғандар тізімінен өз аты-жөнімді көре алмай көңілім құлазып, не істерімді білмей 
тұрғанда, қабылдау комиссиясы жақтан бір үміт сәулесі жылтырады. Бірдей ұпай жинаған 10 
абитуренттің аты-жөнін атап, қабылдау комиссиясының сараптамасына шақырған. Қалған 
төрт орынға шақырылған 10 талапкердің таласып тұрғандығын айтып, бір үлкен аудиторияға 
ертіп әкелді. Аудиторияда 3-4 үлкен кісі отыр екен. Шағын денелі, жүзі жылы, адамға жымия 
қарайтын кісі, бізді неге шақырғандығын түсіндірді, жанындағылардың алдында біздің 
әрқайсымыздың құжаттарымыз жатқанын, ондағы мәліметтерді салыстыра отырып, біздің 
арамыздан 4 талапкерді таңдап алатынын түсіндірді. Комиссия мүшелері әрқайсымызды 
тұрғызып, алдарындағы мәліметтерге сүйене отырып, сұрақ қойып жатыр. Алғашқы екі 
орынға біздің ортамыздағы 2 ұлды алды. Олардың бірі баспасөз бетінде өлеңдері жарияланып 
жүрген болашақ ақын екен да, екіншісінің спорттан разряды бар екен.  

Үшінші менің аты-жөнім оқылды. Менің құжатымды оқып отырған кісі мінездемемді 
оқып, менің ерекшелігім 1 жыл 10 ай еңбек өтілім бар екенін, облыстық радиода диктор 
болғанымды, 1-2 мақалам осы радиодан өткенін, ән айтып, сурет салатын өнерім бар екенін 
атап көрсетті. Жылы жүзді ағай маған сұрақ қоя бастады.  

- Радиода диктор болыпсың, мақала да жазып бастапсың. Неге журналистика 
факультетіне тапсырмадың? Менің жауабым: 

- Мен осы сала қызметкерлерімен жұмыс істеп жүргендіктен кейде сол кісілер берген 
тапсырманы орындап келіп жүрмін. Ол жазғанымдарымның қаншалықты жарамды екенін біле 
бермеймін. Әрі бұл салаға сонша қызықпаймын. Қолымнан келе ме, жоқ па сенімді де емеспін. 
Ал жақсы мұғалім болатыныма уәде беремін. Себебі, менің анам 30 жыл мұғалім болған. 
Жалпы, біздің әулет – мұғалімдер әулеті. Мен солардың ісін жалғастыратын жақсы мұғалім 
боламын.  

Ағай: Ой, мына қыз тақылдап тұр ғой, – деп риза болып, әрі қарай тағы сұрақ қойды:  
- Суретті жақсы саласың ба, мына мені қазір сала аласың ба? 
- Әрине! 
Одан әрі қарай менің емтиханда алған бағаларымды басқалармен салыстыра келіп, мен 

үшінші болып қабылдандым. Төртінші орынға, ата-анасы малшы, өзі олардың көмекшісі 
болып келген қыз қабылданды.  

Күзде сабақ басталғанда, әлгі ағайдың факультет деканы Рақыш Сәтұлы Әміров екенін 
білдік. Бірақ, ол кісі бізге дәріс оқып үлгермеді, сол жылы, күзде шет тілдер институтына 
ректор болып кетті.  

Бірақ, Рақыш ағай, маған алғашқы тапсырманы беріп кетті. Қазан айында «1 курс 
студеттерін қабылдап алу рәсімі» салтанатты жағдайда өтетін. Қыркүйек айында 
аудитоияларға ағай өзі кіріп, студенттердің жай-күйімен танысып, әрі топ активтерін сайлауды 
да қадағалапты. Біздің топқа келгенде, маған берген тапсырмасы алдағы шараға байланысты 
безендіру жұмысына ат салысасың, факультетің «Жас қалам» қабырға газетін шығаратын 
редколлегия мүшесі боласың.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІ СИНТАКСИСІН ОҚЫТУДЫҢ 
 МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

  
Аннотация. В лингвистике самым сложным, высшим разделом граматтики является синтаксис. В 

развитии теоретического мышления одаренных детей посредством изучения синтаксиса казахского языка 
большое значение имеет изучение лингвистических основ методики, наряду с философскими, дидакти-
ческими, психологическими, воспитательными основами. Синтаксис-наука, изучающая систему и приемы 
передачи общей мысли через язык. Программа определяет согласованность и необходимость путей 
формирования мыслительных, языковых и речевых навыков учащихся в процессе овладения научными 
понятиями. Учебная программа-государственный документ, определяющий содержание и объем знаний, 
умений и навыков, подлежащих освоению по каждому учебному предмету.  

Главная цель обучения одаренному казахскому языку-повышение уровня усвоения учащимися научных 
понятий и обучение системе умственных действий для решения новых задач. Конечной целью в XXI веке 
является формирование всесторонне образованного, одаренного, талантливого гражданина с хорошо 
развитым языком и мышлением, способного развивать языковую деятельность в жизни общества.  

 
 Abstract. In linguistics, the most complex and highest section of grammatics is syntax. In the development of 

theoretical thinking of gifted children by studying the syntax of the Kazakh language, it is of great importance to 
study the linguistic foundations of the methodology, along with the philosophical, didactic, psychological, and 
educational foundations. Syntax is a science that studies the system and methods of transmitting General thoughts 
through language. The program determines the consistency and necessity of ways to develop students ' thinking, 
language and speech skills in the process of mastering scientific concepts. Curriculum-a state document that defines 
the content and scope of knowledge, skills and abilities to be mastered in each academic subject.  

The main goal of teaching a gifted Kazakh language is to increase the level of students ' assimilation of scientific 
concepts and teach a system of mental actions to solve new problems. The ultimate goal in the XXI century is to 
create a well-educated, gifted, talented citizen with a well-developed language and thinking, able to develop language 
activities in society.  
 
 Қазақ тілі синтаксисі – қазақ тілі грамматикасының ең негізгі салаларының бірі. Синтаксис 

саласының зерттелуі Қазан революциясынан бұрын басталған. Ол туралы ең алғаш сөз еткен 
А. Байтұрсынов. Автор "Тіл құралы" (III кітап) сөйлем синтаксисі, оның ішінде сөйлемнің 
түрлерін нағыз тілдік факт ретінде көрсете білді. Қазақ тіл білімінде синтаксис, оның 
объектілері туралы да әр түрлі пікірлер орын алып келді. 1940 жылға дейінгі еңбектерде 
синтаксистің объектісі ретінде тек сөйлем ғана алынса, 1950 жылдар шамасында сөз тіркесі 
синтаксисі, ал 1980 жылдардан кейін күрделенген сөйлемдер мен күрделі синтаксистік 
тұтастық, тіпті функционалдық мәселесі енгізілді. Т. Қордабаев, Қ. Есеновтің құрмалас сөйлем 
мәселесіне, Х. Арғынов, Р. Әмір, Ә. Хасенов, А. Әбілқаев, О. Төлегенов, М. Томанов, Ә. 
Әбілақов, Н. Демісінова, Р. Әміров, Т. Сайрамбаев, М. Серғалиев сөз тіркесі мен жай сөйлем 
синтаксисіне кеңінен назар аударды. Бұл еңбектер қазақ тілінің 1970-80 жылдар ішінде жан-
жақты зерделеніп, қоғамдық қызметінің өскенін көрсетті.  

Сөз тіркесі қазақ тілі синтаксисінің жеке өзіндік парадигмасы ретінде бірден орныға қойған 
жоқ.  

Сөз тіркесіне қатысты құбылыстар ХХ ғасырдың басында сөйлем аясында сөз етілген екен. 
А. Байтұрсынұлының «Тіл-құралында» сөздердің тізбегі сөйлем болып танылу үшін сөздердің 
«басын құрап, біріне-бірінің қырын келтіріп, қиындастыру» туралы ескертсе, «Әдебиет 
танытқышында» сөз дұрыстығы шарттарының ішінде сөз тіркесінің заңдылықтарына келетін 
мынадай бір екі жайтты көрсетеді: 

1. сөздердің тұлғасын, мағынасын өзгертетін түрлі жалғау, жұрнақ, жалғаулық сияқты 
нәрселерді жақсы біліп, әрқайсысын өз орнына тұтыну; 
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2. сөйлем ішіндегі сөзді дұрыс септеп, дұрыс көптеп, дұрыс ымыраластыру.  
Қ. Жұбановтың «Қазақ тілі грамматикасындағы» сөйлемдегі «Сөз қиыны», сөйлемдегі 

«Сөздің тура күйі мен бұрма күйі», сөйлемдегі «Жетек сөз бен жетекші сөз» дейтін тармақтар-
да айтылатын заңдылықтар осы күні сөз тіркесі шегіндегі заңдылықтар ретінде қаралып жүр.  

1955 жылы академик В. В. Виноградов КСРО Ғылым академиясының Тіл білімі 
институтының директоры ретінде тілді зерттеу бағдарламасын түзіп ұсынды, онда сөз тіркесі 
синтаксистің жекеше саласы ретінде қаралуы көрсетілген. Осыдан және ғалымның басқа 
еңбектерiнен бастап сөз тiркесi синтаксисi синтаксистiң негiзгi бiр жеке нысаны ретiнде 
қарала бастады да, сол кезден осы күнге дейiнгi постсоветтік кеңістікте синтаксистiң басты 
нысаны ретiнде сөз тiркесi және сөйлем негiзгi бағыт болып отыр.  

Cөз тіркестеріне арналған еңбектерде оның нысаны туралы теориялық талас пікірлер 
көбеюде. Ондай пікірлердің біразы сөз тіркестерінің тілдің басқа санаттарынан, атап 
айтқанда, сөз, күрделі сөз, сөйлем және синтагмалардан айырмашылығы. Бұл мәселе түркі 
тілдерінде, оның ішінде қазақ тіл білімінде де соңғы кезде ғана сөз бола бастады, әрі ол 
жайындағы пікірлер де әр алуан. Сонымен бірге күрделі сөз тіркесінің әрбір сыңарының 
күрделі сөз, қос сөз, біріккен сөздерден т. б. айырмашылығы да айқындалады. Өйткені 
күрделі сөздерді біліп алмай, күрделі сөз тіркестерінің әрбір сыңарының жалаң немесе 
күрделі екендігін білу де қиын. Сондықтан күрделі сөз тіркестерінің жасалу ерекшелігін 
анықтау күрделі сөздердің жасалу жолдарын айқындауды қажет етеді. Оның үстіне сөз 
тіркестері синтаксистік қызметі жағынан да айқындалатыны белгілі. Жалпы күрделі сөз бар 
да сөйлем мүшесі бар. Екеуі де синтаксистің нысаны болғанымен, бірде сөз тіркесінің, енді 
бірде сөйлем мүшесінің ыңғайында қарастырылады. Сонда күрделі сөзді құрайтын 
элементтердің барлығы да бірдей бір-ақ күрделі сөйлем мүшесі бола ма, жоқ па деген мәселе 
келіп шығады.  

Қазақ тіл білімінде сөз тіркесін синтаксистің бір саласы ретінде орнықтырған М. 
Балақаевтың зерттеулері болды. Қазақтың классик тілтанушысының бұл бағыттағы 
зерттеулері қазақ тіл білімі үшін ғана емес, сол кездегі түркі тілі грамматикасында сөз тіркесін 
алғаш рет арнайы түрде іргелі деңгейде қарастырған ізашар еңбек ретінде бағаланып, басқа 
түркі тілдерінің синтаксисінен сөз тіркесінің орын алуына қатты ықпал етті. М. Балақаев осы 
күні сөз тіркесі синтаксисінің нысаны ретінде қаралып жүрген ұғымдар мен санаттардың 
сипаттарын ашып берді.  

Cөз тіркесі – синтаксистік құрылыстың дамуы мен қалыптасуындағы бір кезең. Қазақ тілі 
синтаксисінің маманы Р. С. Әміров: «Синтаксис (тілдің синтаксистік құрылысы) – ойды 
білдірудің амалы, формасы. Бірақ сонымен бірге өзі де ойлау жұмысының, рухани ізденістің 
нәтижесі. Ол – әр халықтың ғасырлар бойғы үздіксіз ізденісі, жетілдіруге талпыну 
нәтижесінде қалыптасқан. Халықтардың тілдерін, ол тілдердің синтаксистік құрылысын 
салыстыру бұның құрылу қалыптасу процесінің күрделі, қиын жолдардан өткенін байқатады. 
Сондықтан да біз тілді, соның ішінде оның синтаксистік құрылысын халықтың, халқымыздың 
мәдениетінің, мәдени табысының бір саласы деп санаймыз» – дейді.  

Бәрімізге мәлім, синтаксистің сөйлем және сөз тіркесі деген екі үлкен объектісі бар. 
Сөйлем дәрежесінде синтаксис тілдің қарым-қатынас бірлігі болып, адамның ойын білдіреді, 
осы тұрғыда ол – тілдің логикамен байланысын жүзеге асырады. Сөз тіркесі қазақ тілі синтак-
сисінің жеке өзіндік парадигмасы ретінде бірден орныға қойған жоқ. Сөз тіркесіне қатысты 
құбылыстар ХХ ғасырдың басында сөйлем аясында сөз етілген екен. А. Байтұрсынұлының 
«Тіл-құралында» сөздердің тізбегі сөйлем болып танылу үшін сөздердің «басын құрап, біріне-
бірінің қырын келтіріп, қиындастыру» туралы ескертсе [1, 157], «Әдебиет танытқышында» сөз 
дұрыстығы шарттарының ішінде сөз тіркесінің заңдылықтарына келетін мынадай бір екі 
жайтты көрсетеді: 

1. сөздердің тұлғасын, мағынасын өзгертетін түрлі жалғау, жұрнақ, жалғаулық сияқты 
нәрселерді жақсы біліп, әрқайсысын өз орнына тұтыну; 

2. сөйлем ішіндегі сөзді дұрыс септеп, дұрыс көптеп, дұрыс ымыраластыру.  



51 

Қ. Жұбановтың «Қазақ тілі грамматикасындағы» сөйлемдегі «Сөз қиыны», сөйлемдегі 
«Сөздің тура күйі мен бұрма күйі», сөйлемдегі «Жетек сөз бен жетекші сөз» дейтін тармақтар-
да айтылатын заңдылықтар осы күні сөз тіркесі шегіндегі заңдылықтар ретінде қаралып жүр.  

Қазақ тіл білімінде сөз тіркесін синтаксистің бір саласы ретінде орнықтырған М. Балақаев-
тың зерттеулері болды. Қазақтың классик тілтанушысының бұл бағыттағы зерттеулері қазақ 
тіл білімі үшін ғана емес, сол кездегі түркі тілі грамматикасында сөз тіркесін алғаш рет арнайы 
түрде іргелі деңгейде қарастырған ізашар еңбек ретінде бағаланып, басқа түркі тілдерінің 
синтаксисінен сөз тіркесінің орын алуына қатты ықпал етті. М. Балақаев осы күні сөз тіркесі 
синтаксисінің нысаны ретінде қаралып жүрген ұғымдар мен санаттардың сипаттарын ашып 
берді.  

Мұнан соң осы дәстүрмен сөз тіркесі туралы ілімді Р. Әміров, М. Серғалиев, Т. Сайрам-
баев, Ә. Аблақов т. б. дамытты.  

Қазіргі жаһандану заманында барлық экономика мен мәдениет салаларында жаңаша үрдіс 
пайда болды. Соған орай білім беру үдерісіне де жаңалық енді. Заман талабы – жан-жақты 
дамыған, функционалды сауатты тұлға тәрбиелеу. Ол үшін оқу жоспары мен оқыту әдістеріне 
өзгеріс енгізуге тура келді. Дәстүрлі сабақтан алшақтап, жаңаша сабақ құруға негіз болатын 
бағдарлама. Жаңа технологиялардың бәрін бір арнаға тоғыстырып жасалған бұл бағдарлама 
заман сұранысы. Тіл мәдениеттің бастауы десек, еліміздің өркендеуі үшін Қазақстан жерінде 
тұратын әр азамат еліміздің тілін біліп және оны құрметтеуі тиіс. Алдымен, тілді үйреніп, сол 
тілде ойлап, сол тілде сөйлейтін азамат даярлау басты мақсат. Әлемдегі дамыған елдердің 
санатына енуді көздеген халықтың басты мақсаты сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Сауатты ұрпақ 
тәрбиелеу дегеніміз, өз ана тілінде еркін сөйлей алатын, оны терең меңгерген ұрпақ.  

Дәстүрлі оқытудағы ұстаз өзіне мәлім ақиқатты жария қылып, шәкірттерінен өзінің 
айтқанына ғана сеніп, соларды қайталап беруді талап етеді. Ұстаз бұл жағдайда оқушы айтқан 
көзқарастарды ескермей, сабақта қолданатын әдіс-тәсілдері жұпыны болып, "Мен айтып 
берсем – оқушы түсінеді" деген қарапайым қағиданы ұстанады. Сабақта мұғалім көбіне 
"қайтала", "жатта", "есіңе түсір", "көшір", "келтір", "анықтаманы айтып бер" сияқты жаттанды 
тапсырмаларды орындатады. Оқушыларға осы әрекеттер үйреншікті болып, білім алуды 
қайталау деп түсінеді. Сондықтан сабаққа дайындалғанда көбінесе жаттауға мән бергендіктен, 
таным мен ойлауы дұрыс қалыптаспайды. "Озат оқушы" деп тапсырманы мүлтіксіз орындап, 
оны жаттап алатын шәкіртті айтатын еді. Алайда бүгінгі күні бұл түсінік өзгерді. Бүгінде 
педагогикада сөз арқылы ғана білім алу мүмкін еместігін айтады. Білімді әрекет етіп қана 
игеруге болады. Адам тек ізденіп, өз қолымен жасағанды жадында сақтайды. "Менің өзіме 
жасатсаң – үйренемін, маған айтып берсең – ұмытып қаламын" деген екен Конфуций. Сондық-
тан да әр сабақта оқушылар бұрыңғыдай тек тыңдап және көшіріп қана қоймай, белсенді 
әрекеттер атқаруы керек: ойлау, оқу, сөйлеу, талқылау, жазу, пікірлесу, пікір таластыру.  

Қазақ тілін нәтижелі үйрену үшін оның оқыту әдістемесін жетілдіре түсу – бүгінгі күннің 
маңызды мәселесі. Міне, заманымыздың тілек – талабы білім мазмұнын жаңартумен бірге, 
оны өмір мұқтажына орай дамытып, оқытудың жаңаша әдіс – тәсілдерін қолданудың мүмкін-
діктерін арттыруды көздейді. Осындай мәні мен маңызы зор өзекті мәселелердің бірі – 
оқушылардың тілін дамыту процесі. Себебі оқушылардың берілген білімді саналы түрде ұғы-
нып, ойының дәлдігі, өмірге көзқарасының қалыптасуы, өз бетінше білім алуға дайындығы, 
басқа ғылым негіздерін меңгеру нәтижелері ана тілінде сөйлеу деңгейіне байланысты. Сон-
дықтан да оқыту процесі нәтижелі болу үшін оқушыларға ана тіліміздің қыр – сырын ауызша 
сөйлеу тілінде де, жазу мәдениетінде де ерекше ұғындыруымыз қажет. Қай заманда да орта 
білімнің ең басты мақсаты – оқушы баланы қоршаған ортасы мен қоғамы туралы өзіндік ой, 
пікір түйіп, сол ойды ауызша және жазбаша түрде жеткізе білуге үйрету. Егер, ол бала орта 
мектеп бағдарламасындағы қазақ тілі грамматикасының заңдылықтарын білмей, өз ойын 
сауатты түрде жазып жеткізе алмаса, онда орта мектеп бағдарламасының ең басты мақсаты-
ның орындалмағаны. Орта мектеп бағдарламасындағы қазақ тілінің ең негізгі міндеті – 
оқушыны сөйлеу мәдениетіне үйрете отырып, ойын сауатты жеткізе алуы үшін қазақ тілі 
грамматикасын оқушыға тереңнен меңгерту.  
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Білім беру саласына енген жаңалықтар да синтаксис саласының мақсат міндеттерін 
айқындап берді.  

Оқу пәнінің мақсаты – ортадан жоғары деңгей бойынша қазақ тілін қатысымдық тұрғыдан 
меңгерту, сөйлесім әрекетінің түрлеріне сай оқушыны тілдік білім негізінде әдеби тілде 
сөйлеуге, сауатты жазуға үйрету арқылы дара тұлғаның тілдік қабілетін дамыту, бір-бірімен 
сабақтас, жүйелі тақырыптарды коммуникативтік тұрғыдан ұсына отырып, оқушыларға 
қазақша тілдік қатынасты игерту.  

Оқу пәнінің міндеттері: 
-Жоғары сынып оқушыларының білімін тілдік, танымдық, лингвомәдениеттанымдық, 

ұлттық-әлеуметтік, өркениеттік-әлемдік тұрғыдан тереңдетіп, қазақ тілін ұтымды игерудің 
коммуникативтік бағытын жүзеге асыру;  

-қазақ тілін коммуникативтік тұрғыдан меңгерту: оқушының өз ойын, пікірін, көзқарасын 
еркін, дұрыс, нақты (ауызша және жазбаша) жеткізе білуін іске асыру;  

-оқушылардың қазақша дұрыс, түсінікті сөйлеуі мен сауатты жазуын жүзеге асыру;  
-жеке, қоғамдық-әлеуметтік, бағдарлы бағыттағы жағдаяттарды жан-жақты ескере отырып, 

қазақша тілдік қатынасты бағдарлы түрде жүзеге асыру.  
Оқу мақсаттары бірізділік пен сабақтастықты көрсететін 4 бөлімнен тұрады: 
1) тыңдалым және айтылым; 
2) оқылым; 
3) жазылым; 
4) әдеби тіл нормаларын сақтау.  
«Тыңдалым және айтылым» бөлімі: болжау, әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау, ондағы 

берілетін ақпаратты анықтау, негізгі ойды анықтау, тыңдалым материалы бойынша жауап 
беру және бағалау, сөйлеу мәдениетін дамыту.  

  «Оқылым» бөлімі: ақпаратты түсіну, мәтіннің стильдік және жанрлық ерекшелігін тану, 
сұрақтар құрастыра білу, анализ жасау, мәтіннен қажетті ақпарат алу.  

«Жазылым» бөлімі: жоспар құру, әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру, жазба жұмыстарын 
әртүрлі формада ұсыну, эссе жазу, оқылым және тыңдалым материалдары негізінде жинақы 
мәтін жазу, мәтіндерді түзету және редакциялау.  

 «Әдеби тіл нормаларын сақтау бөлімі» – орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық, 
грамматикалық, пунктуациялық нормадан тұрады.  

Жоғарыда айтылып өткендей қазіргі таңдағы мәні мен маңызы зор өзекті мәселелердің бірі 
– оқушылардың тілін дамыту процесі. Оқушыларды сабақтың басынан бастап сөйлесім әреке-
тіне баулу, тілді үйретуді күнделікті өмірде жүзеге асыру, сабақты практикалық жағынан жан-
жақты қамтамасыз ету ескеріліп отырады. Фразеологизмдердің жеңіл түрімен сөйлемдер құра-
ту және ауызекі сөзде қолдану оқушыны әдеби тілде ауызша сөйлетуге және жазбаша сауатты 
жазуға үйретеді. Сөйлеуге және дұрыс жазуға үйрету – бір-бірімен тығыз байланысты процесс. 
Бірақ сөйлеуге үйрету әрдайым жазуға үйрету процесінің алдында келетіні ескеруіміз қажет.  

Тіл дамыту жұмыстарын ұйымдастыру – оқушылардың ойлау қабілеті мен сауаттылығын 
арттырады. Кез-келген тақырыптағы тілдесім үдерісі сөйлеу, жазу, оқу, тыңдау әрекеттері 
арқылы іске асады. Сөйлем дәрежесінде оқушылардың тілі ұстарып, ойлауы дамиды, 
байланыстырып сөйлеуге машықтанады. Синтаксис курсының мектепте оқытылуының тілдік 
жүйе түрінде түсініп білуінде үлкен маңызы бар. Тілі жақсы дамыған оқушы ойын дәл 
жеткізеді, оқуды да ойдағыдай меңгереді. Тіл дамыту – ой дамыту. Тіл – ойлау құралы. Белгілі 
педагог К. Д. Ушинский оқушының ана тілінің білім алуда басты құрал екендігін айта келіп 
«Өзінің ана тілінің мазмұнын, мағынасын жете түсінбеген, оны ауызша және жазбаша сөйлеу 
дағдысында дұрыс мәнінде қолдана алмаған баланың басқа пәндерді дұрыс түсінуіне қабілеті 
жете бермейді, бұл оның бүкіл өміріне зияның тигізеді» деген еді. (К. Д. Ушинский. Человек 
как предмет воспитания, 1949. стр. 13).  

Синтаксиске қатысты тақырыптарды оқытқанда оның заңдылықтары жаттығулар, мазмұн-
дама, шығарма жазумен бекітіліп, оқушының тілін дамыту жұмыстарымен ұштастырылады. 
Оқушының ойлау мен сөйлеу дағдыларын жетілдіру жолдарындағы ізденістерде оның 



53 

неғұрлым түсінікті, жинақты, нақты болғанын, өз ойын дәл айтуын қадағалап отыру керек. 
Оқушының оқуға деген ынта-ықыласын, қызығушылығын жойып алмау мақсатында кез-
келген тапсырманы берер кезде оқушы ұғымына сәйкес, түсінікті болуын ескеру қажет. Сөз 
тіркесі, сөздердің байланысу түрлері, тәсілдері жайында алған ұғымдарын оқушылар сөйлем 
құрастыруда, өз ойларын жазбаша да, ауызша да жүйелі жеткізе білуге пайдалануға 
дағдыландыруды мұғалім үнемі қадағалап отыруы керек деп ойлаймын. Синтаксис сабағында 
тек білім беріп қана қоймай, сонымен бірге әлеуметтік бейімделу үдерісінде алған білімдерін 
пайдалана білуге үйретуі тиіс.  
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СӨЗ ТІКЕСТЕРІ – ТІЛДІ БАЙЫТУДЫҢ, ИКЕМДІЛІГІН МОЛАЙТУДЫҢ 

ҚАЙНАР  
 
Бүгінгі таңда күрделі сөздердің табиғаты, бірге, бөлек таңбалануы қызу талас тудырып 

отыр. Мәселен, 2013 жылы шыққан «Орфографиялық сөздікте» сөздерді бірге, бөлек жазуда 
жүйелілік сақталмаған: жалаңаяқ; жалаңбас; жалаңбұт сөздері бірге жазылғанмен, жалаң 
қабат; жалаң сөз сияқты бірліктер бөлек жазылған [1]. Екеуі де анықтауыштық қатынасқа 
құрылғандықтан, екеуі бір модель бойынша жазылуы керек болғанмен, әр түрлі берілген. Сол 
сияқты сөзтізбедегі ағаштарақ тарақтың ағаштан жасалғанын, теміршар шардың темірден 
жасалғанын, тегін білдіргенмен, бірге таңбаланған. Ол сөздердің жез құман, темір күрек, 
темір қазық, қалайы қасық, күміс теңге сияқты тіркестерден қандай айырмашылығы бары, не 
себепті бірге жазылатыны түсініксіз. Сөздіктің соңындағы ережеде: «§ 21. Екі зат есім қатар 
айтылып, бір ғана затты, құбылысты, ұғымды атап, алдыңғысы соңғысының тегін (неден 
жасалғанын), неге, кімге арналғанын, немен жұмыс істейтінін және өзге заттардан 
ажырататын белгілерін білдірсе, олар бөлек жазылады, мұндай күрделі тіркестердің алдыңғы 
сөзі анықтаушы, соңғысы анықталушы болып келеді. Мысалы: ағаш күрек, сұрпы ет, ұл бала, 
қыз бала, мысық мұрт (жігіт), ала бұлт», – делінгенмен, соңындағы ескертуде: «Анықтау-
шы-анықталушы қатынастан ажырап, бір заттың атауы болып кеткен сөздер бірге жазылады: 
беторамал, қолорамал, асқасық, шайқасық, кірсабын, иіссабын, ішкиім, ішкөйлек, кіреберіс, 
шығаберіс, қолайна, қолара т. б.», – деп жазылған. Сөздікте ала-құлалық орын алғандықтан, 
ағашаяқ (ыдыс), ағашаяғы; ағашаяқ (протез), ағашаяғы бірге жазылса, ағаш балға; ағаш ине; 
ағаш кереует; ағаш оқ; ағаш соқа; ағаш тостаған; ағаш төсек; ағаш тұғыр; ағаш тырма; 
ағаш үзеңгі; ағаш үй; ағаш шелек (көне), т. с. с. бөлек жазылған. Мұндай мысал өте көп. Яғни 
сөздерді бірге, бөлек таңбалауда басы ашылмаған жайт жетерлік. Бұл орайда филология 
ғылымдарының докторы, профессор Рақыш Әміровтің еңбектерінде осы мәселелердің нақты 
жауабын табуға болады.  

Ғалым қабыса байланысқан зат есімді сөз тіркестерінің ішінде екі зат есімнен – атау септік 
тұлғасындағы зат есім мен зат есім болып құралатыны (қол орамал, ағаш күрек) көп екенін, 
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ондай сөз тіркестері анықтауыштық қатынасты білдіретінін ескерте келіп, оларды іштей 
даралайды:  

1. Бағыныңқы сөз басыңқы сөз атаған заттың материалын атап анықтайды: ағаш қасық, 
тас жол, темір жол, түлкі тымақ.  

2. Бағыныңқы сөз басыңқы сөз атаған заттың неге арналғанын атап анықтайды: қой ферма, 
мойын ағаш, көлік күш.  

3. Бағыныңқы сөз басыңқы сөз атаған заттың мекенін, орын, жайын атап анықтайды: көл 
бақа, ауыз үй, тау ешкі, төс қалта.  

4. Бағыныңқы сөз басыңқы сөз атаған заттың кәсібін, жынысын, мөлшерін атап анықтайды: 
сушы жігіт, ұл бала, әйел кісі.  

5. Басыңқы сөз жалпы атау болып, бағыныңқы сөз ол атаған заттың түрлік тобын атап 
анықтайды: тоты құс, қайың ағаш, қанар қап. Бұл тіркестердің қызметі – түр атауын жалпы 
атауға теліп, оның жалпыға қатысын білдіру.  

6. Бағыныңқы сөз басыңқы сөз атаған затты ұқсастық белгісіне қарай анықтайды: теке 
сақал, қой көз, пісте мұрын. Бұл қатынастағы тіркестер көркем сөзде, поэтикалық 
туындыларда көп ұшырайды: су жүрек, без бүйрек, тас бауыр...  

7. Бағыныңқы сөз басыңқы сөз атаған затты өлшем, көлем жағынан анықтайды: қора қой, 
топ адам» [2, 15-16-б. ].  

Бұл орайда профессор Р. Әмірдің ұстанымдары академик Р. Сыздықованың тұжырымда-
рымен үндесіп жатқанын байқаймыз: «Екі зат есім қатар айтылып, бір ғана затты атап, 
алдыңғысы соңғысының тегін (неден жасалғанын), неге арналғанын, немен жұмыс істейтінін 
және өзгелерінен ажыратылатын белгілерін білдірсе, олар бір-бірінен бөлек жазылады. 
Мысалы: ағаш шот (ағаштан жасалған шот), ат қора (атқа арналған қора), жел диірмен 
(желмен жұмыс істейтін диірмен), жол азық (жолда жеуге арналған азық), май шам (маймен 
жанатын шам), шай қасық (шай ішкенде жұмсалатын қасық), кір сабын (кір жууға арналған 
сабын), ат арба (ат жегілген арба), сары май (сары түсті май), бет орамал (бет сүртуге 
арналған орамал), т. б.» [3].  

 Р. Әмір анықтауыштық қатынасты білдіретін қабыса байланысқан сөз тіркестерінің 
дистрибуциясын, валенттілігін де сөз етеді. Мысалы: «Зат есім сөздер мен сын ecім сөздердің 
тіркесу мүмкіншілігі олардың семантикасына яғни сын мен заттың болмыстағы байланысына, 
сыйыстығына бағынышты: Мысалы, сай – терең, кең, жазық, тоғайлы, ыстық, суық. Бірақ 
биік, қыңыр сын eсімдер сай сөзімен тіркеске түсе алмайды.  

Осымен бірге сын есім мен зат есім мағына жағынан тiркестіруге келетін болып 
көрінгенімен стильдік, дәстүр жағынан үйлеспейтіндері де болады. Көп сын есім сөздердің 
тiркесуі мағынасымен ғана өлшенбейді, дәстүрмен, стильдік нормамен өлшенеді. Қаба 
мағынасы жағынан қалың сөзімен синонимдес болғанымен, олар тіркеске қатысуы жағынан 
тең тусе алмайды. Қаба санаулы сөзбен ғана тіркеседі: қаба сақал, (қаба қүйрық, қаба жал.  

Осы сияқты жай зеңгір (зеңгір аспан, зеңгір тау), шалқар (шалқар көл), қыпша (қыпша бел), 
қолаң (қолаң шаш) т. б. сөздердің басында бар. Бұл сөз тіркестері сөздердің талғап қатынасуы 
арқылы құралған. Бірақ бұлар – тұрақтаған, жұрттың бәрі бірдей пайдаланатын тіркестер. 
Өйткені бұлар тілдің қалыптаскан тәсілдерінің санына (инвентарь) кірген. Бұлар тілдік факт 
қатарына жатады. Бұлардан бөлек тілдегі нормаларға сай келмейтін, бірақ жеке сөйлеушінің, 
жеке автордың индивидуалдық сөз творчествосының нәтижесінде пайда болатын сөз 
тіркестері болады» [2, 18-19-б. ].  

Сонымен қатар ғалым сан есім мен зат eсімдердің тіркесуіндегі заңдылықтарын да 
нақтылайды: «Сандық өлшемге түсетін затты білдіретін есім сөздердің барлығы сан есім 
сөздерді бағыныңқы компонент ретінде тіркеcіне ала береді. Зат есім сандық өлшемге 
түспейтін затты, құбылысты білдірсе, онда ол сан есіммен тіркеспейді. «Сан есім – зат есім» 
типті сөз тiркесіне сөздердің кірігуін бағдарлайтын басқа стильдік норма жоқ» [3, 20-б. ].  

Профессор сан есім мен зат есім қабыса байланысқан кезде бағыныңқы компонент (сан 
есім) заттың (басыңқы компоненттің) сандық сынын, сапасын білдіріп, тіркес құрайтынын 
айта келіп, жинақтық сан есімдерден басқа сан есімдердің бәрі (есептік, реттік, бөлшектік) 
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тіркес құрай алатынын ескертеді. Р. Әмірдің осы тұжырымына екі түрлі қағидатты аңғаруға 
болады:  

1) бүгінде бір сан есімімен бірге жазылып жүрген күрделі атаулардың бәрі де сөз тіркесі 
ретінде бөлек таңбалануы керек;  

2) А. Байтұрсынұлы ұстанымымен үндескен ғалым тұжырымына сәйкес жинақтық сан 
есімдердің өзіндік ерекшелігі көрсетілген.  

Ахмет Байтұрсынұлы есептік сан есімдерді өз ішінен жай есептік, жадағай есептік деп 
жіктегені белгілі. Бүгінгі таңда «жинақтық сан есім» атауы сан есімдердің бұл тобының 
ерекшелігін айқындап бере алмайды. Себебі қазақ тіліндегі сан есімдер жеті сөзбен (біреу, 
екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу) ғана шектелмейді. Әрі бір сөзі жинақтық мәнді білдіре 
алмайды. Атау дұрыс болмағандықтан, оқушылар көп ретте жинақтық сан есімдерді топтау 
сан есімдерімен (атауларын) шатастырып жатады. Бұл орайда Ахмет Байтұрсынұлының атауы 
әлдеқайда дәл берілген, сан есімнің осы тобының ерекшелігін ашып бере алады.  

Қазақ тілінде «жадағай» сөзі «жалаң» деген мәнде де қолданылады. Профессор Р. Әмір 
айтқандай, тіркеске сан ecімнің «жинақтық» деп аталатын түрінен басқасы түгел қатыса 
алатындықтан (екі концерт, екінші қатар), ал жетіге дейінгі сан есімдер (біреу, ... жетеу) 
өзінен кейін сөздерді тіркестіре алмайтынына байланысты сан есімдердің бұл тобына 
жинақтық дегеннен гөрі жадағай деген атау әлдеқайда дұрыс, уәжді болар еді.  

2013 жылы жарық көрген «Орфографиялық сөздікте» бір сан есімімен келген атаулардың 
бірге жазылған. Алайда күнделікті тұрмыста ондай бірліктер әрдайым бір сан есімімен тіркесе 
бермейді: бірасым ет – екі асым, үш асым; бірауыз сөз – екі ауыз сөз, үш ауыз сөз; біраттам 
жер – екі аттам жер, екі күндік жер; бес сағаттық жер; біратым насыбай – екі атым; 
біржұтым су – екі жұтым, үш жұтым; біркүндік жол – екі күндік жол, үш сағаттық жол; 
біртүсті мата – екі түсті мата, түрлі түсті мата; бірқайнатым шай – бес қайнатым шай; 
бірсалым тұз – үш салым тұз; бірсауым сүт – екі сауым сүт; біртурам ет – екі кесім ет; үш 
турам ет; біртілім нан – үш тілім нан; бес тілім нан; біршымшым шай – үш шымшым шай, 
т. с. с. Мұндай қолданыстар көптеп саналады. Олардың бәрі біріктіріп жаза беруге келмейді. 
Бірауыз (сөз) бірге жазылғанмен, жалғыз ауыз (сөз) бөлек жазылған. Бір сөзі жалғыз сөзімен 
синоним әрі тіркескен сөздері де бір (сөз) болғандықтан, екеуі бір үлгіде жазылуы керек еді. 
Сөздікте бірдей жазылуы тиіс тіркестер де әртүрлі берілген: біртоғыз (этн.); үш тоғыз (этн.) 
тіркестері бірге жазылса, жеті тоғыз (этн.) тіркесі бөлек берілген; біртиындық құны жоқ 
(188-б.); бестиындық құны жоқ (145-б.) тіркесіндегі біртиындық, бестиындық сөздері бірге 
жазылса, 559-бетте бес тиындық түрінде бірге берілген.  

Сөздіктің кіріспе сөзінде профессор Н. Уәли сөздікте алдыңғы сыңары бір сөзімен, сондай-
ақ -ым (-ім) жұрнағымен келген ұлттық өлшем атаулары (бірсалар, бірсауым; сүтпісірім, 
көзкөрім, атшаптырым, т. б.), ... атаулық мән алған сөздердің қатары молайғанын (малшаруа-
шылық, егіншаруашылық; жантүршігерлік, жатжерлік, адамсүйгіштік; ашатұяқты, 
сүтқоректі, көпшілікқолды, т. б.), т. с. с. ескертеді [1]. Алайда сөздікте алдыңғы сыңары бір 
сөзімен келген ұлттық өлшем атауына жатқызуға болатын бір жапырақ; бір бадалық; бір асам, 
бір татым тіркестері бөлек жазылған. Сол сияқты бірауық бірге жазылса, бір уақ; бір уақыт 
бөлек жазылған. Дұрысында, үшеуін де бір позицияда қолдануға болады: Бірауық 
демалсаңшы! Бір уақ демалсаңшы! Бір уақыт демалсаңшы! Не себепті алдыңғы сөйлемде 
бірге, басқа сөйлемдерде бөлек жазылатыны түсініксіз. Мағынасы, сөйлемдегі қызметі – бәрі 
ұқсас. Бір тістем сөзінің бір тістем ет түріндегі нұсқасы 188-бетте бірге жазылса 
(біртістем ет), 597-бетте бөлек таңбаланған (бір тістем ет). Мұндай ала-құлалықтарды 
реттеу үшін профессор Р. Әмірдің еңбектеріне, қағидаларына сүйену қажет.  

Зат есімді тіркестерді өз ішінен байланыс түріне қарай жіктеген ғалым матаса байланысқан 
сөз тіркестеріндегі ілік септігінің ашық-жасырын келуінің себебін анықтық/танықтық 
категориясымен байланыстыра отырып түсіндіреді: «Анықтауыш сөз атайтын зат сөйлеушіге 
белгілі, конкретті түрде таныс болса, міндетті түрде ілік септік жалғауын бойында сақтайды. 
Заттың тыңдаушыға ондай белгілі, таныстығы болмаса, тындаушы үшін ол көптеген басқа 
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заттар қатарындағы абстрактілі ұғым eсепті ғана көрінсе, онда анықтауыш сөз ілік жалғауын 
түсіріп тiркеседі» [2, 22-б. ].  

Терминдік атау ретінде қолданылатын релятивтік тіркестерде ілік септік тұлғасы жасырын 
келетінін (матасудың тек толымсыз түрі арқылы байланысады: халық шаруашылығы, тау-кен 
институты, ауа райы – Р. Ә.) ескерте келіп, соның нәтижесінде компоненттер тығыз, нық 
байланысып, тіркес тұтас атау ретінде көрінуіне септесетінін айтады. Байқап отырғанымыздай, 
ғалым халық шаруашылығы тіркесінің әр сыңарын бөлек таңбалаған. Ал соңғы 
орфографиялық сөздікте шаруашылық сөзі бірде алдыңғы сөздермен бірге жазылса 
(арашаруашылық, арашаруашылығы; ауылшаруашылық, ауылшаруашылығы; балықшаруа-
шылық, балықшаруашылығы; бұғышаруашылық, бұғышаруашылығы; егіншаруашылық, егін-
шаруашылығы; малшаруашылық, малшаруашылық өнімдері; орманшаруашылық, орман-
шаруашылығы; сушаруашылық, сушаруашылығы; түйешаруашылық, түйешаруашылығы; 
халықшаруашылық, халықшаруашылығы), енді бірде бөлек берілген (балара шаруашылығы, 
коммуналдық шаруашылық; көпсалалы шаруашылық; қосалқы шаруашылық; натуралды 
шаруашылық; ұжымдық шаруашылық; экстенсивті шаруашылық, т. с. с.). Орфографиялық 
сөздіктің жауапшы шығарушылары алдыңғы сөзімен изафеттік тіркес құраған шаруашылық 
сөзіне тағы бір сөз (министр, министрлік, өнім, т. с. с.) тіркесетіндіктен, біріктіріп жазып 
жібергендерін айтады. Қазақ тілінің ерекшелігіне сәйкес екі тәуелдік жалғаулы сөз қатар келе 
алмауына байланысты тәуелдік жалғауы соңғы сөзге ғана жалғанады: Ауыл шаруашылық 
министрлігі, ауыл шаруашылық өнімі, т. с. с. Сонымен қатар мұнда орыс тілінің үлгісімен сөз 
құрау ықпалы да бар. Орыс тіліндегі животноводство, растениеводство, овцеводство, 
оленеводство, т. с. с. сөздердің үлгісімен қазақ тіліндегі осындай сөздерді бірге жазуға тырысу 
байқалады. Әр тілдің өзіндік ерекшелігі болатындықтан, бір тілде бірге жазылған сөзді басқа 
тілде де бірге жазу дұрыс бола бермейді. Бұл орайда академик Р. Сыздықтың «Күрделі сын 
есім жасап тұрған екі (кейде үш) сөздің әрқайсысы өздерінің нақтылы лексикалық мағынасына 
ие болып тұрса, бір-бірінен бөлек жазылатындығын алдыңғы айтылған (көрсетілген) 
топтармен шатастырмау керек. Мысалы: үш бұрышты тақтай, көп таңбалы сан, ауыл 
шаруашылық артелі. Бұл жердегі көрсетілген күрделі сын есімдердің әр сөзінің бөлек жазылу 
себебі олардың өз мағыналарын сақтап тұруларында. Аударма әдебиетте, содан барып төл 
жазбаларда да осы тектес сын есімдерді қосып жазып шатастыру кездеседі, себебі бұлар орыс 
тілінде біріккен сөз болады: треугольная дощечка, многозначное число, сельскохозяйственная 
артель. Бірақ екі тілдің сын есімінің жасалуы мен жазылуы тепе-тең емес екендігін, яғни 
айырмашылық болатындығын қатты ескеру қажет», – деген тұжырымын басшылыққа 
алуымыз керек. Бұл орайда профессор Р. Әмір мен академик Р. Сыздықтың ұстанымдары 
сабақтасып, тоқайласып жатқанын көреміз[4].  

Шынтуайтына келгенде, алдыңғы сыңары бір сөзімен келген құрылым да, -ым (-ім) 
жұрнағымен келген ұлттық өлшем атаулары да, шаруашылық сөзінің тіркесуі арқылы 
жасалған құрылым да бір модельге жатады. -ым (-ім) жұрнағымен келген өлшем атауларын 
анықтауыштармен де алмастыруға да болады: аспісірім уақыт – ас пісіруге кететін уақыт; 
етасым уақыт – ет асуға кететін уақыт; біртістем ет – бір тістерлік, бір тістейтіндей 
ет; бірұрттам су – бір ұрттауға жететін, бір ұрттарлық су; бірүзім нан – бір үзуге келетін, 
бір үзерлік нан; біршағым қант – бір шағарлықтай, бір шағуға жететін қант, біршайқам май 
– бір шайқарлық, бір шайқайтындай май; біршымшым шай – бір шымшып аларлықтай шай, 
т. с. с. Яғни бұл модель де анықтауыш-анықталушы қатынасындағы бірліктерге ұқсас. 
Сондықтан балықжуғыш мәшине; балыққасаптауыш мәшине; дәнақтауыш мәшине; 
дәнжарғыш мәшине; дәнсепкіш мәшине; дәнтазалауыш мәшине; балықтазалағыш құрал; т. с. 
с. құрылымдармен қатар қоюға болады. Бұлардың бәрі де екі сөзден құралған кезде бөлек 
жазылып жүрді, бөлек жазылуы керек те: бір асым; бір ауыз сөз; бір аттам; бір атым; бір 
жұтым; бір күндік; бір қайнатым; бір салым; бір сауым; бір турам; бір тілім; балық 
жуатын; балық қасаптайтын; дән ақтайтын; дән жаратын; дән себетін; дән тазалайтын; 
балық тазалайтын; т. с. с. Бұлардың үстіне тағы бір сөз қосылып, үш құрамды болған кезде 
алдыңғы екі сыңары бағыңынқы сыңарға айналып тұр. Яғни бұған дейін басыңқы сыңар асым, 
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жұтым, ұрттам, қайнатым, жуғыш (жуатын); қасаптауыш (қасаптайтын); жарғыш 
(жаратын) болса, енді үшінші сөздің үстелуіне байланысты жаңа сөз (су, сүт, нан, жол, 
мәшине, құрал; т. с. с.) басыңқы сыңардың қызметін атқарып, екі сөзден құралған бұрынғы 
тіркес бағыныңқы сыңарға айналып, бір интонацияға ие болып тұр: бір атым насыбай, бір 
асым ет, бір аттам жер, бір ауыз сөз, балықжуғыш мәшине; балыққасаптауыш мәшине; 
дәнақтауыш мәшине; балықтазалағыш құрал; т. с. с. Сөздіктегі мұндай біріккен сөздер 
көбінесе үш сөзден құралған, екі сөзден тұратындары негізінен жақша ішінде нақтыланып 
отырған: ағаштиеуіш, ағаштиеуіш мәшине; астықкептіргіш (тех.), астықкептіргіш мәшине; 
астықтиеуіш (тех.), астықтиеуіш мәшине; ауаүрлегіш: ауаүрлегіш мәшине; аутоқуыш, 
аутоқуыш мәшине; әксөндіргіш, әксөндіргіш мәшине; газтазалағыш (мәшине); білтетарт-
қыш (құрал); қағазкескіш, қағазкескіш мәшине; қартазартқыш (мәшине); құмшайғыш (мәши-
не); құмшашқыш (мәшине); мақтатазартқыш, мақтатазартқыш мәшине; өртсөндіргіш, 
өртсөндіргіш мәшине; шөптурағыш, шөптурағыш мәшине; ыдысжуғыш, ыдысжуғыш 
мәшине; т. с. с. Алайда алты айшылық жер, ақ жаулықты ана, ақ шашты ана, арыз беруші 
жақ, бадана көз(ді) кіреуке, ақ еділ қылықты, ақ бұйрықты өлім, ақ сырық мылтық, ақ шегір 
бүркіт, ақ бауыр құрық, байрақ тәрізді ағаштар, аударма бас етік, ақ бауыр құрық сияқты 
әр сыңары бөлек жазылған сөздер де бар.  

Сөздікте қызыл құда; қызыл отау; қызыл сөз түрінде бос аралықпен жазылған сөздермен 
қатар бол- көмекші етістігімен тіркесу арқылы жасалған тізбектер бос аралықсыз жазылған: 
қызылкеңірдек, қызылкеңірдек болу; қызылөңеш, қызылөңеш болу; қызылсирақ, қызылсирақ 
болу; қызылтабан, қызылтабан болу; қызылтанау, қызылтанау болу; қызылтұмсық, 
қызылтұмсық болу; қырынқабақ, қырынқабақ болу; т. с. с. Бұл орайда Тіл білімі институты, 
медицина университетінің студенттері, т. с. с. тіркестерді бірге жазбайтынымыз сияқты, 
изафеттің қатынасқа құрылған тіркеске тағы сөз қосылғанда біріктіріп жазуға келмейді.  

Матасудың толымды, толымсыз түрінің жалғануы тек сөз тiркесінің екі компоненті де зат 
есім болған жағдайда ғана мүмкін болады. Бағыныңкы компонент есімдік болғанда, сөз тiркесі 
матасудың толық формасы арқылы ғана тіркеседі. Бұның себебі – бұл құрамдағы сөз 
тіркеcінде релятивтік байланыс болмайды, ол тек меншіктілік байланысты білдіреді: менің 
көмегім, сенің шаруашылығың т. т.  

Р. Әмір қазақ тіл біліміндегі «зат есім – зат есім» болып құрылған сөз тіркестерін 
«изафеттік сөз тіркестері» деп атап, құрылымдық сипатына сай үш түрлі изафеттік сөз 
тіркесіне жіктейді: бipiнші изафеттік сөз тіркесі (топ жылқы, тас көпір); екінші изафеттік сөз 
тіркесі (ауыл адамдары, көл жағасы); үшінші изафеттік сөз тіркесі (баланың көйлегі, көлдің 
жағасы). Бұл тіркестердің функционалдық жағынан бірімен бірі тығыз байланысты екенін, 
бәрі де анықтауыштық қатынасты білдіретінін, анықтауыштық қатынастың нақты көріністері 
осы сөз тіркестерінің бәріне ортақ екенін (баланың көйлегі – бала көйлек, тic дәрігер – тic 
дәрігері, Байжанның сайы – Байжан сайы – Байжан сай, т. т.) ескерте келіп, олар заттардың 
арасындағы меншіктілік байланысты (баланың кітабы, Байжан сай); заттардың арасындағы 
түрлі қатыстық (релятивтік) байланысты (желдің лебі); зат пен оның заттық сапасының 
(детерменативінің) байланысын (жем бұршақ, сүт көже, тас көпip) білдіретінін айтады [2, 
15-16-б. ].  

Ғалым қатыстық байланыстың нактылы көрініcтерін былайша сипаттайды:  
1. Зат пен оның құбылысын байланыстырып көрсетеді: күннің ыстығы, күннің сәулесі, 

судың ағысы, өкіметтің қаулысы, әжемнің ашуы т. т.  
2. Зат пен оның бөлшегін, үзігін, тараптық көрінісін байланыстырып атау: институттың 

филиалы, заводтың цехы, шөптің гүлі, аттың жалы, столдың көлденеңі, қыстың ортасы.  
3. Зат пен оның табиғи ортасын байланыстырып көрсету: ауылдың төңірегі, көлдің бойы, 

көлдің ар жағы.  
4. Зат пен оған қатысты жағдай, күйді байланыстырып атау: өзінің оңашалығы, баланың 

еркіндігі.  
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Осы мағыналық топтардың аралығында келтірінді, ауыспалы түрде құрылған сөз тіркестері 
бар: қолдың майы. Бұл сөз тіркесі май жеке үй шаруасында жасалған деген мағынаны хабарлап 
тұр.  

5. Басыңқы сөз мамандык, кәсіп, қызмет атаулары болып, бағыныңқы сөз ол қатысты 
мекеме, кәсіп орнын, мекенді анықтайды: филиалдың инженері, цехтың бастығы т. т.  

6. Туыстық қатынасты білдіреді: Жанардың інісі, aғамның қарындасы. Изафеттің екінші 
түріне жатқан сөз тіркесі заттардың арасындағы қатынастық (релятивтік) байланысты 
білдіруді негізгі қызметі еткен: жел лебі, қыс суығы, күн сәулесі т. т. [2, 28-29-б. ].  

Сонымен, профессор Р. Әмір сөз тіркестерінің табиғатын айқындауда коммуникативті 
синтаксис, функционалды лингвистика, когнитивті лингвистика, т. с. с. бүгінгі таңдағы 
инновациялық парадигмаларды басшылыққа алған. Ғалым сөз тіркесін жан-жақты сипаттайды, 
атап айтқанда:  

1) сөз тіркесінің сөзден, сөйлемнен айырмашылығын, ұқсастығын көрсетеді;  
2) сөз тіркесінің атауыштық (номинативтік) қызмет атқаратынын айтады;  
3) сөз тіркесін сөздерден гөрі күрделі, сөздердің өзара бастапқы байланысқа түсуі арқылы 

пайда болған бөлшегі, тұлғасы ретінде сипаттайды;  
4) сөздер бейберекет тіркесе бермейтінін, өзара мағыналық, синтаксистік қатынасқа 

құрылатынын айтады;  
5) сөздер сөйлемге жеке-дара кірікпей, өзара мағыналық, грамматикалық байланысқа 

түсетінін ескерте келіп, сөз тіркесін сөйлем құрайтын материал ретінде көрсетеді;  
6) сөз тіркестерін байланысу түріне қарай саралап, әрқайсысының өзіндік ерекшелігін 

көрсетеді.  
Профессор сөз тіркестерін тілді байытудың, оның икемділігін молайтудың кайнар көзі 

ретінде сипаттайды. Яғни жаңа ұғым (күрделі сөз) сөздердің бірігуі арқылы ғана емес, тіркесуі 
арқылы да жасалатынын нақтылап көрсетеді. Сол арқылы сөздердің бірге, бөлек таңбалануына 
қатысты ғылыми тұжырымдар жасайды. Сол сияқты сөйлем синтаксисін сөз еткен 
еңбектерінде ғалым тыныс белгілердің қойылу ретін де нақтылап береді. Осыған байланысты 
бүгінгі таңда күрделі сөздердің жазылуын реттеуде, тыныс белгілердің қойылуын уәждеуде 
ғалымның еңбектерін басшылыққа алуымыз қажет.  
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филология ғылымдарының кандидаты  

«Қазақтелеком» АҚ филиалы –  
ИКТАД кафедра меңгерушісі 

 
ҰСТАЗЫМ – ҰЛТ ЗИЯЛЫСЫ 

 
Аннотация. В статье анализируются выдающиеся труды профессора Амира Р. С., представляющие его 

как уникальную личность в области казахского языкознания, как первого ученого-методиста, занявшего 
особое место в национальной педагогике, в методике преподавания казахского языка, его уникальный вклад 
в деле создания педагогической школы.  

Ключевые слова: инновационный характер обучения казахскому языку, основатель коммуникативного 
синтаксиса, первый ученый-методист, новый макромодель содержания образования, методологическая 
основа обновления системы обучения казахскому языку, научная школа, интеллектуал нации.  
 
Қазақ руханиятындағы айрықша тұлға Абай Құнанбаев «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: 

ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» деген үлкен ой айтады. Бұл – кемел адамды 
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анықтайтын негізгі қасиеттер. Сонымен қатар ұлы Абай «Күллі адам баласын қор қылатын 
үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек: әуелі – надандық, екіншісі – еріншектік, үшінші – 
залымдық деп білесің. Надандық – білім-ғылымның жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені оларсыз 
біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. 
Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады. Залымдық – адам 
баласының дұшпаны» – дейді. Олай болса, Абай нұсқаған үш қасиетті серік етіп, адам баласын 
қор қылатын үш нәрседен қашық жүретін адам – марапатқа, мансапқа, мадаққа лайық адам. 
Ал мұндай адамды зиялы деуге хақылымыз. «Зиялылар өз халқына қызмет етудің, халықпен 
ортақ тіл табыса білудің негұрлым тиімді жолдарын таба білулері тиіс»[1, 176]. Ал өз 
халқына қызмет етіп, халықпен ортақ тіл табыса білудің негұрлым тиімді жолдарын таба 
білген, марапатқа, мадаққа лайық адам – бүгінде 90 деген толғаулы жасты еңсеріп отырған 
қазақ тіл білімінің көрнекті ғалымы, филология ғылымының докторы, әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ұлттық университетінің профессоры, ұстазым Рақыш Сәтұлы Әмір.  

Тегінде, адам баласының саналы ғұмырындағы адамдық келбеті мен шығар биігі тал 
бесікте анасынан естіген әлдиі мен отбасында көрген ұлағатынан бастау алады десем, қателесе 
қоймаспын. Басын асқар биік таулардан алып, жиегін қамысты нумен көмкерген, егіз өрілген 
қыздың бұрымы тәріздес Талас пен Асадай қос өзеннің ортасындағы Жетітөбе аулындағы Сәт 
мұғалімнің отбасында дүниеге келген және қазақ ұлттық мәдениетінің майталмандары М. 
Әуезов, А. Жұбанов, І. Кеңесбаев, Н. Сауранбаев, Ы. Маманов, Е. Ысмайылов, М. 
Балақаевтардан тәлім алған ұстазымның ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректі иеленіп, 
надандық, еріншектік, залымдықтан аулақ болуы жазылмаған заңдылық тәрізді.  

Соңғы кездегі зерттеу деректеріне қарағанда, халыққа, ұлтқа қызмет ететін тұлғалар ұлт 
өркендеп, халық көркейгенде және халық күйзеліп, ұлттың еңсесі түскенде дүниеге келеді 
екен. Яғни, ұлттың қорғаныш қабілет түйсігі ұлттың генетикалық қорына тапсырыс беру 
арқылы рухты оятып, тілді дамытатын, өнерді өсіріп, мәдениетті нығайтатын бірегей тұлғаны 
дүниеге әкеледі, – дейді [2]. Қазақ тіл біліміндегі бірегей тұлға ұстазымның ел басына күн 
туған сонау 30-жылдары дүниеге келуі және 50-жылдары ілімнің де, білімнің де ордасы болып 
саналатын Алматыдан алыстап, туған жеріне ат басын тіреуі ғылым жолындағы ізденісіне 
тосқауыл бола алмауы айтылған пікірдің дәлелі дер едім. Отбасы жағдайымен көшінің басын 
туған жерге бұрып, әкесінің қолының табы, табанының ізі қалған орындарда қызмет ете жүріп, 
қазақ тіліндегі жалғаулықтардың шығу тарихы, атқаратын қызметіндегі ерекшеліктерді 
«Қазақ тіліндегі жалғаулықтар» деп аталатын диссертациялық жұмысында саралап берді. 
Мұның өзі құрмалас сөйлемдер семантикасының айқындала түсуіне жол ашты. Монография 
ретінде кейінірек жарық көрген аталған жұмыс бүгінгі күнге дейін құндылығын жоғалтқан 
жоқ. Әке сүрлеуіне түсіп, мектепте аз да болса қызмет етуі ұстазымның өмір жолындағы, 
ғылым жолындағы соқпағының саралана түсуіне игі ықпалын тигізді. Жасындай жарқылдаған 
жастың тегеурінін таныған қырағы А. Ысқақовтың шақыруымен Қазақ ССР Оқу министрлігі 
жанындағы Педагогикалық ғылымдар ғылыми-зерттеу институтында еңбек ете жүріп ұстазым 
тұлға ретінде қалыптасты, ғалым ретінде шыңдалды.  

Саналы ғұмырын ұлттық білімді дамытуға жұмсап жүрген ұстазым – бүгінде қазақ тілі 
білімі, қазақ тілін оқыту әдістемесі, ұлтқа қызмет ететін шәкірттерді тәрбиелеу жолындағы 
ұстаздық деп аталатын 3 ірі арнаның басын тоғыстырған тұлға. Ұстазымның ұлт кәдесіне 
жараған еңбектерінің қатарын саусақты бүгіп санап шығу мүмкін емес, олардың әрқайсысы – 
бір-бір асқар бел. Таратып, жібектей есілдіріп көпке жеткізу – болашақтың еншісінде.  

Дей тұрғанмен қазақ тіл білімінің шоқтығын биіктеткен еңбектеріне тоқтала кеткен жөн. 
Ғылымды зерттейтіндерге арналған, таптырмас қазына санатындағы «Қазақ лингвистикасы 
мен лингводидактика мәселелері» (2006 ж.), «Құрмалас сөйлемдер қазақ тілінің 
грамматикалық, функционалдық жүйесінде» (2009 ж.) деп аталатын кітаптарын қазақ тілін 
оқытуға инновациялық сипат беріп, студенттердің информативтік базасын қалыптастыруға 
қызмет ететін құнды құралдар ретінде атауға болады.  

Ұстазымның жарық көрген еңбектерінің қай-қайсысы да бұрыннан белгілі жайтты 
баяндауды мақсат етпейді. Қандай проблема көтерсе де, мәселеге бұрын ғылыми қауым назар 
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аудара бермеген жаңа қырынан келіп, жалпы тіл біліміндегі коммуникативтік синтаксистің 
озық жаңалықтарын қазақ тілінің төл табиғатымен салыстыра, салғастыра зерделей қарау 
нәтижесінде терең теориялық тұжырымдар ұсынып, оны күнделікті қолданыстағы, көркем 
әдебиеттегі халықтың ауызекі сөйлеу тілінің мол да құнарлы материалдарымен дәйектейтін 
талдаулармен шегенді ой қорыту – Р. С. Әмірдің ғылыми стиліндегі ешкімге ұқсай бермейтін 
төл қолтаңбасы. Әсіресе, қызы Жанар Әміровамен бірлесе қазақ тілінің синтаксистік 
деңгейінің екі басты саласына арнап жазған қос оқулығы («Жай сөйлем синтаксисі» (2003 ж.), 
екіншісі – «Қазіргі қазақ тілі, құрмалас сөйлем жүйесі» (2014 ж.)) жұртшылық тарапынан оң 
бағаланып, ғылыми ортада жоғары бағасын алды.  

Оқулықтағы идентивтік құрмалас салалас сөйлем, телінбе компонентті құрмалас сөйлем 
деп атаған құрылымдар мамандарды да, студенттерді де қызықтырады және бұл құрылымдар 
бүгін пайда болған жоқ, фольклордың қазақ ауызекі сөзінің қорында ежелден бері жүрген 
екен. Оларды |Ә. Ақпанбет, Ә. Тарази өз шығармаларында жарқыратып қатыстырып жүрген-
дігі де айтылған. Оқулық басқа да ғылым көзіне түспей жүрген синтаксистік құрылымдарды 
атап, олардың құрылымдық, жұмсалу ерекшеліктерін көрсетіп берген. Ғалымның ұзақ жылғы 
ұстаздақ тәжірибесі мен кемел ғылыми қуатының тоғысқан тұсында дүниеге келген бұл еңбек, 
расында да құрмалас сөйлем теориясының қазақ тіл білімінде зерттеушілер назарынан тыс 
қалып келген, сөз болған күнде де құрылымдық синтаксис шеңберінен шыға алмай келген 
мәселелерді тұтастай сөйлеудің табиғи ортасы – коммуникативтік ортада алып қарау 
нәтижесінде жасалған жаңа тұжырымдарымен ерекшеленеді.  

Оқулықта полипредикативті құрмаластардың құрылымдық, функционалдық сипаты 
статистикалық деректер арқылы нақтыланып, құрмалас компоненттерін түзудегі амалдардың 
молдығын көрсету арқылы қазақ халқының сөйлеу жүйесінің, соның нәтижесінде 
қалыптасатын сөйлем жүйесінің айрықша мол потенциясы көрсетіледі.  

Өткен ғасырдағы қазақ тіл біліміндегі басты да басым бағыт ретінде құрылымдық 
лингвистика мойындалып, ғалымдардың дені осы салада қыруар еңбек жасаса, профессор Р. 
Әмір сол кезде тосындау саналатын коммуникативтік синтаксис саласын түбегейлі зерттеу 
нысаны етіп, түркі әлемінде де осы бағыттағы алғашқы ғалымдардың бірі ретінде 
мойындалатындығын атап өту керек. Расында да, өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарына 
дейін ірі түрколог ғалымдардан бастап, жекеленген түркі тілдерін зерттеуші ғалымдардың дені 
құрылымдық синтаксис мәселелерімен айналысты. Жоғарыда аталған еңбектердің барлығы 
профессор Р. Әмірдің қазақ тіл білімінде коммуникативтік синтаксис ілімін қалыптастырушы 
ғалым екендігін дәйектейді [3].  

Тәуелсіз Қазақстанның жаңа тұрпатты мектебінде оқытылатын қазақ тілін ана тілін ретінде 
меңгерту әдістемесінде тіл жүйесі мен заңдылықтарын коммуникативтік мақсатта үйретудің 
Концепциясын негіздеген тұңғыш әдіскер-ғалым ретінде танылатын ұстазымның ұлттық педа-
гогика, қазақ тілін оқыту әдістемесі саласындағы еңбегі – қазылмаған көмбе тәрізді қазына.  

Ұстазым Ы. Алтынсарин атындағы Педагогика ғылымдарының ғылыми-зерттеу 
институтында еңбек еткен жылдары ұлт мектебін көтеруге, ұлттық білімді дамытуға ерен 
еңбек сіңірді. Қазақ мектептеріндегі оқу бағдарламалары мен оқулықтарды жаңа сапада қайта 
дайындауға мән береді. Пән мазмұнында заман талабы мен оқушының мүддесін үйлестіру 
мүмкіндігін табуды зерттеу міндеті етіп қояды. Соның нақты дәлелі – сол жылдарда Білім 
министрлігі бекітетін Типтік оқу жоспарында ана тілі ретінде оқытылатын қазақ тілі пәнінің 
сағат санын көбейтуге қол жеткізгені. Бұл қазір айтуға оңай көрінгенімен, орыс тілінің айбыны 
асып тұрған кеңестік идеология заманында ерлікке барабар болатын. Қазақ тілімен қатар, өзге 
де пәндердің әдістемелік базасын күшейтудің қажеттігін дәйектеп, оған арнайы қаражат 
бөлдіреді. Педагогика, оның ішінде әдістеме ғылымының дамуын қамтамасыз ететін басты 
тетіктің бірі – эксперимент жұмыстарының ұйымдастырылуы. Эксперимент – ғылым мен 
білімнің, теория мен практиканың сабақтастығын қамтамасыз ететін зерттеу жүйесі. 
Сондықтан Рақыш Сәтұлы пәндерді оқытудың дидактикалық негізін іздеудің анық жолы 
ретінде ғылыми экспериментті жүргізуді ұлттық педагогика ғылымына алғашқы боп енгізді.  
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Профессор Рақыш Сәтұлы «Қазақстан Республикасы жалпы орта білім беретін мектептің 
тұжырымдамасы», «Қазақстан Республикасы жалпы орта білім беретін мектептегі білім 
мазмұнының тұжырымдамасы» секілді ұлттық білім саласындағы жаңарулардың тұғыры 
қаланған уақытта мемлекеттік деңгейдегі базалық-нормативтік құжаттарды дайындауға 
атсалысты. Сөйтіп, ол тәуелсіз елдің Ұлттық мектебінің моделін, егеменді ел мектебіндегі 
Тарих – Білім – Мәдениет үштағанына негізделген білім мазмұнының жаңа макромоделін 
айқындауға еңбек сіңірді! 

Ұстазым еліміз тәуелсіздігін алып, егемендікке алғаш қол жеткізген өліара кезеңде, әр күні 
жылға татырлық сын уақытта, қоғамдық реформалардың іргетасы қаланған кезде, Қазақстан 
мектептерінің даму бағытын белгілеу проблемалары күн тәртібіне өткір қойылған жылдарда, 
жаңарған елдің ұлттық мектебін құрудың ғылыми-тұғырнамалық жүйесі айқындалған 
шешуші сәттерде осынау замана жүгіне иық тосқан санаулы педагог ғалымдардың 
көшбасында болды.  

Профессор Рақыш Сәтұлы “Қазақ тілін қоғам, мектеп реформасына сай жетілдіру 
концепциясында” қазақ тілін оқытудың негізгі бағыттарын саралап ұсынды. Бұл еңбек 
тәуелсіздік алған еліміздің жаңа тұрпатты мектебінде қазақ тілін оқыту жүйесін жаңартудың 
әдіснамалық негізін қалаған тырнақалды еңбек болды. Өзіне дейін қазақ тілін оқытуға 
араласқан қазақтың біртуар ұлы тұлғаларынан тағылым алған Рақыш Сәтұлы ұлттық 
құндылықтар мен жалпыадамзаттық өркениетті сабақтастыруда таразының басын тең ұстар 
басалқалылық танытты.  

Бұл тұжырымдамада қазақ тілінің оқытылу жайына кері әсер еткен факторлар алғаш рет 
ғылыми тұрғыда сараланып, нақты көрсетілді. Ұлтаралық, тіларалық жағдайлар мен 
идеологияның, әлеуметтің бір орталыққа бағындырылуының салдарынан туындаған жайлар 
ашып айтылды. Қоғамда белең алған келеңсіздіктердің салдарынан, біріншіден, қазақ тілі пәні 
оқушының өміріне қажетті дағдыларды қалыптастыратын пән ретінде мойындалмай, тек қазақ 
халқының этнографиясы мен дәстүрінің көрінісі ретінде танылып келгенін; екіншіден, тілдің 
грамматикалық жағын (оның өзін жүйесіз) меңгертуге басымдық беріліп, сөз, сөйлеу 
шеберлігіне, тіл мәдениетіне үйрету жағы ескерілмегенін; үшіншіден, қазақ тілін оқытудың 
келелі мәселелері (пән мазмұны, көлемі, жүйесі, әдістемесі) тұтастықта зерттелмей отырғанын 
атап көрсетті. Қазақ тілін оқытуда, ең алдымен, оқушының коммуникативтік дағдыларын 
дамыту керек, екіншіден, қазақ тілінің қоғамдық сипаты мен құрылысы туралы білім беру 
керек деген идея көтерілді. Ана тілі пәні оқушының тілдік сауаттылығы мен талғамын, 
эстетикалық қабілетін, ішкі сезімдерін дамытуға, ойлау қабілеттері мен дүниетанымдық 
мүмкіндіктерін кеңейтуді көздеуі керектігі де осы құжатта алғаш рет ғылыми дәйектелді. Осы 
еңбегінде Р. С. Әмір сөйлеу тілін коммуникативтік-функционалдық жүйе тұрғысынан тани 
отырып, тілдік амал-тәсілдердің прагматикасын коммуникативтік жағдаятпен орайластыра 
ашудағы тұжырымдарын ұсынды [4].  

Ұстазым ұсынған нақ осы тұжырымдар бүгінгі таңда ересектерге қазақ тілін меңгертуде 
ұстанатын бағдаршамым десем артық айтқандық емес. Ал «Қазақ тілі тек сауат ашып, 
қарым-қатынас шеберлігін, мәдениетін үйретіп қана қоймайды, бұл пән оқушыға 
социологиялық тұрпат қалыптастырады, оны белгілі бір этникалық, мәдени топтың мүшесі 
ретінде тәрбиелейді, ұлттық сана-сезімін қалыптастырады» деген ғылыми байламы – 
жұмыс барысында ұдайы есте ұстар қағидам.  

Ұстазымның еңбек жолындағы 3-ірі арна – қалыптастырған ғылыми мектебі. Ұстаздық 
қызметінде білім нәрімен сусындатқан сандаған студент пен бөлім бастығынан бастап 
университет ректорына дейінгі деңгейдегі басшылық қызметтерді атқару барысында 
қанатының астына алып, жол нұсқаған жандар туралы сөз бөлек, сол мектептен тәлім алған 2 
ғылым докторы мен 22 ғылым кандидаты бүгінде егемен еліміздің іргесін нықтау бағытында 
белсене еңбек етіп жүр. Әмбебап әрі кең тынысты ой иесінен тәлім алған әрбір шәкірттің ұлт 
ертеңі үшін берері мол. Өз халқына ерен еңбек сіңірген тұлғаның тағылымын көрген 
шәкірттері М. Дулатовтың «Зиялы қауым халықтың қамын ойлауға міндетті» деген ұлағатты 
сөзін үнемі жадында ұстайды.  
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Ұлтының бүгіні мен ертеңін, болашағы мен келешегін ойлаған кемел тұлға Мұстафа 
Шоқай оқығанның барлығын олардың біліміне қарап, зиялы деуге болмайтыны сияқты, белгілі 
бір ұлттың өкілі болғанына қарап, оны сол ұлттың зиялысы деуге болмайды деп кесіп айтады. 
Белгілі бір ортақ идеяларды жете ұғынған және сонымен өзара байланысқа түскен білімділерді 
зиялы, ал саяси, қоғамдық немесе мәдени салалардың қайсысында болмасын өз халқына 
қызмет ету идеясын терең ұғынған зиялыны ұлттық деп санады [5, 476]. Олай болса, қазақ тіл 
білімі, қазақ тілін оқыту әдістемесі, білім беру саласында өз халқына қызмет ету идеясын терең 
ұғынған, ұлттық рухы жоғары, санасы азат ұстазым, филология ғылымдарының докторы, әл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры Рақыш Сәтұлы Әмір – ұлт 
зиялысы.  

Адамдығы асқақ, кісілігі зор ұстазым, елдің ертеңі, ұлттың болашағы, тілдің келешегі үшін 
еселі еңбек етіп жүрген ұлтымен рухтас Рақыш Сәтұлы Әмірді мерейтойымен құттықтап, 
ұлттық білімді, ұлттық ғылымды дамытудағы ерен еңбегіңіздің жемісін көріңіз деген игі тілек 
білдіремін.  
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Қазіргі білім беру үдерісінде оқытылатын пәндерге қойылатын талап, ол пән мазмұнының 

оқыту нәтижелерге бағытталуы. Әрбір күтілетін нәтиженің құзіреттілік түрлеріне – 
танымдық (базалық білім) – теориялық, қолданбалы, аралас – (ұғымдық категориялар, тео-
рия, ереже, парадигмалық қатарлар, әдістер, кезеңдер, жүйелер т. б.); функционалды (әдіс-
темелік, технологиялық білімдер) – әдіс-тәсілдер, технологиялар; жүйелі (өнімді) – оқу өнімі.  

Оқыту нәтижелері Блум таксономиясы бойынша (танымдық, функционалды, жүйелі) 
пәнді оқу барысында студенттер меңгеруге тиіс біліктілік деңгейіне негізделуі тиіс.  

Оқыту нәтижелері айқын, өлшенуге және бағалануға икемді болуы керек. 1. Субъект 2. 
Кәсіби немесе әлеуметтік ортада 3. Не істей алады деген үш элементке негізделеді [1].  

 «5В020500 – Филология: қазақ филологиясы» мамандығының білім беру бағдарламасы 
бойынша оқытылатын «Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемдер синтаксисі» пәні профессор 
Р. С. Әмірдің 2014 жылы министрліктің грифімен шыққан «Қазіргі қазақ тілінің құрмалас 
сөйлемдер жүйесі» атты оқулығымен жүргізіледі. Ілгеріде аталған бүгінгі күні талап етіліп 
отырған пән құзыреттіліктері мен оқыту нәтижелеріне аталған оқулық мазмұны толық сәйкес 
келеді.  

Бакалавр оқыту деңгейінде танымдық құзіреттілік бойынша қойылатын талап: оқу саласы 
бойынша алдыңғы қатарлы іргелі оқулықтар негізінде білу және түсіну дағдыларына ие болуы. 
Білу дағдысының модельдері: негіздеу, саралау, ұйымдастыру, анықтау, қайталау, есте сақтау, 
атау, жүйелеу, интерпретациялау, пайымдау т. б. Түсіну дағдысының модельдері: түсіндіру, 
топтастыру, табу, хабарлау, таңдау, аудару т. б. Қорыта айтқанда, білім алушы пәнді оқу 
барысында нені біледі, нені түсінеді деген мәнге саяды. Біріншіден, осы білу жіне түсіну 
дескрипторлары бойынша аталған оқулық негізінде білім алушы қандай оқу нәтижелеріне 
жете алады деген мәселені қарастырамыз.  

Білім алушылар білу және түсіну дағдылары барысында келесі білімдерді меңгереді:  
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– көп предикативті конструкция деп танылған құрмалас сөйлем компоненттері 
пропопозициялық мағынаға ие және бұл жалпы сөйлем семантикасы; 

– құрамына сай: 2 және көп компонентті; 
– грамматикалық форма алуына, ұйымдасу ерекшелігіне сай салалас, сабақтас құрмаластар. 

Сабақтас, салаластар, олардың грамматика-семантикалық түрлері тек грамматикалық 
ұстаныммен емес, олардың басты ерекшелігі – коммуникативтік қызмет жағынан даралануы. 
Осыдан барып, құрмалас сөйлемдердің практикалық мәні ашылған; 

– коммуникативтік талғамға сай күрделі пікірді хабарлайтын синтаксистік тұлға сегменттік, 
тізбектілік типті құрылысқа жүгінеді. Сабақтастар тізбектілік, салаластар сегменттік талапты 
өтейді; 

– баяндауыштары финиттік тұлғадағы салаластарды байланысу амалына қарай топтас-
тырғанда жалғаулықсыз, ал ерекше интонациялық қалып арқылы ұйымдасқандарды іргелес 
салалас құрмалас сөйлем деп атаған.  

– грамматика-семантикалық тұрғыдан даралағанда, іргелестер іштей: мезгілдік, қарсылық-
тық, себептік, шарттық, айқындауыштық, объектілік, теңдік, телінбе атты семантикалық 
топтарға бөлінген; 

– сабақтас құрмаластардың тұлғадан мағынаға қарай бағытында топтастырылған.  
Танымдық аспектіде осы білімдерді меңгере отырып, қолдану мен талдауға негізделген 

функционалдық құзіреттілік дағдыларын – қолдану мен талдауды игереді. Қолдану 
дағдысының модельдері: қолдану, таңдау, демонстрация жасау, интерпретациялау, шешімге 
келу, тәжірибе жасау т. б. Талдау дағдысының дескрипторлары: талдау, бағалау, топтастыру, 
салыстыру, салғастыру, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын саралай білу, сыни пікір айту, 
бөлшектеу, түсіндіру, себептерін айқындау, тәжірибе жасау, нәтижелерді синтездеу т. б. 
Жоғарыда аталған білім негізінде функционалды құзіреттілік бойынша білім алушы: 

– пікірдің жай немесе күрделі екендігін талдай отырып, оның қызметін тану керек; 
– предикативтік қатынастардың санын анықтау арқылы компоненттердің санын тану керек; 
 – баяндауыштардың грамматикалық форма алуына сай салалас немесе сабақтас екендігін 

ажырату керек; 
– компоненттердің грамматикалық қатынасынан туындайтын семантиканы айқындау 

керек.  
Бұл оқулықтан коммуникативтік бағытта келесі білімдерді меңгереміз. Лебіз білдіру 

әрқашан коммуникативтік талаптар арқылы орындалады. Р. Әмір өз еңбегінде коммуника-
тивтік талаптарды бірінші және екінші дәрежелі деп бөледі. «Коммуникативтік талаптың ең 
қарапайым көрінісі мына түрде көрінеді: 

а) ақпаратты жеткізу – хабарлы сөйлем арқылы іске асады; 
ә) сұрау, сұрақ қою – сұраулы сөйлемдер арқылы орындалады; 
б) біреуді жұмсау, бұйыру – бұйрықты сөйлемдер арқылы іске асады» [2, 93].  
 Жай сөйлемдердің тема мен ремаға жіктелісіне І немесе ІІ дәрежелі коммуникативтік 

талап негіз болады. І дәрежелі коммуникативтік талапқа ең алдымен оның хабарлы, сұраулы, 
бұйрықты етіп берілуі жатса, екіншіден, оның қарапайым логикаға құрылуы шарт. Себебі пікір 
уақыт пен кеңістіктегі іс-әрекет, іс-әрекеттің субъектісі, субъектінің атрибуты, іс-әрекеттің 
нысаны және пысықтауыштық өрістерді қамтиды. Бірақ адам әрдайым осындай ретпен сөйлей 
бермейді. Тілдесімнің мақсаты мен мазмұнының күрделенуіне қарай коммуникативтік 
талаптар да күрделенеді. Оларды Р. Әмір былай береді: «Құрмалас сөйлем құрамына 
мынандай екінші дәрежелі коммуникативтік талаптардың әсері байқалады.  

Лебізді үнемді етіп құру.  
Лебізді түрлендіріп, ажарлап айту.  
Адресатпен үндесіп отыру.  
Лебізді экспрессивті етіп айту.  
Лебіздегі актуалды құрамын ерекшелеп айту, т. т.» [2, 94].  
Осы коммуникативті талаптарға байланысты сөйлемнің тема-ремасы өзгереді.  
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Құрмалас сөйлемдер жүйесінде тілдесімнің коммуникативтік мақсатқа сәйкес құрылуында 
қалыптасқан орын тәртібі де қызмет атқарады. Р. Әмір оны үшке бөліп көрсетеді:  

1. Базистік (түпкі) орын тәртібі.  
2. Кірігу орын тәртібі.  
3. Инверсиялық орын тәртібі [2, 97].  
Базистік, яғни түпкі орын тәртібіне бірінші дәрежелі коммуникативтік талапқа қызмет 

ететін құмалас сөйлемдер жатады.  
Керегін алып еді, көңіл-күйі көтерілді. Мұнда сөйлеуші қалыпқа сай бірінші бағыныңқы 

сөйлемді беру арқылы оны мағыналық жағынан басыңқыға меңгертіп тұр, яғни себебін 
білдіретін пікірді бірінші орналастырып, соған қатысты жаңа ақпаратты екінші сөйлемде 
береді.  

Осы бағыттағы жұмыстар жалғасып отырады және ұдайы бақылауда болады. Бұл 
мысалда салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулық байланыстыратын компоненті 
коммуникативтік мақсатқа орай соңғы позицияда орналасқан.  

Құрамында нәруыздық заттар көп болғандықтан, тағамға (асбұршақ, үрмебұршақ, соя, 
жасымық), мал азығына пайдаланылады. Бұл сабақтас құрмалас сөйлемде де бағыныңқы 
компонент басыңқының себебін анықтап, актуалды мүшеленуге сәйкес коммуникативтік 
мақсатқа құрылған.  

Құрмалас сөйлемдердің ішінде компоненттер тізіліп қана қоймай, сонымен қатар кірігіп те 
құрылады. Ол да коммуникативтік мақсатқа сай орын алады.  

Алмагүл бұл өлеңнің өз даусына сәйкес келмейтінін біле тұрса да, даңқ құмарлығы жеңіп, 
осы тұста осындай әнге бас ұра бастаған жастардың мадақтауын тілеп, өзінің орындауына 
алды. Сонысына қарамай, бір-екі жеңіске ие болып еді, менімен бақ таластыра кетті. Бұның 
кезегі келгенде, ел орынға отырар шақ еді, бюро тарап, аудан басшылары түгел тысқа 
беттеп үлгерген, кабинетте Ауғанбай Халелұлы жалғыз қалыпты. Бұл мысалдардағы 
ақпараттың мәнділігі жағынан кіріктірілген компоненттер маңызды болып келеді, олардың 
информативтік мәнділігі жоғары. Сөйлемді бұлай құрудың да арғы жағында коммуникативтік 
талап жатыр.  

Құрмалас сөйлемдер жүйесіндегі инверсия да белгілі бір коммуникативтік мақсатқа сай 
орын алады. Инверсияға көбіне сабақтас құрмалас сөйлемдер ұшырайды. Ережеге сәйкес 
бағыныңқы компонент үнемі басыңқы сөйлемнен бұрын орналасады. Ал инверсия кезінде 
бағыныңқы компонент басыңқыдан бұрын емес, кейінгі орынға шегінеді. Құрмалас 
сөйлемдердің бұлай құрылуы сөйлеушінің сөйлемді ой екпініне негіздеп жеткізу мақсатын 
көрсетеді. Яғни ой екпіні түсіп тұрған компонент алдыңғы орынға шығады да, төменгі орынға 
мәні жағынан екінші орында тұрған ақпарат орналасады: 

Бүгін сізге жолығады, кешікпей үлгеріп келсе.  
Күні-түні дайындалдым, уақыты жақындап қалғандықтан.  
Қашан кітабы шығады екен, барлығын жақсылап оқитын.  
Құрмалас сөйлемдер құрылымдық компоненттеріне қарай осы жолдар арқылы 

актуалданады. Олардың орын тәртібі, бағыныңқының басыңқының алдында келуі – 
осылардың барлығы да коммуникативті талаптарға сай ақпараттың өзектелуі болып табылады.  

Құрмалас сөйлемдер сонымен бірге экспрессивтік сипатта болады. Лебіздің эмоциялы, 
экспрессивті реңкте құрылуының әр түрлі жолдары бар. Экспрессивті құрмалас сөйлемдер әр 
түрлі сезімдерді оятады.  Әлден ақытта құрық үстіне құрық жаудырып, ну жылқыны иіріп 
бетін түзеп, екі қырдың астына түсірдік-ау!Бұл мысалда компонеттердің құрамына демеулік 
шылау және лексикалық бірліктер арқылы экспрессивтік мән үстеліп тұр.  

Ызғындай ұрпақ, мол ырыстың ортасында отырып, айдалада жалғыз қалғандай, 
айналасы құлазып тұрса, мұның несі бақыт? Бұл аралас құрмалас сөйлемде екінші компонент 
шатты рай тұрғалы етістікпен келіп, үшінші компонент ретінде риторикалық сұрақты 
білдіретін сөйлем қатысып, экспрессивті құрмалас сөйлем жасалған. Бізді іздеп әуре болма, 
бәрібір таба алмайсың! Бұл мысалдар экспрессивті құрмалас сөйлемдерді танып, олардың 
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құрылысын жіктеп көрсетуге негіз болатын деректер ғана. Коммуникацияда экспрессивтік 
сипаттағы құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдары, олардың берілу сипаты өте ауқымды.  

Құрмалас сөйлемдер лебізді түрлендіруге, ажарландыруға да қызмет етеді. Әрбір сөйлеуші 
басқадан өзгеше қылып, түрлендіріп сөйлеуге ұмтылатыны анық. Бұл жөнінде Р. Әмір 
еңбегінде «Осылай сөйлеу – қазақтың абыройы, мәртебесі» деп бағалайды.  

Құрметтейік, көтерейік те әйелді! Ана әйелді құрметтейік! Оның сүюі таусыла ма, бүкіл 
дүние соның емшегін еміп, ер жеткен емес пе? Адамда не қасиет болса, бәрі күннің көзі мен 
ананың сүтінен алынған қасиет. Ананың құрметі әлі жеткен жоқ! Бұл үзіндіден автордың 
қисынды сөйлеу шеберлігін анық байқаймыз. Оның сөйлемдерді құру барысында сөздерді 
мақсатты түрде байланыстырып, орындарын белгілеуі де коммуникативтік талапқа сай 
жасалған.  

Әйда! Көшенің қақ ортасында иттер тойы қызсын да кетсін. Алдыда – Динго, сонан соң 
Таймас, желаяқ, қалғандары соңында. Бәрі үміткер Ертеңіне есіліп ақ тау, жосылып жота 
жол берді, жол үзігі жалғанып қалды екі шек қосылып. Поезд да өтті ен далада еркін салып 
айғайын, будақтатып көсіріп. Есрафил да бұл алыстан түнілді, жас алыптан – жаңа 
адамнан үміт кесіп, тосылып. Бар ашуы алқымына тығылып, қалжыраған, бір тұрып, бір 
жығылып, кетті қайтып мұз жеріне, түбегіне, қанды іздері қалды жарда жосылып. 
Осындай көркем әдебиетте кездесетін мысалдарға жеке ізденіс, жеке сөйлеу стилі, 
ажарлылық, түрлілілік секілді көптеген сипаттар тән болып келеді.  

Осы мазмұндағы білімдерді игеру барысында білім алушылар келесі талдау дағдыларын 
игереді: 

1. Компоненттердің тема-ремалық қатынасын анықтайды;  
2. Құрмалас сөйлем сыңарларына тән орын тәртібін атап, себебін түсіндіреді; 
3. Коммуникативтік талап дәрежесін талдап, оның себебін түсіндіреді.  
4. Осы мақсатқа жегілген тілдік бірліктердің қызметін саралайды.  
Ол сондай мөлдір: түбіне түскен түйме алақандағыдай көрінеді.  
Талдау: 
Құрылымдық:  
1. Құрылысына қарай: құрмалас 
2. Құрамдық ұстаным бойынша: екі компонентті 
3. Грамматикалық тұлғалануына сай: салалас, іргелес 
4. Семантикалық ұстаным бойынша: айқындауыштық (Р. Әмір бойынша) 
5. Функционалдық ұстаным бойынша: айқындауыштық, атрибутивті қатынас (екінші 

компонент бірінші компонентпен анықтауыштық қатынасқа негізделген) 
Коммуникативті аспект бойынша: 
1. Тема-ремалық қатынасын анықтаңыз: бірінші компонент тема – судың мөлдір 

екендігі, ал мөлдірлігінің қаншалықты дәрежеде екендігі рема жаңа мәнді ақпарат (себебі 
сөйленім мәнмәтіннен тыс талданып отыр).  

2. Құрмалас сөйлем сыңарларына тән орын тәртібін атап, себебін түсіндіріңіз.  
«Ол түбіне түскен түйме алақандағыдай көрінетіндей мөлдір» деп жай сөйлеммен 

берілетін пікірді екінші дәрежелі коммуникативтік талапқа сай құрмалас құрылымды етіп 
берген, яғни қарапайым логикаға сай сөйлем мүшелерінің орын тәртібіне негізделмеген.  

3. Коммуникативтік талап дәрежесін талдап, оның себебін түсіндіріңіз. Пікірді 
түрлендіру, атрибутты өзектеу мақсатында, екінші компонент етіп қатыстырған.  

4. Осы мақсатқа жегілген тілдік бірліктердің қызметін атаңыз.  
Ажарлау, тыңдаушының назарын аударту мақсатында сол актуалданған мүшеге дейксис 

ретінде сондай деген әсерлі сөзді қатыстырған.  
Оқу нәтижелерінің соңғы сатысы синтез бен бағалауға негізделген жүйелеу құзіреттілігі. 

Синтездеудің моделдері: теорияландыру, жасау, қорытындылау, басқару, себебін түсіндіру, 
салдарын саралау, нәтижелерді жалпыландыру, жоспарлау, негіздеу, жобалау, пәнаралық 
білімді интерпрециялау т. б. Бағалаудың моделдері: бағалау, сыни тұрғыдан қарау, салыстыру, 
шешімге келу, дәлелдеу, болжау, рецензиялау, ұсыну, қолдау.  
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Білім алушы эссе, шығарма, баяндама, реферат, мәлімдеме, презентация жаза және жасай 
алу керек. Жағдаятқа сай пікірін дұрыс бере алу керек. Коммуникативтік мақсатына, нәтижеге 
жету үшін тілік бірліктерді дұрыс таңдап, оралымды ету керек. Шаршы топта сөйлеу, шешен 
сөйлеу, түрлі етіп сөйлеу дағдыларын иелену керек. Аталған оқыту нәтижелеріне осы курста 
профессор Р. Әмірдің «Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлемдер жүйесі» оқулығының 
мазмұнын дұрыс меңгерген әрбір білім алушы қол жеткізе алады деген сенімдеміз.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. (https://knastu. ru/media/files/page_files/teachers/Bershadskaya_UK_- _indikatory_opyt_razrabot. . 

tsenivaniya_Seminar_AKUR_05. 2018. pdf  
2. Әмір Р. С., Әмірова Ж. Р. Қазіргі қазақ тілі, құрмалас сөйлемдер жүйесі. – Алматы: Қазақ университеті, 

2014. – 110 6.  
 
 

Арғымбек М. 
  әл-Фараби атындағы  

Қазақ ұлттық университетінің 
1-курс магистранты 

 
ҰСТАЗЫ ЖАҚСЫНЫҢ ҰСТАМЫ ЖАҚСЫ  

 
Ұстаз-жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген естіген және 

аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, ешнәрсені ұмытпайтын, алғыр да 
аңғарымпаз ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл жаны асқақ 
және ар-намысын ардақтайтын, жақын-дарына жақсылық пен ізгілік көрсететін жан. Осы 
қасиеттерін бойына жинақтаған ұлағатты ұстаз, филология ғылымдарының докторы, 
профессор Рақыш Сәтұлы Әміровтың туғанына 90 жыл.  

Рақыш Әмір Сәтұлы 1930 жылы 9 қаңтарда Жамбыл облысының Жамбыл ауданында, 
Жетітөбе ауылында туды. 1943 жылы Жамбыл қаласындағы педучилищеге оқуға түсті. 
Педучилищеден Әмір Рақыш үздік аттестат алып, 1946 жылы Қазақ мемлекеттік 
университетінің филология факультетіне емтихансыз алынды. Оқуда озат болып, филология 
факультетінде қазақтың ұлттық мәдениетінің М. Әуезов, А. Жұбанов, І. Кеңесбаев, Н. 
Сауранбаев, М. Балақаев сынды ірі тұлғалардан сабақ алды.  

Р. С. Әмір «Қазақ тіліндегі жалғаулықтар» деген тақырыпта диссертация жазып, қорғап, 
1955-жылы филология ғылымдарының кандидаты деген ғылыми дәрежеге ие болды. Р. Әмір 
ауызекі сөйлеу тілі мәселесін бірінші болып зерттеді, «Особенности синтаксиса казахской 
разговорный речи»деген монографиясын жарыққа шығарып, соның негізінде 1972 жылы 
докторлық диссертация қорғады. Зерттеу қазақ тілі синтаксис жүйесіндегі амалдарды 
(қайталау, шенеу, үндеу т. б), тұлғаларды толық ашып, адекватты түрде танытты, түрлі 
коммуникативтік мақсаттарды өтеу механизімін ашып берді.  

Рақыш Әміров қазақ тілін дамытуға үлкен үлес қосқан ғалымдардың бірі. Сондай-ақ, қазақ 
тілін оқыту әдісін ойлап тапқан, қазақ тілін оқытудың мәселелерін эксперимент арқылы 
шешуді қолға алған және «Қазақ тілі»пәні бойынша оқу бағдарламалары мен оқулықтарды 
шығаруға атсалысқан белсенді авторлардың бірегейі.  

Көптеген кітаптары оқулық ретінде Білім және ғылыми министрлігі тарапынан ресми түрде 
бекітілген. Оқулықтар қазақ тілі синтаксисінің фактологиялық базасын неғұрлым толық 
қамтып танытуға ұмтылған. Бұл бағыт қазақ тілі мамандарының түрлі интернационалдық 
ортаға еркін түсуге, түрлі ғылыми еңбектерді еркін игеруге жол ашады.  
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Р. Әмір 1958 жылы орыс мектептерінің II-IVкластарына арнап шығарған «Қазақ 

тілі»оқулығы тілді үйретуді практикалық жолға қоюдың алғашқы үлгісі болды. Р. Әмір Тіл 
білімі дайындаған қазақ тілі грамматикасының академиялық басылымы авторы ретінде 
қатысты және конкурстық негізінде 9-сыныпқа арналған қазақ тілі оқулығы жарық көрді.  

1992 жылдан бері Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университетінің оқытушысы, 
профессоры. Қазіргі таңда студенттерді білім нәрімен сусындатып жүрген ұстаз К. Д. 
Ушинский «Егер мұғілім өз бойына іс пен шәкірттеріне деген сүйіспеншілікті біріктіретін 
болса, ол кемел ұстаз»деп айтқандай ол кісі мен үшін кемел ұстаз. Дәріс беру шеберлігі аса 
жоғары, жұрт алдында жасаған баяндамаларында да, тілдің өзі таңдаған салалары бойынша 
жазған зерттеулерінде де шынайы сөйлеудің, шымыр сөйлеудің дәл айтып, дәйекті толғаудың, 
байсалды ой қорытып, байыпты байлам жасаудың хас шебері. Дәріс оқығанда пәннің 
студенттерді жалықтырар бөліктерін қарапайым қазақ сөзімен түсіндіруі көпке дейін есте 
сақталады. Ол кісі мейлі мұғалім, мейлі ғалым болсын, ең алдымен адамгершілік рухын 
жеткізіп, адалдық пен әділет жолын танытып, мәдениет пен әдеп дәнін сеуіп отырады. 
Ұстаздың қарапайымдылығы мен ұқыптылығы, еңбекке деген ерекше ынтызарлығы 
өзгелерден оны ерекшелендіреді. Қайсар мінезі, қазақи ақжарқындығы мен қызметіне деген 
адалдығы жас мамандар үшін үлгі боларлық. «Бұлақ көрсең, көзін аш» демекші, қаншама 
дарынды жастардың өнер айдынына еркін қанат қағып, самғау биігіне көтерілуіне дем беріп, 
ақыл кеңесін беруде. Дәріс алған әрбір шәкірттердің, қалың тыңдарман мен ойлы оқырманның 
«Ұстаз»сөзін ұмытпай, мәңгі жадында сақтауының бір сыры осы қабілетінде екені даусыз. 
Ұстазыма: «Қазыналы керуеніңіздің жолы даңғыл, ғұмыры ұзақ болсын!»деймін шәкірттік 
адал ниетпен.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Амир Рахыш Сатулы :биобиблиографический указатель\ 
2. (Ж. Амирова и др);отв. ред. Б Калиев. -Алматы:Қазақ университеті, 2005. 58с 
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Ерлан А.Е.  
Абай атындағы Қазақ ұлттық  
педагигокалық университетінің 

 2-курс магистранты 
 

ПРОФЕССОР Р. ӘМІРДІҢ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ 
КОММУНИКАТИВТІ ГРАММАТИКА МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Филология ғылымдарының докторы, профессор Рақыш Сәтұлы Әмір Қазақстанның 

ғылымы мен білімінің дамуына бар ақыл-ой қуаты мен ғұмырын арнаған, қоғамдық сананың 
кемелденуіне, замана талаптарына сай ұдайы жаңғыруына зор үлесін қосқан қарымды 
қайраткер, ұстаз-ғалым. Ғалымның 60 жылдық ғылыми-шығармашылық қызметінде тіл 
білімінің синтаксис саласы ерекше орын алады. Жазба деректерге сүйенсек V ғасырда 
қалыптасқан Орхон жазуларындағы синтаксистік құрылымдар бүгінгі түркі тілдерінің, қазақ 
тілінің синтаксистік жүйесінің кейінгі дамуының негізі болды. Синтаксистік тұлғалардың 
жұмсалысынан, сөйлеген сөздің бейнесінен көрінетін қазақ тілінің синтаксистік жүйесіне тән 
сипаттар – оның динамикалық серпінділігі, оралымдығы, әуезділігі. Осындай күрделі 
сипаттарға тән қазақ тілінің бүгінгі таңдағы жүйелі зерттелімі Р. Әмірдің «Жай сөйлем 
синтаксисі», «Құрмалас сөйлемдер қазақ тілінің грамматикалық функционалды жүйесінде», 
«Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксисі» сынды еңбектерінде жалғасын тапты.  

Профессор Р. Әмір ауызекі сөйлеу тіліндегі синтаксистік ерекшеліктерді зерттеу 
барысында коммуникативті грамматиканың барлық қырларын ашып көрсетті. Ғалымның 
«Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері» еңбегінің негізгі зерттеу нысаны – әдеби 
тілдің ауызша формасы, яғни ауызша тілдің жазба тілден грамматикалық, стилистикалық 
өзіндік ерекшелігін анықтау. Р. Әмір шектеулі, тар ортада пайда болып, кейінгі дәуірлерде 
әлеуметтік аймағын кеңейте түскен жазба негізге ие әдеби тілдің ауызша қолданысқа да түсіп, 
екіжақты әсерлесудің нәтижесінде тілдің ерекше стилистикалық тармағының пайда 
болғандығын айтады. Алайда, ауызша тілдің өз ерекшелігін жоймауына Р. Әмірдің пікірінше 
қатысымдық шарттардың әсері күшті. Олардың бастылары, қатысушы жақтың бетпе-бет 
жүздесуі мен қарым-қатынастың диалогтік сипаты. Осы жайлар ерекше сөйлеу жағдаятын 
тудырып, ауызша тілдің ұйымдасуына ықпал етеді. Ауызекі сөйлеу диалогқа құрылатын, 
күнделікті қарым-қатынаста қолданылатын сөйлеу тілі болғандықтан әрбір адамның өмірімен 
тығыз байланысты екенін дәлелдейді. Ғалымның осы тұжырымын сөйлеу лингвистикасының 
бір саласы ретінде арнайы зерттеу – бүгінгі күнгі қажеттілік екендігін айқындайды. Осы 
еңбегінде ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыратын коммуникативтік жағдайлардың басты-
басты жақтарын атап өтеді: Олар:  

1. Пікір айту ауызша әрі сөйлеуші мен тыңдаушының жүзбе-жүз отырып қатысуы үстінде 
болады.  

2. Пікір айту диалог ретінде, яғни екі немесе бірнеше адамның қатысуы арқылы жүреді.  
3. Пікір айту ешқандай қиындықсыз, емін-еркін әңгіме үстінде құралады [1, 5]. Р. Әмірдің 

ауызекі сөйлеу тілін зерттеуге арналған бұл еңбегінде де, «Жай сөйлем синтаксисі» 
оқулығында да коммуникативтік мақсаттарды өтеу механизмдерін көрсетуге ұмтылады. 
Әсіресе, ауызекі сөйлеу тіліне тән коммуникативтік мақсаттарды іске асыратын шегеру, 
қайталау сынды тәсілдерге ерекше мән береді. Бұлар қазақ тіл білімінде тұңғыш рет зерттеу 
нысаны болып, стилистикалық тәсілдер ретінде қарастырылуда. Сөйлемге пікір білдіру үшін, 
информация беру үшін жұмсалатын коммуникативтік тұлға деп анықтама беріп, 
предикативтік қатынасқа түскенде ғана сөйлем сапасына ие болатынын атап көрсетеді және 
предикативтік қатынасқа үзбей ілесіп жүретін шақ, жақ, рай сынды грамматикалық 
формаларға тоқталады. Сонымен қатар, коммуникативтік тұлғаны құрайтын сөз тіркесінің 
түрлерін сөздердің тіркесу формалары негізінде бөліп жіктейді.  

Профессор Р. Әмір: «Лебізді айту әрқашан коммуникативтік талаптармен орындалатын 
әрекет» [2, 93], – дейді. Ғалымның осы пікіріндегі лебіз термині «высказывание», «речь» деген 
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сөздердің орнына қолданылған. Лебіз терминін алғаш қолданушылардың бірі А. Байтұрсынов: 
«Айтылған лебіздің ашық мағыналы, түсінуге жеңіл, көңілді күдіктірмейтін болуы керек. 
Лебіз ашық мағыналы болуы үшін айтушы айтатын нәрсесін анық танитын болуы керек» [3, 
351] деген пікір айтады. А. А. Тәсібекқызы «Қазіргі қазақ тіліндегі парцелляция құбылысы» 
атты диссертациясында «высказывание» терминіне «айтылыс» атауын ұсынып, «Бұл өзі 
сөйлесім синтаксисінің кең көлемді единицасы. Айтылыстың коммуникативтік бағыттылығы 
– оның ситуациямен байланысында», – дейді [4, 37]. Ал «речь» терминіне Ф. Оразбаева: «... 
Сөйлесім тілі деген тіркесті ерекше бөліп айтуға тура келеді. Өйткені ол ауызекі сөйлесім 
деген мағынаны емес, жалпы адамзаттың сөйлесу құралы, сөйлесім құралдарының қызметі, 
адамның тілі, адамның тілдік қатынас құралы деген қоғамдық-әлеуметтік мәні бар ұғымды 
жеткізуі тиіс. Сондықтан осындай нақтылы ұғымды білдіру үшін біз сөйлем тілі деген тіркесті 
қолданамыз. Себебі, «сөйлесім», «сөйлеу» түбірі арқылы жасала келіп, сөйлесім процесінің 
тек адамзатқа тән екенін дәлелдейді. «Сөйлесім» деген сөздің өзі адамның ойын жарыққа 
шығару қасиетін білдіретіндіктен, көбінесе біржақты әрекет ретінде қабылданады» [5, 7-54].  

Лебіз атауын синтаксистік мағынасына сай қолданған ғалым Р. Әмір болды. Ол лебізді 
тудыратын басты нәрсе сөйлеушінің мақсаты, яғни комуникативтік талап екенін атап 
көрсетеді. Коммуникативтік талап дегеніміз сөйлеушінің қарым-қатынасқа түсуі әрі өз ойын 
анық жеткізу үшін қажет басты шарт. Адамдар арасындағы пікір алмасуда әуелі сөйлеушінің 
коммуникативтік мақсаты бірінші орынға шығады. Коммуникативтік мақсат дегеніміз – 
сөйлеушінің тілдік қарым-қатынасы есебінен туындайтын көздеген мүддесі, алға қойған 
мақсаты.  

Ғалым еңбегінде коммуникативті талаптарды екі дәрежеге бөліп қарастырады. I дәрежедегі 
коммуникативті талаптар: 

а) бір информацияны жеткізу – хабарлы сөйлем арқылы іске асады; 
ә) сұрау, сұрақ қою – сұраулы сөйлем арқылы орындалады; 
б) біреуді жұмсау, бұйыру – бұйрықты сөйлемдер арқылы іске асады [6, 4].  
II дәрежедегі коммуникативті талаптар: 
а) лебізді үнемді етіп құру талабы құрмалас сөйлем құрылысында ортақтастыру амалы 

арқылы жүзеге асады. Яғни, компоненттерді ортақ лексикалық, грамматикалық тұлғаға 
қатыстырып құру.  

ә) лебізді түрлендіріп, ажарлап айту. Сөйлеу барысында ойды жеткізу үстінде сөйлеуші 
пікірдің әсерлі болуы үшін лебізді ажарлап, ойды көркем жеткізуге тырысады. Мұны қазақ 
сөзінің дәстүрі деуге болады.  

б) адресатпен үндесіп отыру; 
в) лебізді экспрессивті етіп айту; 
г) лебіздегі актуалды құрамын ерекшелеп айту, т. т.  
Бірінші дәрежедегі коммуникативтік талаптар екі негізді сұраулы, хабарлы және бұйрықты 

сөйлемдер құрылысынан және бір негізді лепті сөйлемдер мен атаулы сөйлемдердің 
құрылысынан орын алады.  

Р. Әмір хабарды, информацияны баяндау үшін жұмсалатын конструкцияларды хабарлы 
сөйлем деп атап, грамматикалық белгілеріне тоқталған. 1. Баяндауыштары, негізінен, ашық 
рай формалы етістіктен (немесе осы формаға сипаттас жұмсалатын есімдерден) жасалады. 2. 
Өзіне тән интонациясы болады. Хабарлы сөйлемнің интонациясының физикалық көріністері 
эксперименталдық жолмен зерттеліп методикасы графика түрінде бейнеленген. Бұны тіл 
білімі сөйлемге тән баяндау сарынды интонация деп атайды.  

Хабарлы сөйлемнің әр түрлі мақсатта жұмсалуы тыңдаушымен байланысты. Хабарлы 
сөйлем – қарсылық білдіру мақсаты: Оның несіне айтамын апа, өзіңіз көзіңізбен көрдіңіз 
ғой! (С. Досанов). Жоға, келгенің жақсы болды (Ж. Нәжмеденов).  

Бұндай сөйлемдердің түпкі құрылымын мына тұрғыда беруге болады.  
- Менің қарсылық білдіруіме болады.  
-  Мен бұл әрекетке қарсымын.  
- Мен әркеттің жүзеге аспауын тілеп отырмын.  
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Ал тілдік деңгейде қарсылықты мақсат сөйлеушінің тыңдаушыға қарсылық білдіруі оның 
несіне айтамын идиомалық сипаттағы сөйлесімнің қыстырынды сөйлем түрінде берілуімен 
және «жоға» модаль сөзінің қолданылуымен көрінге.  

Хабарлы сөйлем – нақтылау мақсаты. Хабарлы сөйлем мағыналық-құрылымдық 
жағынан сөйлеу мақсатымен сәйкестенеді.  

Кім боласыз? -Ағасы едім (С. Досанов). Бұндай сөйлемдердің түпкі құрылымын мына 
тұрғыда беруге болады:  

- Менің ағасы екенім рас 
- Мен соны саған хабарлап, сұрағыңа жауап беріп тұрмын.  
Тілдік тұрғыда сұраққа берілген жауапта – хабарлы сөйлемде нақтылау мәнінде «едім» 

көмекші етістігі жұмсалған.  
Ауызекі сөйлеу тілінде қолданылатын сұраулы сөйлемдердің негізгі мақсаты біреудің 

басқа біреуден жауап алуы және сол арқылы оның пікірін білуі. Коммуникативтік мәнде 
қолданылатын сұраулы сөйлемдерде көрінетін негізгі шарттар: 

- Сөйлеуші бір хабарды, жауапты алуды мақсат етеді; 
- Сөйлеуші бір мәселеге қатысты дұрыс жауапты білмейді; 
- Тыңдаушының оған жауап беретіндігіне сенімді; 
- Сөйлем мазмұны сөйлеу жағдаятымен, контекспен байланысты болады.  
Мысалы: 
-Темақаң қайда? 
-Кетіп қалды. Отырсын ба сені күтіп. Орақты ертең салсақ қайтеді деп ақылдасты 

менімен.  
-Сіз не дедіңіз? 
-Оған болмайды дедім. Бүрсүгіні, сәрсенбінің сәтіне салайық дедім (Ж. Н.).  
Бұйрық мәнді сөйлемдер тыңдаушыны әрекетке итереді, сол арқылы қалыптасқан жағдайға 

сөйлеушінің өзгеріс енгізу мақсатын жеткізеді. Бұйрық ретінде айтылған әрекеттің жүзеге 
асуы тыңдаушы мен сөйлеушінің арақатынасына, әрекеттің тыңдаушы үшін қажеттілігіне, 
жүзеге асу мүмкіндіктеріне тәуелді [3, 151].  

Ғалым Р. Әмірдің синтаксистік еңбектерінде диалог тілдесім үдерісінің бір моделі ретінде 
зерттеліп, ерекшеліктері анықталған. Диалог түріндегі қарым-қатынас ортақ тақырып пен 
мақсаттардың өзара үндесуі негізінде қалыптасады. Диалогті қатысымның компоненттері 
ретінде мыналарды атасақ болады: 1) сөйлеуші мен адресат; 2) сөйлеушінің коммуникативтік 
мақсаты; 3) қатысым өтетін уақыт пен кеңістік. Ауызекі сөйлеу тіліне тән диалог үстінде 
жұмсалатын синтаксистік құбылыс – реплика сөйлемдер. Ғалым Р. Әмір реплика сөйлемдерге 
мазмұны жағынан басқа сөйлемдерден ерекшеленетін, тілімізде құрылысы жағынан оқшау 
келетін, құрамындағы сөздерді сөйлем мүшелеріне даралауға келмейтін сөйлемдер деп 
анықтама береді.  

Реплика ретіндегі лепті сөйлемдер деп аталу себебі:1) лексикалық құрамы жағынан мүлде 
еркін бола алмайды, бір тобы үнемі тұрақты бір сөзді ғана қатыстырып құралады. Мысалы, 
Алғанда қандай! Айтқанда қандай! 2) сөйлем құрылысында фразеологизмдерге тән сипат бар, 
себебі сөйлемнің құрамындағы сөздер еркін тіркеспейді, белгілі үлгі бойынша біріктіріледі. 3) 
реплика ретіндегі лепті сөйлемдер көбіне диалогта жауап реплика ретінде жұмсалады. 4) 
құрылымдық ерекшелік. Көпшілік репликалардың құрамындағы сөздер бастапқы өзара 
синтаксистік қатынасын әлсіретіп, тұтас репликаға тән элемент ретінде қатысады. Мәселен, 
десе дегендей, несі бар, ол ол ма деген репликалардың құрамындағы сөздер бастапқы 
синтаксистік қатынасын танытпайды. Бастапқы мағынасын жоғалтып, құрамын бөлшектеуге 
келмейтін біртұтас синтаксистік тұлға ретінде жаңа мағынаға ие болған. Реплика 
сөйлемдердің мазмұны жағынан басқа сөйлемдерден ерекшелігі – реплика сөйлемдерде 
эмоциялықты білдіру қызметі басым. Логикалық мағына күңгірттеніп, эмоцияның 
көлеңкесінен көрініп жатады. Бірқатар лепті сөйлемдер конкретті хабар айтпай, сөйлеушінің 
құптау, жақтырмау, ризашылық сынды түрлі реакциясын білдіру үшін қызмет етеді. 
Сөйлеушінің реакциясын тудыратын екінші жақтың сөзі, әрекеті.  
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 Мысалы: 1. – Сен оған бүгін жолығасың ба? 
 – Жолықпай немене! 
 2. – Сен топты жұрттың үстіне осы түріңмен барасын ба? 
 – Бармағанда ше! 
Бұл тәрізді сөйлемдерді реплика ретіндегі лепті сөйлемдер деп атаймыз.  
Диалогтағы репликалардың лингвистикалық және экстралингвистикалық зерттелуінің 

негізінде, олардың анықтайтын мінезі мен құрылымын ескеріп, коммуникативті-
прагматикалық сипатына мән бере отырып Д. Б. Абдукаримова реплика-стимулдың мынадай 
түрлерін белгілеген [7].  

1) Реплика-әңгіме. Реплика-стимул коммуниканттың қызығушылғын оятып, талқылауға 
жетелейтін кез-келген сұрақ қойып әңгімені бастайды. Мысалы: 

 -Жұмысың қалай? Үй-іші аман ба? Сабақ не болып жатыр? 
-Хал қалай, қызым? – деді.  
-Марқұм колхоз жабылып сабап тастағандай.  
-Әрине, үш кісілік жұмысты жалғыз өзің істесең... [8, 177].  
2) Реплика-сұрақ. Алғашқы компонент қажетті мәлімет алу үшін ары қарай не істеу 

керектігіне бағытталған сұрақтар. Олар әңгімелесушінің қызығушылығын арттыра түсуді 
мақсат тұтпайды. Керісінше оның қызығушылығының негізінде ол туралы көбірек біліп, 
өзінің келесі сөйлеу қадамдарын жоспарлайды. Сейітқұл мен Әліқұл аузына суы ағып, еміне 
түсті.  

-Иә, сонсоң?...  
-Сонсоң қыруар ақша табасыздар. Оны қалтаға мықтап саласыздар [36, 41].  
3) Реплика-жаңа көзқарас. Бұл түрінде коммуникантты талқылап отырған әңгіме 

тақырыбына жаңа көзқараспен қарауға итермелейтін сұрақтар жатады.  
Егер былай болса ше? Егер бұл басқаша болса не істейсің? 
-Не дейді, шешей-ау?! Рас дей ме? Ол бетпақты неге ауылдан қумайды екен?! 
Қайдан қусын, қит етсе коммунисіне айтады. Коммунист естісе айдатып, қараңғы үйге 

жабады...  
Арнайы коммуникативтік мақсатына жету үшін субъект сөйлеу қадамының қайсысында 

болса да сол мақсатқа сай ықпал етуші күшті қолданады. Бұдан шығатын қорытынды, сөйлеу 
қадамының қай түрінде болмасын, оның негізгі ықпал етуші күші болады. Тілді адам әрекетіне 
қосатын сөйлесім құрамына ықпал етуші компонентпен қатар сөйлесімнің өзі, сөйлеушілердің 
пресуппозициялары енетін комуникативтік жағдаяты кіреді. Сондықтан қатысым барысында 
ықпал етуші күш ауысып отырады. Осының салдарынан сөйлеу қадамдарының бір 
прагматикалық сипаты екінші сипатына ауысып отырады. Мақсат пен сөйлесім түрлері 
арасында байланыс бір жақты тұрақтылықта көрінбейді. Әр сөйлесімнің бірнеше сөйлеу 
жағдаятына әр түрлі мақсатта жұмсалуы мүмкін.  

Қоғам мүшелерінің білім, мәдениет дәрежесінің өсуі, олардың қоғамдық өрісінің ұлғаюы, 
шығармашылық белсенділігінің артуы ауызекі сөйлеу тілінің ролін көтеруде. Соның 
нәтижесінде ауызекі сөйлеу тілінің жұмсалу аясы да орасан кеңіді, тақырыбы кеңейіп, 
мазмұны да күрделенді. Сондықтан жұртшылықтың ауызекі сөзге қоятын талабы да өсті. Тіл 
білімі саласында ауызекі сөйлеу тіліне ден қою осы қоғамдық, әлеуметтік талаптарға 
байланысты орнықты. Ауызекі сөйлеу тілін зерттеу оның коммуникативтік сипатын анықтап, 
фонетикалық, грамматикалық ерекшеліктерін, сол грамматикалық тәсілдерді қолдану, 
пайдалану ерекшеліктерін ашуды көздейді, мұның өзі қоғамдық коммуникацияны жетілдіру, 
мәдени дәрежесін өсіруге көмектеседі.  

Ауызекі сөйлеу тілі әдеби тілімізді байытудың қайнар көзі, құнарлы арнасы. Тілдік 
бірліктерді, коммуникативтік дербестіктегі тұлғаларды ауызекі сөйлеу тілімізде қажетімізге 
қарай талғап, елеп-екшеп, өз кәдемізге жарата білсек, халық тілінің бағыты оңалары сөзсіз.  
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ТҮРКІ ӨРКЕНИЕТІНІҢ ӘЛЕМ МӘДЕНИЕТІНЕ ЫҚПАЛЫ: 
ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЭКСКУРС 

 
Аңдатпа. Қазіргі заман өркениеттану классификаторында «түркілік өркениет» ұғымның жоқтығы, ғылыми 

концепция мен көзқарастың қалыптаспауы ғылыми жобаның өзектілігі мен оны зерттеудің қажеттілігін 
туындайды. Себебі, өркениеттану классифакторына тән, барлық алғышарттардың болуы, яғни өзіндік тарихы, 
қалыптасуы, дамуы және тарихи себептермен «өшуі» бар, ежелгі және әмбебап шарттар түркілік өркениеттің 
болғанын дәйектейтін дәлелдемелер болып табылатыны сөзсіз.  

Түйін сөздер: Түркі өркениеті, түркітану, әлем тілдері, контактология, классификатор, өркениет, мәдениет.  
 
Abstraсt. The novelty and perspective of research: the absence of the Turkic civilization in typological and 

classification studies emphasizes the relevance of scientific work and the need for research in this area, since there is no 
doubt that the “Turkic civilization” is an ancient, original and universal civilization with its own history: origin, 
development and extinction.  

Key words: turkish civization, turcology, world languages, ethymology, contactology, classifier, lexicography, 
civilization, culture.  

 
Әлемдік ғылым кеңістігінде «түркілік өркениет» ұғымы толығымен қалыптасты деп айту 

өте қиын. «Өркениет» ұғымының қалыптасуы өз бастауын ХVII ғ. басында Еуропалық 
қоғамдық ғылымдардан алғанын ескерсек, тарих қойнауында «өркениет» туралы түсінік 
Батыс Еуропамен тікелей байланысты дүниеге келді. Сол кезеңде Еуропа әлемдік мәдениет 
пен өркениеттің негізін қалаушысы, жасаушысы, әлемді жаңартушысы рөлін атқарса, 
керісінше, еуропалықтардан тыс басқа халықтар мен олардың мекені жабайылық пен 
тұрпайылықтың, анайылық пен «мәдениетсіздіктің» көрінісі деп бағаланды. Осы тұрғыдан 
алғанда, ХVII-ХХ ғғ. зерттеушілер тарапынан адамзаттың өркениеттілік дамуы туралы 
ойлары, негізінен, Еуропамен, олардың тұрақты жазба мәдениетімен, яғни өркениеттің 
ажырамас құрамдас бөлігі болып табылатын – мемлекет, жазудың дамуы, материалдық 
құндылық және осымен байланысты экономикалық қатынастар бірінші орынға қойылды.  

Қазіргі заман өркениеттану классификаторында «түркілік өркениет» ұғымның жоқтығы, 
ғылыми концепция мен көзқарастың қалыптаспауы ғылыми жобаның өзектілігі мен оны 
зерттеудің қажеттілігін туындайды. Себебі, өркениеттану классифакторына тән, барлық 
алғышарттардың болуы, яғни өзіндік тарихы, қалыптасуы, дамуы және тарихи себептермен 
«өшуі» бар, ежелгі және әмбебап шарттар түркілік өркениеттің болғанын дәйектейтін дәлел-
демелер болып табылатыны сөзсіз. Қазіргі әлем тілдерінде (еуропалық тілдер: орыс, болгар, 
венгер; шығыс тілдері: қытай, араб, парсы, хинди; монғол) қолданылатын түркі сөздерінің 
көптеп кездесуі «түркілік өркениеттің» ұзақ тарихи іздерінің дәлелі болып табылмақ.  

Қазіргі «түркілік өркениет» мәселесінің методологиялық және ғылыми концепциясын 
жасау және аталған ұғымды әлемдік жаңа өркенитеттану классификаторына енгізу, әлем 
тілдеріндегі түркі сөздерінің қолдану ерекшеліктерін көрсететін лұғат түзу зерттеудіңі неігзі 
мақсаты болмақ.  
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 Өркениеттер теориясы мен мәдениеттердің жіктелуі Батыста пайда болғаны белгілі, 
сондықтан болар Шығыс мәдениеті әлемі біркелкі зерттелмеген. Қытай, Египет, Жапония, 
Үндістан өркениеті туралы теориялық еңбектер тұжырымдары коптеген типологиялық 
еңбектерге енген болса(Н. Я. Данилевский, К. В. Леонтьев, Р. Генон, О. Шпенглер, Ж. Гобино, 
А. Дж. Тойнби және т. б.), ал түркі көшпенділері мен олардың империялары кез келген 
авторлардың еңбектерінде талданылған деп айта алмаймыз. Түркілер туралы жазбалар 
борлған жағдайда оларды варварлық-бұзақылар ретінде көрсеткен «Шығыс» түркі 
құрылымдық концептісіне осыншалық теріс қатынастың себебі неде?  

Біріншіден, сонау Ғұн шапқыншылығы кезеңінен-ақ, батыста көшпенділердің жабайы-
лығы мен дөрекілігі жайлы пікір қалыптасып қалған. Сонымен қатар, теріс қарым қатынасқа 
мәдениеттанушылардың еуропоцентризмдері де біршама рөл атқарады. Екіншіден, көне 
көшпенді мәдениеттен материалдық ескерткіштердің бізге дейін жеткенінің көп болмауы. Л. 
Н. Гумилев айтқандай, түркілік материалдық мәдениетінің өнімдері (киіз, былғары, ағаш пен 
ішік) тасқа қарағанда нашар сақталады, әрі жүргізіліп жатқан қазба жұмыстары руна жазула-
рының (Орхон, Енисей, Талас, Хакас жазбалары және т. б.), түркі мәдениетінің болуын 
растайды.  

Бұдан кейін түркі мәдениетіне еуроцентристік көзқарастың жаңылысуын және «Шығыс» 
тұжырымдамасының бөлігі ретінде түркі әлемінің маңыздылығын анықтау үшін ежелгі 
түріктердің өмірінен бірнеше тарихи фактілерді қарастырған жөн.  

Түркілер түбегейлі этнос ретінде б. з. VI ғасырында қалыптасып, Парсы және Византия 
жерінен Қытайға дейінгі кең дала аймағын басып алды [1, 143-151 б. ]. Түркілердің өзіндік 
атауларының пайда болуына қатысты біржақты нақты пікір жоқ. Қазіргі уақытта «түрік» сөзі 
тек лингвистикалық мағынаға ие, өйткені түріктермен көршілес өзге текті халықтар түрік тілін 
тек түрік халықтарымен (мысалы, әзірбайжандықтар) сөйлесу арқылы ғана меңгерген. Қазір 
түркі тілдер тобына түріктерді, әзірбайжандарды, өзбектерді, қазақтар, ұйғырлар, 
түркімендер, татарлар, қырғыздар мен құмықтар және т. б. жатқызады. Бұл халықтардың 
тілдерде диалектік айырмашылықтарға қарамастан, өте көп ұқсастықтары бар.  

Л. Н. Гумилев өзінің көне түркілер туралы жазған зерттеуінде олардың бытыраңқылықтан 
сақтайтын өзіндік мемлекеттік ұйымдастырушылық жүйесінің (ел) болғандығы және тақ мұра 
(үлестірмелі-сатылы жүйе) болып қалатындығы туралы тұжырым жасайды. Үлестірмелі-
сатылы деп аталатын жүйе тек мемлекет құрылымында ғана орын алмай, сондай-ақ отбасын-
дағы қарым-қатынасқа да өтті. Сондай-ақ, түріктердің өздерінің иерархиясы, әскери тәртіп, 
дипломатия, көрші елдердің идеялық жүйелеріне қарама-қарсы дамыған дүниетаным 
көзқарасы болды.  

Л. Н. Гумилев түркілердің тек шапқыншылықпен айналысып қана қоймай, сонымен қатар 
отырықшы қоныстардың болғандығы, түркілердің қолөнерінің болып әрі саудамен айналыс-
қандарын дәлелдеді. Дала климатының қаталдығының нәтижесінде олар жүннен, киізден және 
ішіктен әртүрлі бұйымдар жасауды үйреніп, арбалар мен жеңіл тасымалды үйлерді жасап, 
темірді өңдеп, төрт түлік мал өсірген.  

Орталық Азияда алғаш темір өңдеумен айналысқан да дәл осы түркілер болған (Алтайда 
шамамен VI-IX ғасырға жататын темір рудасы, қалайы, алтын, күміс және т. б. өндіру іздері 
табылған), бұл жазба дереккөздер мен археологиялық жаңалықтарға куә болатын жетістік 
оларға тәуелсіздікке қол жеткізіп әскерін қаруландыруға мүмкіндік берді. Түрік темір 
ұсталары қолынан тиындар, өте берік пышақтар, балта, қылыш, қазан және т. б. сияқты 
бұймдар жасалған.  

Көшпелі малды өсіру түркілер арасында екі жүйені құрды: «ауылдық жүйе» – әрбір отбасы 
қыстайтын және жазғы мал үшін өздерінің нақты жерлерін иеленді; «көшпенді жүйе» – 
бірнеше отбасы бірге жиналып, қарауыл мен арбаларды түні бойы қоршап алады. Бұл жүйелер 
Орталық Азияда түркілердің көшпелі ұрпақтарында XIX ғасырдың аяғына дейін сақталды. 
Түркілердің қонысына келер болсақ, түркілердің киіз үйлері еуропалық, араб пен қытай 
саяхатшыларын таңдандыратын еді. Ортағасырлық Қытайда түрік музакасы, киімдері сәнге 
айналып, сонымен қатар қытайлықтарға киіз үйлер де ұнаған.  
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Н. Б. Будаев киіз үйдің пішіні икемділік теориясының тұрғысынан таңқаларлық екенін 
айтады, ағаш уықтар жеңіл, бірақ кең күмбезді құрастырады, шатырдың ортасында шаңырақ 
түтіндік болған, киіз үй іші-сырты арнайы кілемдермен жайылып жабылған, киізү йдің іші өте 
жылы болғанын айтып кеткен болатын. Отырықшы өмірге көшу кезінде түріктер балқарлар, 
қарашайлар, қазақтар, татарлар, тывалықтар және басқа да түркі халықтарынан табылған бір 
бөлмелі көпбұрышты үйлерді сала бастады. Тұрғын үй, тұрмыстық өмір, әскери істер тұрғы-
сынан көшпенділердің өнертабыстары көшпенді емес отырықшы халықтардың дөңгелек, 
бетон, шамдар және басқа да өнертабыстарымен бірдей деңгейде әлемдік мәдени қазынаға 
қосылған үлес деп айтуға әбден лайық. Түріктен көптеген киім бұйымдарын ойлап тапты.  

Л. Н. Гумилев пікірінше, түрік жауынгерлері тік жағалы, оңнан солға түймеленетін арнайы 
шекпен, қазақтың малақайына ұқсас темір бөлшектері мен ішікпен әдіптелген бас киім, 
сонымен қатар белбеу мен жиегі, темір бөлшектері бар сауыт, борсық терісінен шалбар, жеңіл 
әрі жұмсақ қара тері етік киген [2].  

Н. М. Будаев түркілерде жауынгерлік дулыға, тақия, биік үлпілдек қайырылған 
бөріктерінің болғанын айтады. Түркілер түрлі ою-өрнектермен әсемделген әртүрлі шекпендер 
мен шапандар киген. Орыс жазбаларында япанчи (шапан немесе бурка) сөздері жиі кездеседі. 
Түркі өркениетімен жаралған киім бұйымдары көршілес халықтарға сауда-саттық қарым-
қатынастар, жаулап алу мен түркілердің қоныс аударылуы кезінде кірген.  

Енді көне түркі өмірдің моральдық-өнегелілік жағын қарастырайық. Түркілерде 
қарақшылық орын алмаған ( олар малға белгі қойған) және оны опасыздық пен адам өлтірумен 
тең санаған. «Түркілер не жағымпаздықты, не өтірікті, не екіжүзділікті, не жасандылықты, не 
жала жабуды, не жақындарына тәкәппарлықты, не серігіне жәбір көрсетуді білмеген, олар 
күпірлік кеселіне ұшырамаған, заңның әртүрлі түсіндірілуі сылтауынан мүлікті иемденбеген», 
– дейді Ал Джахиз. Әйел адам түркілерде жоғары мәртебеге ие болған, аналарға деген құрмет 
әрқашан орын алған. Түркілерде зорлық ең ауыр қылмыспен қатар қойылған. Бұдан шыға-
тыны, түркілердің ауыз толтырып айтарлықтай нақты моральдық-өнегелілік көзқарастары мен 
принцептерге ие болғанын байқаймыз.  

Түркілердің өміріндегі рухани-діни аясына келер болсақ, көне түркілік дінде Көкке, 
бабаларға, анимистиік тотемдерге табыну, шаманизмдің белгілері күрделі тоғысқан. 
Түркілердің жоғарғы Құдайы – Тәңір (Көктәңірі) (көптеген түркі халықтарында бұл сөз 
сақталып, «Құдай» мағынасын білдіреді), көзге көрінбейтін және барлық жерде болатын, өмір 
сыйлап әрі өмір алатын болған, және де Құдайды суреттеу тыйым салынған. Бұл жерде 
тәңіршілдік пен исламның ұқсастықтары байқалады, түркі қалықатырның барлығы дерлік 
ақырында мұсылман болулары кездейсоқ емес.  

Түркілердің басты тотемы – түркілердің тегі болып саналатын бөрі (қасқыр). Түркі 
халықтарының барлығында, түркі халықтарының шығу тегі ортақ екенін көрсететін ұқсастық 
көрсететін, халық дастандары сақталған (қырғыздарда «Манас», қазақтарда «Қобыланды 
батыр», якуттарда «Олонхо», балқарлықтарда «Нарты»).  

Сондай-ақ, түркі тілдерінен орыс тілінде (және белорусс, украин, жалпы шығыс славян 
тілдерінде) кірме сөздердің бар екендігін атап өтку керек, сонымен қатар батыс еуропа 
тілдерінде де, атап айтқанда, орыс тіліне түркілерден өмірдің әр түрлі салаларынан, 
тұрмыстық өмірден сауда мен әскери салаға дейін, көптеген сөздер кірме болып өткен: чекан, 
товар, монета, боярин, богатырь, казна және т. с. с. Осылайша, Қазақстандық ғалым С. Ш. 
Аязбекованың өркениеттік классификация жүйесіне түркілік өзіндік өркениетін бірқатар 
белгілер (ортақ территория мен тұрмыстық шарттарының бірегейлігі, тілдік туыстық, діннің 
және жазудың болуы және т. б.) негізінде қосу керек деген пікірін қолдаймыз.  

Қазіргі заманда түркі халықтарының рухани мұрасын жаңғырту үшін нақты бағдарламаға 
деген қажеттік туындап отырғандығын көрсетіп отыр. Яғни, ең алдымен түркілердің сана-
сезімі мен руханиятын жаңғырту, оның жоғарғы рухани-адамгершілік мүмкіндігін айқындау, 
ал, бұл дегеніңіз, рухани тұрғыдан ең жоғары дәрежеге жетуі үшін біртұтас бағдарламаның 
жасалуын қажет етеді. Сондықтан да түрлі себептермен түркі мәдениетінің сұранысқа ие емес 
тұстары бүгінгі күні жаңғыруды талап етуде. Жалпыхалықтық өркениет тек Батыстың 
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жетістіктерін ғана көрсетіп қоймай, әлемнің өзге аймақтарындағы, әсіресе Еуразия 
аймағындағы жаңғырудың уақыты жеткендігін айқындай түсуде.  

Түркі әлемі – тарихтың сүрлеулі соқпағында әлемдік тарихқа, мәдениет пен өркениеттің 
дамып, бағыт алуына ерекше ықпал еткен, сөйтіп, мызғымас мәдениет пен өркениеттің тууына 
негіз болған бірегей әлем. Оның ықпалы мен әсерінің негізгі себебі мынада: түркі әлемі 
географиялық тұрғыдан Еуразия континентінің орталық бөлігінде орналасқандықтан Шығыс 
пен Батыс секілді екі ұлы мәдениетті тоғыстырған көпір қызметін атқарды. Біздің ойымызша, 
көптеген зерттеушілер түркі әлемінің осы бір рөлін атап өтуде төмендегідей қағидаларды 
ескере бермейді: біріншіден, өзге мәдениеттердің түркі мәдениетіне деген сөзсіз ықпалы мен 
әсерін ескермейді. Ал, бұл дегеніңіз, мәдениеттерді игеру және алыс-беріске түсу дегенді 
білдіреді. Екіншіден, түркілердің өздері сол кездің өзінде жоғары дәрежелі мәдениет пен 
өркениетке ие болған. Олардың мәдениеті өз көршілерінің мәдениетіне ерекше ықпал еткен. 
Көптеген ұлы ғалымдардың пікірінше, түркі өркениеті көршілес өркениеттердің дамуы үшін 
бастапқы алғышарттарды да белгілеп отырған, бұдан, әрине, Европа мәдениеті де қалыс емес.  

Өркениеттер теориясы мен мәдениеттердің жіктелуі Батыста пайда болғаны белгілі, 
сондықтан болар Шығыс мәдениеті әлемі біркелкі зерттелмеген. Қытай, Египет, Жапония, 
Үндістан өркениеті туралы теориялық еңбектер тұжырымдары коптеген типологиялық 
еңбектерге енген болса (Н. Я. Данилевский, К. В. Леонтьев, Р. Генон, О. Шпенглер, Ж. Гобино, 
А. Дж. Тойнби және т. б.), ал түркі көшпенділері мен олардың империялары кез келген 
авторлардың еңбектерінде талданылған деп айта алмаймыз. Түркілер туралы жазбалар болған 
жағдайда оларды варварлық-бұзақылар ретінде көрсеткен «Шығыс» түркі құрылымдық 
концептісіне осыншалық теріс қатынастың себебі неде?- деген мәселелер бүгін ғылымда әлі 
теориялық тұрғыдан зерттеулер мен ізденістерді талап етеді.  

Осы алғышарттар ғылыми тұрғыдан дәлелденіп, «түркі өркениеті» ұғымының әлемдік 
классификатолар құрамында орын алуының негізгі қағидасы болмақ. Зерттеудің негізгі мақ-
саты түркі сөздерінің әлем тілдерін енуі, оның қолданыс аясының кеңейіп немесе тарылуы, 
олардың қандай факторлар негізінде сол тілдің негізгі сөздік қорының элементі болып қалып-
тасты, тарихи, мәдени, әлеуметтік себептері бар ма?- деген сияқты мәселелерді шешу болмақ.  

Сондықтан ғылыми зенрттеуде тілдік қарым-қатынастар теориясына, оның басты ерекше-
ліктеріне, түркі сөздерінің иран, хинди, монғол, орыс тілдеріндегі қолданыс аясына 
тоқталамыз.  

Тілдік өзгерістердің нақты себептері зерттеушілердің қызығушылығын тудырып отыр. 
Қазірге дейін тіл теориясында бұл сала ең күрделі, қарама-қайшылығы мол мәселелердің 
қатарына жатады. Осы бiр қиын түйiндi шешуде тiлдiк өзгерiстерді iшкi және сыртқы себептер 
деп білу маңызды қадам болды. Тiлде тiлдiк жүйе элементтерiнiң өзара әсерiнен немесе 
сөйлеушiнiң санасы мен еркiнен тыс тiлдiң iшкi үдерістер нәтежиесiнде алуан түрлi өзгерiстер 
болып жатады. Мұндайда тiл дамуының iшкi факторларына назар аудару қажет. Кейде тiлдiк 
өзгерiстерге халықтың тiлiнен тыс себептер де, әлеуметтiк қарым-қатынастар, экономикасы 
мен мәдениетiнiң дамуы т. б. түрткi болады. Мұндай факторлар сыртқы факторлар деп 
аталады. Тiлдiк өзгерiстерге себеп болатын осындай факторлардың бiрi – қандай да бiр тiлдiң 
өзге тiлмен қарым-қатынасқа түсуi. Тiлдердiң өзара қарым-қатынасы лингвистикалық, 
психологиялық, әлеуметтiк, этнотарихи т. б. факторларымен тығыз байланысты. Бұл күрделі, 
әрі көп салалы құбылыс. Халықтың белгiлi бiр дәуiрiндегi экономикалық, әлеуметтiк, саяси, 
мәдени өмiр тiршiлiгi, өзге елдермен қарым-қатынасы, әдет-ғұрпы ең алдымен оның тiлiнен, 
сөз мағынасынан айқынырақ сезiлiп тұрады.  

Қашанда өмiрдiң сан қилы салаларындағы құбылыстардың бәрi де тiлдiң сөздiк қорына 
ықпал етiп, соның куәсі ретінде тілде сақталып қалады. Сондықтан да әр халықтың өз тұрмысы 
мен мәдениетiнiң, оның материалдық және рухани қазынасының айнасы саналатын тiлдiң 
сөздiк қорының элементтерiн, тiлдердiң өзара қарым – қатынасын, ондағы ауыс – күйiс 
негiзiнде болатын өзгерiстердi жан-жақты зерттеп, анықтаудың теориялық та, практикалық та 
мәнi айырықша зор.  
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Халықтың тарихындағы сан қилы факторлардың тiлге тигiзер әсерi де әр түрлi болып 
келедi. Қоғам өмiрiндегi оқиғалар тiлдiң морфологиялық, синтаксистiк, фонетикалық 
қабаттарында жанамалап барып ықпал етсе, тiлдiң лексикалық саласына тiкелей әсер етiп 
отырады. Бұл арада «тiкелей ықпал етедi» дегендi шартты түрде ғана түсiнген жөн. Өйткенi 
әрбiр сөздiң мән-мағынасы оның ұғым категориясымен дәлме-дәл сәйкес келiп, үйлесiп жатуы 
мiндеттi емес. Себебi белгiлi бiр мағына қалай да белгiлi бiр сөзге ықпал ететiнi анық. Ал 
мұның өзi бiрте-бiрте тiлдiк дәстүрге айналып кетедi, ең асыл мұра ретiнде ұрпақтан-ұрпаққа 
қала бередi. Сол арқылы ұлттық тiл өзiнiң ұлттық сипатын сақтап қалады.  

Тілдің сөздік құрамы өзінің ішкі мүмкіндіктерінің есесінен дамып қана қоймай, сонымен 
қатар кірме және шетел сөздер арқылы да толығып, байып отырады. Демек, бір тілден екінші 
бір тілге сөз ауысып отыруы тіл дамуының өзіндік заңды құбылысы екендігін, үнемі бір тілден 
екінші бір тілге сөз алмасу үрдістері жүріп жатқандығын танытады. «Прежде всего мы имеем 
в виду активное воздействие одного языка на другой, в результате чего, второй язык усваивает 
новые слова, формы и обороты, расширяя и обогащая этим свою лексику и таким образом, 
получая своеобразный толчек для дальнейшего внутренного развития» деп жазады П. Н. 
Савицкий [3, 465 б. ].  

Тіл-тілдің лексикасына кірме сөздер ауызша түрде де, жазбаша түрде де кіре берді. Ауызша 
түрде енген сөздердің көпшілігі тұрмыс қажетіне байланысты зат атаулары, олардың ішінде 
мәдениетке байланысты ұғымдардың да атаулары болады. Ал жазбаша енген кірме сөздер 
көбінесе әдебиет пен өнер, дін т. б. арқылы енген және солардың белгілі бір саласына 
бейімделіп қолданылатын сөздер болып табылады. Бұлар өркениет ұғымдарына телінген 
сөздер болу қасиетімен сипатталады.  

Түркі мәдениеті өзіндік даралыққа ие деген қорытындыға келе аламыз: тарихи мәліметтер 
түркілердің мәдениетсіз жабайылар емес, керісінше жеке өркениет, тұрмыс пен заңдарын және 
т. б. қалыптастырған өзіндік бір халық екенін көрсетеді. Шығыстың өкілдері ретінде түркілер 
Батыс мәдениетіне, олардың өркениетіне өзіндік ықпалын тигізді. Біз түркілер Шығыс 
мәдениетінің аса маңызды бөлігі деп санаймыз, осыдан, түркі өркениеті әмбебап «Шығыс» 
культурологиялық концептінің ажырамас және маңызды компоненті болып табылады деген 
тұжырымға келуге болады.  
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Ә. КЕКІЛБАЕВ РОМАНДАРЫНДАҒЫ КӨРКЕМДІК-СТИЛЬДІК ІЗДЕНІСТЕР 
   

Аңдатпа. Психологиялық талдау әдісінің бірі – әдеби түс көру. Жазушылар әдеби түстерді көркемдік 
тәсілдің бірі ретінде пайдалана алады. «Үркер» романының басында түс көрген Әбілқайыр, осы романның 
соңында құлан аулап жүргендігі, өзіне таныс аранға қуып бара жатқан құландары бір кезде бұны қуып келе 
жатқан болып көрінуі, араннан секіріп өткенде, баяғы аранның жермен бірдей болып тегістеліп қалғаны, 
құландардың зым-зия жоғалып кеткені жөнінде түс көреді. Бұл – өзіне қарсы ру басылардың мұның соңына 
түсіп, оны құртпақ болғанын білдіретін аян түс. Жазушы романдарындағы психологиялық талдауды әдеби 
түстер әлемін талдаумен ұштастыру мәселесі анықталады.  

Түйін сөздер: Әлеуметтік орта. Әдебиет. Түс. Жору. Ауыз әдебиеті үлгілері.  
 
Әдебиет өскен сайын сан алуан түрге, бай мазмұнға ие бoлып, тамырын терең жіберген 

сайын қанатын кеңге жайып, oқырманның рухани талап-тілегінің бір тармағына айналары 
сөзсіз. Сoл сияқты Ә. Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры», «Үркер», «Елең-алаң» рoмандары – 
кеңестік дәуір тұсындағы қазақ тарихынан сыр шерткен шығармалардың бірі. Әбілқайыр өмір 
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сүрген дәуірдің көркем суретін жасаған жазушы сoл дәуірдің шежіресінен сыр шертті. Көркем 
әдебиеттің тілі туралы М. Базарбаевтың: «Көркем әдебиет тілінің атқарар міндеті, ең алдымен, 
сурет, бейне жасау, адам мінезін, психикасын білдіру, жер, су, табиғат жайын адам көңіл-
күйімен көріп жеткізу» [1, 83], – деген пікіріне сүйенетін бoлсақ, аталған рoмандарда қазақ 
даласына тіл бітіп, адам жанының құпия қалтарыстары мейлінше ақтарылған.  

Шығармада бейне жасаудағы көркемдік тәсілдің бірі – кейіпкер портреті. Кейіпкер пор-
треті бірде жазушы көзімен жасалса, енді бірде басқа кейіпкердің көзімен суреттеледі. Пор-
треттің бірінші түріне Нұралымен бірге елшінің алдынан шыққан Қайыпханның баласы Ба-
тырдың портретінен мысал келтіруге болады. «Ханзаданың оң жақ иығында құлағалы тұрған 
қара шоқыдай тұнжырап бір дөңгелек жүз, етжеңді қарасұр кісі тұрды. Шойыннан құйғандай 
шомбал кісі. Қас-қабағынан сәл болса да жылы шырай, ықылас табы көрінсейші, сірә. Бет-
аузына бес батпан зіл жиып алғандай. Тырысқан маңдайының әжім екеш әжімі де білем-білем. 
Түксиген жүндес қабағы, екі танауы делдиген етті мұрны, томсырайған қап-қалың еріндері өз 
салмақтарын өздері көтере алмай тұрғандай салбырап-салбырап кеткен. Сол бір шетінен 
салбырап, шетінен тұнжырап тұрған зіл-батпан бет әлпеттің бар салмағы соған түсіп, әбден 
болдыртқандай кіржиген ала көз кісіге түспей, айдалаға кілгіре қарайды» [2, 8]. Түрі жағынан 
бұл портретті психологиялық портрет деп атауға негіз бар. Батырдың тұнжыраған жүзінде 
Қайып ханның баласын танымаған, оған ерекше құрмет жасамаған елшіге деген реніш жатыр. 
Айдалаға қарап тұрған «ала көз» сен танымасаң, менің де сенде шаруам жоқ дегенді танытады.  

Оның екіншісінде Бопайдың көзімен берілген Әбілқайырдың портретін келтіруге болады: 
«Бопай алдында ұзыннан сұлап жатқан бейтаныс еркектің бет-аузына үңілді. Қыр мұрынының 
жұқа танауы қусырыңқы. Қасы қалың, бірақ жіңішке. Сопақтау жүзінің шықшыт сүйегі 
шығыңқы. Бірақ қазірдің өзінде тістеніп қасарысып жатыр. Кең маңдайындағы сызық 
біткеннің бәрі қастың арасына жүгіріпті. Аузын ашып көріп еді, үстіңгі тістері маржандай – 
әрі ірі, әрі сұлу. Ал астыңғы тістері жалпиып жаттағанданып кеткен. Намысқой, ызақор, бірақ 
ашуын ішке жиятын бітеу кісінің сойы» [3, 162], – деген сипатама портреттен біріншіден, 
кейіпкердің болмыс-бітімін танысақ, екіншіден, Бопайдың адам тани білетіндігі көрінеді.  

Психологиялық талдау әдісінің бірі – әдеби түс көру. Жазушы әдеби түстерді көркемдік 
тәсілдің бірі ретінде пайдаланған. «Үркер» романының басында түс көрген Әбілқайыр, осы 
романның соңында құлан аулап жүргендігі, өзіне таныс аранға қуып бара жатқан құландары 
бір кезде бұны қуып келе жатқан болып көрінуі, араннан секіріп өткенде, баяғы аранның 
жермен бірдей болып тегістеліп қалғаны, құландардың зым-зия жоғалып кеткені жөнінде түс 
көреді. Бұл – өзіне қарсы ру басылардың мұның соңына түсіп, оны құртпақ болғанын 
білдіретін аян түс.  

Жазушы романдарында психологиялық талдауды әдеби түстер әлемін талдаумен 
ұштастырған. Әлеуметтік, философиялық мәселелерді көтеруде әдеби түсті талдаудың 
қызметі ерекше. Адамның ішкі жандүниесін ашу мақсатында, болашақты болжау мақсатында 
кейіпкерлеріне әдеби түс көресу –жазушының негізгі жетістіктерінің бірі. Осы жөнінде Г. 
Пірәлі: «Ә. Кекілбаев әдеби түс көруді екі мақсатта пайдаланады. Бірінде – кейіпкердің ішкі 
жан дүниесіне тереңірек үңіліп, ену үшін аналитикалық талдауға кең өріс берсе, екіншісінде – 
түс көргеннен кейінгі көңіл күйді, әсерді, әрекет үстіндегі хал-жағдайды қазбалай, қадағалай 
зерттеуге зер салынады», – дейді [4, 82]. Осы пікірге сүйенетін болсақ, романдағы Әбілқайыр 
ханның, емші қыз Бопайдың, Бопайдың Ералы туралы түсі, Ералы сұлтанның өң мен түстің 
арасында жатып көрген түстері – әдеби түстің жиынтық түрі.  

 Кейіпкер әлемін ашу мақсатында қолданылған түс көруді көркемдік құрал ретінде 
пайдалана отырып, әдеби түстерге талдау жасалған. Әбілқайыр түлкіге қатысты түсті бірнеше 
рет көреді. Бірақ әр түстің өзіндік атқаратын қызметі түрліше. Түс кейіпкердің өңінде өзін 
мазалап, шешімін таппай жүрген мәселелеріне қатысты өзгеріп отырады. Осыған қарап, түстің 
кейіпкердің өңіндегі оқиғалармен тікелей байланысы бары аңғарылады. Өңіндегі психология-
лық, физиологиялық сезімдер ой санасымен астасып, астарласып кетеді. Осы пікірімізге Бопай 
қыздың түсін мысалға келтіруге негіз бар: «Түс көріпті... Түсінде тап осы оңаша отауының 
табалдырығының ішінде мал сойып отыр... Мал дегені, терісін сыпырардабайқады, арлан 
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қасқыр... Жон арқасы көк шуланданып тұр... Өзінен қан шықпайды, ағыл-тегіл сүт ақтарылып 
жатыр... Селк етіп қолын тартып ала қойды» [3, 167]. Қазақ халқы түске қасқыр мен бөрі 
кіргенін жақсы ырымға жориды. Ал, одан қан орнына сүт ақтарылуы – молшылықтың белгісі.  

Бопайдың келесі түсі – аманаттағы баласы Ералы туралы. «Бүгін түнде түсіне Ералы кіріп 
жүр. Бұлар іште сары табаққа салып ап сары сазантай аунатып бүйенге қатырған шырын уыз 
жеп отырғанда, ол түрулі іргенің ұсына келіп, көзін сатып, қолын жаяды. Бұлар оны аяп, 
қолдарын қанша созса да іргеге жетпейді. Үйдегілердің қайырынан күдер үзген Ералы отыра 
қалып, топырақтың астына қолын сүңгітіп, бұлқынтып саршұнақ па, борсық па, бірдеңе 
суырып алып шығады. Жаңағы олжасын бауыздамай, іремей, тыпырлатып, тырнағын қадап, 
жайратып жатады. Әлгі немесінен қан шықпайды, ағыл-тегіл сүт ақтарылып жатады» [3, 181]. 
Бұл – кейіпкердің өңіндегі жанын күйзелткен, жүрек түкпірінен орын алған, баласына деген 
үлкен сағынышының түске араласуы. Іргедегі баласына қолы жетпей жатуы – Ор қаласына 
келген аманаттағы баласын бір көруге зар болып жүрген ананың жан жарасы. Жер астынан 
суырып алатыны – қазақтың жер асты байлығы болса, қан орнына сүт ағуы – молшылықтың 
белгісі. Бір-біріне «Ақ мол болсын» деп тілейтін қазақ ағарған, ақ мол болса, тоқшылық 
болады деп түсінеді. Олай болса – Бопайдың түс жоруы да дұрыс. Сонымен бірге қазақта 
қандай түс көрсе де оны жақсылыққа жору – қалыптасқан қағида. Егер түсті дұрыс жорымаса, 
онда сол түс иесінің қиыншылықтарға ұшырасуы әбден ықтимал.  

Жазушының әдеби түстерді кең пайдаланғанын «Аңыздың ақыры»» романынан 
кездестіреміз. Романдағы Кіші ханымның түсіне жас шебердің кіруі, Әміршінің түсінен екі 
көзі мен тілінен айрылған мүскіннің шықпауы – кейіпкерлердің өңінде ойлаған, жауабын таба 
алмай мазалаған ойларының бейсаналы түрде түске араласуын көрсетеді.  

«Міне, ол бұған қарай қозғалғандай болды, бірте-бірте жақындап келеді. Сүйекпен-сүйек 
боп қалған сұп-сұр беті бүлк етпейді. Ол мұның соңындағы қара құрым қолдан да 
сескенбейтіндей. Шаршы әлемдегі әрбір тірі пенденің құлағына көк найзаның сүңгісіндей 
суық естілетін айбарлы Әмірші атағынан да тайсалатын түрі көрінбейді. Күс-күс қос шеңгел 
кеңірдегіне тақап қалыпты.  

– Қорықпа, – деді әлдебір қырылдақ дауыс, – барар жерің бәрібір жердің асты...  
Әміршінің көзі шарасынан шығып барады. Қарсы алдындағы құбыжық соқырдың қан-

сөлсіз қаймыжық ерніне бір жымысқы күлкі ілігіпті. Әмірші шегіншектеп шалқалай берді. 
Оны бір жұтпа батпақ астынан обып барады. Ол, ең болмаса, жан тәсілім алдында тұяқ 
серпетіндей дәрмен таба алмай тырбанып жатыр...» [3, 316].  

Кезінде аспан тіреген көк мұнара басқа шаһарда салынбайтын болсын деп көзін ойып, тілін 
кескен мүскіннің мына сөзінен адамның тілін кескенмен, оны мылқау ете алмайтының 
байқалады. Себебі жас шебердің салған мұнарасы ол туралы аңызды сан ғасырлар бойы 
өскелең ұрпаққа жеткізе бермек.  

1970-1980 жылдардағы қазақ прозасында ауыз әдебиеті үлгілерін пайдалану кең етек 
жайды. Қазақ жазушылары өз шығармаларына аңыз-әңгімелер мен ертегілік, мифтік 
сарындарды түрлі дәрежеде қолдана бастады. Ә. Кекілбаев та өз замандастары тәрізді 
прозалық шығармаларында осы үрдісті жалғастырды. Ауыз әдебиеті үлгілерінен қолтығының 
астында тесігі бар сиқыршы келіншек, моншаның киесі, құбыжық, ши мұрын, аждаһа, пері, 
албасты, обыр туралы аңыз-әңгімелер пайдаланылған.  

Осындай қорқынышты әңгімелерді көп естіген Ералының түсіне албасты, құбыжықтың 
кіруі – оның өңі мен түсінің араласып кетуі болса, екі-үш күн ыстығы көтеріліп сандыарқтап 
ауырған баланың шимай шатпақ түстері – оның қатты сырқаттануының көрінісі. Жазушының 
романдарында ауыз әдебиеті үлгілерін мейлінше мол пайдаланылуы жөнінді қазақ тарихи 
романын зерттеуші Р. Бердібай «Үркер» романы туралы: «Өзге тарихи романдардағыдай 
«Үркерде» де ауыз әдебиетінің материалдары: аңыздар, шешендік сөздер, шежірелер көп 
пайдаланылған. Бұл әсіресе шығарманың эпикалық баяндау өрнегінде мол» [8, 392], – деген 
болатын.  

Ғалымның осы пікірін негізге алатын болсақ, жазушы төбе билер мен басқа да би-
шешендерді қазақтың шешендік өнерін насихаттау үшін пайдаланғанға ұқсайды. Сонымен 
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бірге романдарда ауыз әдебиеті үлгілерінен көзге түсетін келесі жанр – мақал-мәтелдер. Ульям 
Фoлкнер: «Бір әңгімені бір түйреуіштің ұшына сыйғызуды арман етемін», – деген екен. Қазақ 
халқы бір әңгімені бір түйреуіштің ұшына сыйғызудың жoлын мақал-мәтелдер арқылы тапқан. 
Тoқсан ауыз сөздің тoбықтай түйіні бoлатын мақал-мәтелдерді жазушы тиімді қoлдану 
арқылы өз ұстанымын сoл ділмарлық сөздерге сыйғызған. Oлардың қатарында «Ұсынған 
басты балта кеспес», «Үйреніскен жау атыспаққа жақсы», «Сенде азық жoқ, менде жазық 
жoқ», «Жел тұрмаса, шөптің басы қимылдамайды», «Тoқсан сөздің тoбықтай түйіні бар», 
«Қалауын тапса қар жанады», «Бірлікке сөз бастамайды, іс бастайды», «Бір қарын майды бір 
құмалақ шірітеді», «Жау жағадан алғанда, бөрі етектен», т. б. мақалдарды атасақ та жетіп 
жатыр. Рoманда келтірілген бұл мақалдар – жазушы стилінің жинақылығын, аз сөзділігін 
танытатын көркемдік құрал.  

Романда көзге түсетін көркемдік тәсілдің бірі – пейзаж. Жазушы табиғат суреттерін алдағы 
оқиғаға орай түрліше құбылтып пайдаланады. Мәселен «Үркер» романының екінші кітабы, 
яғни «Арбасу» бөлімі: «Көсенің иегіндей көксұрланып жатқан жылмағай тегістік біресе күміс 
қылшықтанып тұратын боз селеулі далаға, біресе тырбиып сораң, жапақ өскен сортаңыт жа-
зықтарға кезек ұрынып, дер реңі өзгерейін деді. Көз ұшында көгеріп тұрып алып, маңына 
жуытпай, жігеріңді құм қылатын мұнар таулар енді жолдың екі бетіненкезек ұшырасып, 
зорыққан нар қоспақтай сұлай жығылып қалып жатыр. Алыстан аспанмен тайталасып айдын-
ды көрінгенмен, қасына келсең, бір-бірімен жағаласпай, әр-әр жерге сәңкиіп-сәңкиіп оқшау 
біткен кертік-кертік кемер биіктер екен» [9, 5], – деген психологиялық пейзажбен басталады. 
Ұзақ сапардан шаршап-шалдығып келе жатқан кейіпкер көзімен сурттелген табиғат суреттері 
– бейтаныс жанның көзімен суреттелген бейтаныс өлке. Осы үзіндідегі «көсенің иегіндей», 
«нар қоспақтай» деген тіркестерге қарап отырып, автордың бейнелі, образды сөйлейтінін 
тануға негіз бар.  

Ал, «Қасқыр талаған жылқының қаңқасындай терістіктен түскейге құлай салған мыж-мыж 
Мұғаржардың шығыс бүйірін о жер, бұ жерден тесіп аққан жыланшық өзендерден бастап 
сонау ен Ырғыз, ту Торғайға дейінгі ұланғайыр өлкенің биыл құйқалы жылы. Алабөтен 
ақпандата кірген ызғарлы қыс күнгей мен күн шығыстың сумаңдаған қызы желіне көпке дейін 
бой бере қоймай, киіздей тұтасып тегіс түскен қар кешеге дейін көбесі сөгілмей бүтін жатты» 
[3, 123], – деген алты ай қыстан кейінгі табиғат суретіне шалғайда жүріп, елін сағынған 
ханзаданың көңіл-күй сезімдері қоса өріліп отыр. Табиғаттың жабырқау суреті кейіпкердің 
жабырқау көңілін айшықтап тұрғаны анық.  

«Жас келіншектің омырауындай үлбіреп тұрған көк шүйгінді есірік күйеудің орынсыз 
қамшысындай осқылап айқыш-ұйқыш зеңбірек ізі, арба ізі айғыздай жөнелді. Әлгінде ғана түгі 
жылтырап, сауырын самалға, бауырын күн нұрына аялатып рахаттанып жатқан көк ала ту 
биедей оқшау жалдың әп-сәтте-ақ ұйпа-тұйпасы шықты. Мың жылдан бері де құлақ 
шошынардай өрескел дыбыс естімей тыныштықта маужырап жатқан жым-жырт алқаптың 
денесін дүр түршіктіргендей шақұр-шұқыр үн көбейді... Анда-санда жер ошақ азылғаннан 
басқа көбесіне зақым тимей ту жатқан құйқалы топыраққа ертелі-кеш мың-мың темір күрек, 
қайла, сүймен кірш-кірш қадалып, қайзалып бағады. опыр-топыр топырақ омырылып, тырс-
тырс шөп үзіледі» [3, 102], – деген үзінді – сан ғасырлар бойы мүлкіп жатқан қазақ даласына 
орыс басқыншылары келіп қала салып жатқанын көрсететін сурет  

Кейіпкер бейнесін сoмдауда мoнoлoг пен диалoгтың атқаратын қызметі зoр. Ішкі мoнoлoг-
тың бірнеше түрін Әбілқайырдың мoнoлoгтарынан келтіруге бoлады. Ал, диалoг – көркем шы-
ғарманың идеясын ашуда, көркем бейне жасауда шешуші қызмет атқаратын көркемдік құрал. 
Диалoгта әр кейіпкердің сөз саптауы, oй-тoлғанысы, жан дүниесі айқын көрінеді. Жазушы 
рoмандарындағы кейіпкер психoлoгиясының ашылуы oлардың сөйлеген сөздері арқылы, іс-
әрекеттері, ішкі мoнoлoг, психoлoгиялық диалoгтар, ым-ишарат, жест, бет құбылысы, дене 
қoзғалысы, психoлoгиялық пейзаж, параллелизм, деталь, пoртрет, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі 
талдау, өзіндік таным, түс көру, сандырақтау, күлкі, жылау, сыр ашы, т. б. арқылы жүзеге 
асады десек, жазушы рoмандарында oсылардың барлығы дерлік түгелдей кездесіп oтырады.  
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Жазушы шығармаларын жан-жақты зерттеген С. Абдрахманов «Абыз Әбіш» еңбегінде: 
«Қаламгердің қазақ қоғамындағы алар орнын оның жазушылығымен де, тарихышылығымен 
де, ойшылдығымен де, саясаткерлігімен де, тарихшылығымен де, қайраткерлігімен де толық 
жеткізіп айта алмаймыз. Әбіш Кекілбаев туындылары жалпыадамзаттық мәселелерді әлемдік 
өреде қарастыратындығымен, ой тереңдігінің, көркемдік кестенің, тіл өрнегінің классикалық 
үлгісін көрсетуімен, қай жанрға салғандада өрен жүйрік шығатындығымен, әрі көп, әрі дөп 
жазуға болатындығын дәлелдеуімен тәнті етеді» [10, 7], – деген болатын. Ғалым айтқандай, 
бүкіл ғұмырын қазақ халқының болашағына арнаған қарымды қаламгер қаламынан сан алуан 
тақырыпты арқау еткен классикалық үлгідегі шығармалар туды. Олардың барлығының өзегі 
(лейтмотиві) – жалпыадамдық құндылықтар еді. Сонысымен де жазушы шығармалары құнды, 
ғұмырлы болмақ.  
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СТИЛИСТИКАДАҒЫ СИНТАКСИСТІК БІРЛІКТЕР 
 

Аңдатпа. Мақалада көркем шығармадағы стилистикалық айшықтардың синтаксистік конструкциялары 
туралы. Сөйлемдердің жалпы грамматикалық тұлғалары қарастырылады.  

Түйін сөздер: стилистика, сөйлем, сөйлем түрлері, синтаксистік конструкциялар, грамматика 
мәселелері, грамматикалық категориялар, грамматикалық тұлғалар 
 
Стилистиканың басты мақсаты, бұдан бұрын айтылғандай, жеке сөздер мен грамма-

тикалық тұлғалардың, сондай-ақ синтаксистік конструкциялардың қолданылу заңдылықтары 
мен экспрессивтік сапасын айқындау. Олай болса грамматикалық стилистиканың басты 
міндеті – грамматикалық категориялар мен синтаксистік конструкциялардың мәні мен 
мағынасын айқындау, сол мән-мағы-наның туу, пайда болу тәсілдерін көрсету және жеке 
тұлғалар мен шумақтардың қолданылу жүйесі мен сферасын белгілеу. Осы міндеттер 
тұрғысынан келгенде, стилистиканың грамматикалық саласының маңызы аса ден қоярлық. 
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Өйткені оған мына тәріздес себептер бар: грамматикалық тұлғалар мен синтаксистік 
конструк-циялардың жеке сөздер тәріздес стильдік салаларға жіктеліп, қа-лыптасуы кең 
таралған құбылыс емес.  

Сөздер, элементтік номинация құралы болуымен байланысты ауыспалы мағынада қолда-
нылатыны сияқты, айтылымдар да (сөйлемдер) күрделі түрдегі номинация бірлігі бола оты-
рып, екінші қабаттағы мағынаға ие бола алады. Мұнда «тіл тұтастығына сай келетін форма 
мен мазмұн арасындағы қозғалысты қатынас орын алады». Ойдың күшейтіліп, мәнерлі түрде 
айтылуы сөйлемнің экспрессивтілігі деп аталады. Сөйлем-айтылымдардағы экспрессивтілік-
тің мынадай синтаксистік берілу жолдары бар: сөйлеу тілінде және жазғанды оқығанда, дауыс 
ырғағын құбылту арқылы сөйлемге экспрессивтік мағына беру; бір ойды білдіретін болымды 
сөйлемнің орнына болымсыз сөйлемді жұмсау арқылы оған экспрессивті мағына қосу; баян-
дауыштың І жақтық жіктік жалғауын -мен, -бен, -пен түрінде жұмсау арқылы сөйлемнің мағы-
насын экспрессивті ету; сөйлемнің баяндауышын, кейде сөйлемнің түрін мәндес басқа сөз-
дермен не басқа сөйлем түрімен ауыстырып айту арқылы экспрессивті мағына үстеу; сөй-
лемнің етістік баяндауышын қайталап екі рет айту да немесе есім, етістік баяндауыштардың 
алды-артына олардың мағыналарын күшейтетін сөз қою арқылы экспресивтікті күшейту 

Қай тілде болсын сөйлем тиянақты ойды білдіретін, белгілі бір интонациямен айтылатын 
тілдің ең негізгі бөлшектерінің бірі екені, сондай- ақ түрлі ой-тұжырымдарымыз бен 
пайымдауларымызды бір-бірімізге жеткізетін тілдік тәсіл екені бәрімізге белгілі. Ол осындай 
ойды білдірудің негізгі формасы бола отырып, сол ой-пікірлерімізді неше түрлі етіп, құбылтып 
айтып жеткізуде де басты қызмет атқарады. Әртүрлі көңіл-күйіміз бен тыңдаушы мен 
оқырманға деген қарым-қатынасымызды сан алуан сөйлем түрлері арқылы білдіреміз. Бұл – 
көңіл-күйдің түрлі жағдайына қарай қолданылатын сөздер мен экспрессивтікті білдіретін 
амал-тәсілдер арқылы іске асады.  

Олай болса, экспрессивтікті білдірудің синтаксистік жолдарын нақтылау негізгі 
мәселелердің қатарына жатады. Біз осы мақсатқа орай, бірсыпыра әдебиеттерге шолу жасау 
барысында жоғарыда көрсетілген амал-тәсілдерден басқа тағы да бірнеше әдістердің бар 
екеніне көз жеткіздік. Біздің ойымызша, олар мыналар: 1. Синоним сөз тіркесі мен сөйлемдер 
арқылы экспресивтікті білдіруге болады. Бұл тәсіл алғаш рет «Қазақ тілі стилистикасында» 
сөз болған болса, кейін осы тақырып бойынша профессор М. Серғалиев «Синтаксистік 
синонимдер» [1], «Етістікті сөз тіркестерінің синонимиясы», [2] деген арнайы еңбектер 
жазған. 2. Инверсия (сөздердің сөйлемдегі орындарын алмастырып қолдану) тәсілі де 
сөйлемге экспрессивтік мағына береді. Бұл тәсіл қазақ тіл білімінде экспрессивтікті білдірудің 
бір жолы ретінде арнайы қарастырылмағанымен, жалпы сөйлемге экспрессивтік беретіндігі 
туралы көптеген еңбектерде айтылған. Мәселен, М. Балақаев: «Сөйлем мағынасын 
түрлендіріп, ондағы жеке мүшеге ерекше стильдік қызмет арту үшін, оны басқа сөзбен орын 
ауыстырып айтуды инверсия дейміз» [3], – десе, сөздердің сөйлемдегі үйреншікті орны 
ауыстырылып айтылса, сол сөзге ой екпіні түсіп, оған ерекше мән беріліп жұмсалады деген 
ойды түсінеміз. Мысалы, баяндауыштың қазақ тіліндегі әдеттегі орны сөйлемнің соңы. Егер 
оған инверсия жасап, ой екпінін түсірсе, сөйлемге өзгеше мағына беретіні түсінікті. Сол 
себептен, кейбір ұран мағыналы лепті сөйлемдерде оны бірінші орынға қойып айтамыз. Ал 
біздің осы пікірімізге қатысты әрі оны басқа қырынан толықтырып тұрған пікірді профессор 
Р. Әміровтің «Ауызекі сөйлеу тілінің синтаксистік ерекшеліктері» [4] деген еңбегінен 
ұшыраттық. Ғалым осы еңбегінде сөйлемнің эмоциональдығы мен экспрессивтігі тек 
лексиаклық амалдар арқылы ғана көрінбейді. Бұған грамматикалық амалдық, әсіресе 
баяндауыштық форманың септігі көп тиеді деп айта келе, инверсия жасаудағы сөйлем 
мүшелерінің орны туралы мынадай тың пікір айтады: «сөйлем мүшелерінің орын тәртібінің 
өзгеруі сөйлемнің ой екпінін түсіру (актуализация) мақсатына байланысты. Актуализация 
сөйлеу үстінде көп ескерілетін талап болғандықтан, оны жүзеге асырудың тұрақты тілдік 
амалдары қалыптасқан. Солардың бір амалы – сөйлемнің белгілі позициясы» [4, 90]. Ғалым 
осындай келелі пікір айта келе, қазақ тілі сөйлеміндегі актуалды позиция – сөйлемнің соңы, 
яғни баяндауыштың орны деп көрсетеді. Инверсия мәселесі орыс лингвистикасында кең 
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қамтылып жазылған және оларда бұл тәсіл экспрессивтікті білдірудің ең негізгі тәсілдерінің 
бірі болып саналады. Мүмкін, бұл – орыс тілі сөйлемдеріндегі сөздердің орын тәртібінің қазақ 
тіліне қарағанда еркіндеу болып келетінінен шығар.  

Сөйлемге осы әдіс-тәсіл арқылы экспрессивтік мән беруге болатынын алғаш рет академик 
Қ. Жұмалиев айтқан болатын. Кейінірек ғылыми мақалалары мен көлемді еңбектерінде Р. 
Әміров, М. Серғалиев сияқты т. б. ғалымдар бұл мәселеге назар аударған.  

Сөйлем құрауға негіз болатын бас мүшелер, әсіресе баяндауыш, ойды дұрыс құрастыруға 
арқау болады. Бір сөйлем мүшесін мәндес не басқа сөздермен алмастыруға көркем әдебиет 
стилінің мүмкіндігі мол. Сөйлемнің мазмұнына ерекше стильдік өң кіргізіп, түрлендіріп 
тұратын мүше – баяндауыш. Ілік септігіндегі анықтауыш бір сөйлемде біреу болғанда да, оны 
жалғаулы не жалғаусыз етіп жұмсаудың стильдік, мағынадық ерекшеліктері болады. Сөйлем 
құрылысын жіптіктей етіп айтудың бір амалы – сөйлем мүшелерін дұрыс орналастыру. 
Сөйлемдердегі сөздердің орын тәртібінің қалай болуы жазушының, сөйлеушінің 
ықтиярындағы нәрсе емес. Ол жайында әрбір тілдің өзіне тән ішкі заңы, ережелері болады. 
Сөйлем құрағанда, соларды ескеріп, әр сөзді орнына қойып айтуда үлкен мән бар. Дұрыс 
құрылған сөйлемнің түсінігі де дұрыс, кісіге әсері де өзгеше болады.  

Сөйлемдердің, стильдік кескінін сөз еткенде, олардың құрамындағы мүшелердің тек 
санына қарамаймыз, сапасына қараймыз. Әдетте сөйлемдердің сөздері барынша сығымдалған, 
аз сөзбен көп мағына беретіндей болмай, шұбалаңқы болса, не бір сөзді бір және іргелес 
сөйлемдерде қайта-қайта айтыла берсе, ондайды стильдік қате, тіл жарлылығы деп білеміз 
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Аңдатпа. Бұл мақалада тіл білімінде салалас құрмалас сөйлемнің зерттелуі туралы ғалымдардың 
еңбектерінен мысалдар келтіріліп, қарастырылды.  
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Аннотация. В этой статье приводятся примеры из работы ученых по изучению сложных предложений в 

лингвистике.  
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Тіл білімінде құрмалас сөйлем синтаксисі, оның ішінде салалас құрмалас сөйлем біршама 

зерттелген деп айтуға болады. Ал жеке ғалымдардың ғылымға қосқан үлесі туралы жол-
жөнекей ғана айтылады. Оның өзінде көбінесе белгілі бір теориялық мәселеге деген 
көзқарасы, пікірі ғана есепке алынады. Ал қазақ тіл білімінің тарихында айтулы үлес қосқан 
тұлғалар қаншама.  

Қазақ тіл ғылымында құрмалас сөйлем синтаксисі 1935 жылдан бермен қарай зерттеліне 
бастады. 1935 жылы көрнекті ғалым-әдіскер Сейіл Жиенбаев “Сөйлемнің үйірлі мүшелері 
деген мақаласында салалас сөйлемнің өзіндік интонациясы болатындығын айтты [1]. Бұл пікір 
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күні бүгінге дейін өз құнын жойған жоқ. Кейінгі тілші ғалымдар да бұл пікірдің дұрыстығын 
дәлелдеді.  

1939 жылы Хажым Басымовтың “Құрмалас сөйлемдерге қойылатын үтір (, ) белгілері” 
деген мақаласында салалас құрмаластағы жай сөйлемдердің мағына жағынан тығыз 
байланысты болатындығы, оларды жеке-жеке алып айтқанда белгілі-бір мағынаны білдіретін 
сөйлем екендігіне көңіл бөлген. Сондай-ақ, автор салалас құрмалас сөйлемді формасына қарай 
жалғаулықты, жалғаулықсыз салалас деп екіге бөледі де, жалғаулықсыз салаласты іргелес 
салалас деп атайды [2]. Х. Басымовтың бұл сияқты құнды пікірлері қазақ тіл ғылымында, 
соның ішінде құрмалас сөйлем синтаксисін зерттеуге зор үлес болып қосылды. Х. Басымов та 
С. Жиенбаев сияқты үйірлі мүшелі жай сөйлемдерді сабақтас құрмалас сөйлемдер деп қарады.  

Синтаксисті зерттеген көптеген ғалымдардың еңбектерін сараптағанымызда, құрмалас 
сөйлемнің бастапқы түрі екі жай сөйлемнің іргелесе, ешбір жалғаулықсыз байланысуы 
негізінде пайда болған. Оның өзінде де өте қарапайым құрылыста кездеседі.  

Көне тарихи деректерге талдау жасап көргенімізде, кұрмалас сөйлемдердің қарапайым 
түрлерін кездестіреміз. Бұл жөнінде құрмалас сөйлем синтаксисін біршама зерттеген көрнекті 
ғалым Нығмет Сауранбаев былай деген еді: “Заман сайын адам баласының қоғамдық, 
шаруашылық, мәдени тұрмысының бір басқыштан екінші басқышқа көшіп отыруына 
байланысты тілдің синтаксистік құрылысы да бірте-бірте дамып отырады. Неғұрлым 
қоғамның алыс уақыттағы дәуірлеріне терең бойлай берсек, тілдің құрылысының да соншалық 
жабайы болатынын көреміз. Сол сияқты неғұрлым осы заманға жақындаған сайын тіл 
құрылысының қиындығынан жаңаланғанын көреміз” [3].  

Құрмалас сөйлем синтаксисін жан-жақты зерттеген ғалымдардың бірі– Ахмеди Ысқақов. 
«Құрмалас сөйлем мәселелері» деген мақаласында құрмалас сөйлемге анықтама бере отырып, 
оның компоненттерінің бастауышы жеке-жеке де ортақ та болатынын бірінші айтқан ғалым. 
«Сабақтасты, салаласты ажыратудағы негізгі өлшем (критерий), – деп жазды А. Ысқақов, – 
бағыныңқының баяндауышы сөйлемді аяқтай алатындай тиянақты болса онда құрмаласқан 
жай сөйлемдер салалас тобына жатады да, керісінше баяндауыш тиянақсыз болса, – сабақтас 
тобына жатқызылады.»  

Тіліміздегі құрмалас сөйлемдерді көп зерттеген ғалым – Сәрсен Аманжолов болды. С. 
Аманжолов 1940 жылы «Қазақ тілі ғылыми синтаксисінің қысқа курсы» атты еңбегінде 
құрмалас сөйлем синтаксисін ғылыми тұрғыдан зерттеді.  

С. Аманжолов үйірлі мүшелердің сабақтас құрмаластың компоненті бола алмайтынын, тек 
жай сөйлемнің күрделі бір мүшесі болатынын дәлелдеді. Соның нәтижесінде Н. Сауранбаев 
анықтауыш бағыныңқылар жөніндегі көзқарасын өзгертіп, оларды үйірлі мүшелі жай сөйлем 
деп танитынын мойындады.  

Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемнің зерттелуін профессор Н. Сауранбаевтың «Қазақ 
тіліндегі құрмалас сөйлемдер жүйесі» деген еңбегінен көреміз. Н. Сауранбаев қазақ тіліндегі 
құрмалас сөйлемдерді үлкен үш топқа бөледі: іргелес құрмаластар, салалас құрмаластар және 
сабақтас құрмаластар.  

Ал іргелес құрмаласты жайылыңқы және қойылыңқы деп екіге бөледі. Жайылыңқы 
іргелестің өзіндік белгісіне және оның құрамына енген жай сөйлемдер қысқартылмай, толық 
күйінде айтылады. Ал қойылыңқы түріне іргелесті жатқызады.  

Мысалы: «Бір жерде күш, бір жерде өнер, бір жерде мінез көрсетіледі».  
Қойылыңқы іргелестің құрамына енген жай сөйлемдердің ортақ баяндауышы болады, – 

деді [6]. Бұл пікір қазақ тілі мамандарынан қолдау таппады. Кейінгі зерттеулерде қазақ тіл 
ғалымы Н. Т. Сауранбаевтың «Жайылыңқы іргелесін» жалғаулықсыз салалас деп, ал 
«қойылыңқы іргелесін» бірыңғай мүшелі жай сөйлем ретінде қарастырды.  

Автор салалас сөйлемдерді мағынасына қарай мезгілдес, қарсылықты, себептес деп үшке 
бөледі. Сонымен қатар олардың өзіндік белгілерін айқындап берді.  

Қазіргі қазақ тіліндегі талғаулы, кезектес салаластарды құрмалас сөйлем дәрежесіне 
көтеріле қойған жоқ деп санаған.  
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Құрмалас сөйлемнің даму жолындағы заңдылықты профессор Н. Сауранбаев: «Құрмалас 
сөйлемдердің шығуына, дамуына игілі жағдай– халық өмірінде, қоғамда мәдениеттің, өнер-
білімнің, әсіресе көркем әдебиеттің, ғылымның дамуы болуға тиіс. Өйткені жай оқиға, 
құбылыс туралы түсініктерге негізделген бірнеше жеке ойды ұлғастырып, ұштастыру 
адамның ойлау әрекетінің даму процесінде болатындағы сөзсіз деп бағдарлайды»  

Құрмалас сөйлемді зерттеу тарихында қазақ тілі білімінде әр түрлі көзқарастар болғанын 
байқаймыз.  

Автор екі жай сөйлем бір-бірімен өзара тең болып құрмаласса, оны салалас дейді де, ал кем 
құрмаласса сабақтас сөйлем дейді.  

Профессор Қ. Жұбанов құрмалас сөйлемдерді: салалас, сабақтас деп бөледі.  
С. Аманжолов құрмалас сөйлемдерді төртке бөледі: салалас құрмалас, сабақтас құрмалас, 

аралас құрмалас және тиянақты басыңқысыз сабақтастар.  
Салалас құрмалас сөйлемдерді өзара жіктеуде тіл білімінде кезінде әртүрлі көзқарастар 

болып келді.  
Мысалы, А. Байтұрсынов жоғарыда аты аталған еңбегінде салалас сөйлемдерді бес түрге 

бөледі: жиылыңқы, қайырыңқы, айырыңқы, сұйылыңқы, қойылыңқы.  
Профессор Қ. Жұбановтың топтамасы салалас сөйлемнің жіктелу барысына негіз болып 

қалыптасты. Ыңғайлас салалас, ереуіл салалас, талғама салалас, себеп- салдар салалас, шарт-
жағдай салалас.  

Құрмалас сөйлем синтаксисін жан-жақты зерттеген ғалым Қайырболат Есенов. "Құрмалас 
сөйлем синтаксисі" атты монографиялық еңбегінде құрмалас сөйлемнің жасалу табиғатына 
жеке жай сөйлемдердің өзара бірігу заңдылықтарын ғылыми жағынан терең зерттеп, тіл 
білімінің синтаксис саласына үлкен үлес қосты. Автордың пікірі бойынша "Құрмалас сөйлем 
айтушы не болмаса жазушы адамның күрделі ойын білдіруге бейім тұрады. Ал күрделі ойдың 
өзі белгілі-бір оқиға тізбектерін әр түрлі мағыналық ыңғайда сипаттау көрінісіне негізделеді. 
Тіліміздегі құрмалас сөйлемнің колданылу барысы осындай ой білдірудің қажеттілігінен 
туындап жатады.  

Құрмалас сөйлем жеке жай сөйлемдердің басын біріктіргендіктен де, оның өзі синтаксистің 
үлкен бір саласы болып есептеледі. Демек ол – өз алдына жеке синтаксистік категория.  

 Құрмалас сөйлемнің өзіндік айырым белгілері бар. Атап айтқанда, оны жай сейлем 
синтаксисінен ажырату қажет. Сонда ғана ол сөйлем синтаксисінің жеке бір саласы ретінде 
танылады.  

 Қ. Есенов құрмалас сөйлемнің жалпы белгілерін былайша топтастырады: 
1. Жай сөйлемнің құрылыс материалы жеке сөздер мен сөз тіркесі, ал құрмаластың 

құрылыс материалы – жеке сөйлемдер. Жай сөйлем бір предикаттық қатынасқа негізделсе, 
кұрмалас сөйлем ең кем дегенде екі предикаттық қатынасқа негізделеді. Мысалы: Мен кітап 
оқимын (жай сөйлем). Мен кітап оқимын, Омар сурет салады (құрмалас сөйлем).  

2. Құрмалас сөйлем күрделі ойды білдіреді.  
3. Жай сөйлемде жеке сөздер мен сөз тіркестері өзара тығыз байланысса, құрмаласта әрбір 

жеке жай сөйлемдер өзара тығыз бір-бірімен байланысады.  
4. Әрбір жай сөйлем аяқталған интонацияға ие болады. Ал құрмалас сөйлемде бұл 

басқашарақ көрініс табады.  
 Атап айтсақ, құрмаластың алғашқы сөйлемі (сөйлемдері) байланыстырғыш қызметке де 

ие болып, интонация жағынан тиянақсыз, ұласпалы қасиетті ғана сақтайды, ал тиянақты 
интонация тек оның соңғы сөйлемінде болады [10], – дейді.  

Тіл ғылымында құрмалас сөйлем синтаксисін зерттеуде көлемді еңбек жазған ғалымдар М. 
Балақаев пен Т. Қордабаевты атауға болады. Автордың бірігіп жазған “Қазіргі қазақ тілі. 
Синтаксис” деген монографиялық еңбегінде синтаксиске байланысты: құрмалас сөйлемнің 
жай сөйлемнен өзгешелігі, оның қалыптасу, даму жолдары, жай сөйлемдердің бір-бірімен 
құрмаласу тәсілдері, салалас, сабақтас, аралас құрмалас сөйлемдер және олардың өзіндік 
белгілері мен түрлері сөз болады.  
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Бұлардың бәрі де негізінен қазақ тіл мамандарының көбі таныған құрмалас сөйлем 
синтаксисіне байланысты мәселелер еді. 1958 – 1959 жылдары "Қазақ тілі мен әдебиеті" 
журналы құрмалас сөйлем жөнінде дискуссия ұйымдастырған болатын. Құрмалас сөйлемге 
байланысты әр түрлі пікірлер, қазақ тілін басқа да түрік тілдерімен салыстыру, тіліміздегі 
кұрмалас сөйлем туралы талас мәселелерді шешу жағы ойдағыдай болмады. Құрмалас 
сөйлемді мектепте оқыту проблемаларымен бірсыпыра ғалым-әдіскерлер айналысты.  
 Белгілі әдіскер-ғалым Балғаным Құлмағанбетова "Құрмалас сөйлемдерді оқытудың кейбір 
мәселелері" деген монографиялық еңбегінде салалас құрмалас сөйлемнің мектепте оқытылу 
жайына, әдіс-тәсілдеріне, әсіресе алдыңғы қатарлы Липецк мұғалімдерінің іс-тәжірибесін 
құрмалас сөйлем синтаксисін оқытуда басшылыққа алуды ұсынады.  

 "Қазақ тілі синтаксисі методикасының негіздері" атты еңбегінде Хасен Арғынов жай 
сөйлем мен құрмалас сөйлемнің зерттелу жайына кең тоқтала келіп, "кез-келген жай 
сөйлемдер құрмалас сөйлем компоненті бола алмайды. Құрмаластың компонент болуы үшін, 
жай сөйлемдер бір-бірімен мағыналық та, грамматикалық та байланыста болуы шарт. 
Құрмалас сөйлем әрқашан екі онан да көп компоненттерден жасалады. Мұның өзі құрмалас 
сөйлемнің құрандылығын айқындайды [12].  

 Жай сөйлем бір сөзден де, бірнеше сөзден де жасалына берсе, құрмалас сөйлем ешқашан 
да бір жай сөйлемнен яки бір компоненттен жасалынбайды. Бұл да құрмалас сөйлемнің өзіндік 
басты белгісі – форманың көріну жолдарының бірі. Құрмалас сөйлемнің компоненттерінің 
саны сөйлеуші мен жазушының күрделі ойын білдіру қабілетіне қарап анықталып отырылады.  

Соңғы кездерде көп өлшемді құрылысы мен көп қабатты мазмұнды жағынан синтаксистегі 
жай және қалыпты құрмалас сөйлемдердің ерекшеленетін күрделі тілдік құрылымдыр 
бірсыпыра ғалымдардың зерттеу жұмыстарынан, бірен-саран диссертациялық еңбектерден 
орын алып отыр.  

Соның бірі Г. Садированың “Қазіргі қазақ тіліндегі көп компонентті салалас құрмалас 
сөйлемдер” деген тақырыпта жазған кандидаттық диссертациясының үлкен маңызы бар деп 
айтуға болады.  

Автор диссертацияның авторефератында салалас сөйлемдердің тарихи зерттелуі жөніндегі 
еңбектерге шолу жасау барысында мынадай пікірлер айтқан: “Қазіргі кезде көп компонентті 
салалас құрмалас сөйлем деп танылып жүрген сөйлем типінің ертеден-ақ белгілі болғандығын 
анықтауға мүмкіндік ала аламыз.  

Қазақ тілі жөніндегі зерттеулерде салалас құрмаластың құрамында компоненттер санының 
екеуден көп болып келетіндегі айтылып, салалас сөйлем анықтамаларына көрсетіліп 
жүргенімен оны қалыпты және көп компонентті деп бөлу болған жоқ, - дей келіп, мынадай 
ғылыми қорытындыға келеді:” Көп компонетті салалас құрмалас сөйлем құрамында кем 
дегенде салаласа байланысқан үш ПБ-нің (пред. бірлік) мағыналық, тұлғалық, интонациялық 
тұтастығын сыйдыратын, көп өлшемді құрылымы мен көп қабатты мағынасы болатын 
синтаксистік бірлік екендігі туралы тұжырымдар беріледі [13].  

Жоғарыда айтылған пікірлерді жинақтай келе, тіл білімінде құрмалас сөйлем, оның ішінде 
салалас сөйлемнің біршама зерттелгендігін көруге болады.  

Қазір құрмалас сөйлем жасалу жағынан үлкен үш салаға бөлініп (жоғары оқу орындары 
мен мектеп оқулықтарында) оқытылады : салалас құрмалас, сабақтас құрмалас және аралас 
құрмалас сөйлемдер. Бұлайша жіктелу тілімізде әбден қалыптасты деп айта аламыз. Солай 
болса тұрса да, салалас сөйлемдердің құрылымын зерттеу ғалымдардың назарын өзіне 
аударуда.  
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ҚАЗАҚ ЖАРНАМАСЫНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Аңдатпа. Мақалада жарнама тілі мен жарнаманың психологиялық әсерлері жөнінде айтылады. 
Жарнаманың ықпал етуші күші мен жарнамадағы ақпараттың нәтижесіндегі назар аударту, қызығушылық 
туғызу, ынталандыру және т. б, психологиялық әрекеттер талданады.  

Түйін сөздер: Жарнама психологиясы, жарнама «образы», жарнаматану, имидж.  
 
Жарнаманың әсерлілігі, оның ықпалының артуы адам психикасының ерекшеліктерін 

ескеріп жасалған кезде ғана артады. Адамды әрекетке бағыттайтын, қажетін өтеуге 
талаптандыратын бір түрткі болады. Бұл түрткіні психологияда мотив (себеп) деп атайды. 
Түрлі жағдайлардың әсер етуіне қарай адам психологиясы әр түрлі өзгерістерге түсіп отырады. 
Жарнама бірден оқырманның, тыңдарманның, көрерменнің назарын аударуы керек. 
Психология ғылымында ойлы назар және ойсыз назар деген болады. Біріншісі адам бір нәрсені 
көру үшін күш жұмсап, тырысуы керек, ал екіншісі – затты немесе құбылысты адамның 
ойламаған жерден байқап оған еріксіз көңіл бөлуі.  

Жарнама негізінде ойламаған жерден адам назарына ілігіп, оның санасына әсер ету керек. 
Ол тұтынушының қызығушылығын арттырып, көздеген затың сатып алуға итермелейді. 
Кейбір жағдайларда жарнама тұтынушының сезіміне әсер еткеннен кейін, екінші кезеңде 
мағынасымен қызықтырып, белгілі бір сезімді қалыптастырып, оны қуантып немесе 
таңдандырып, ал кейбір жағдайда ойламаған жерден шешім қабылдатып, абдыратады. Жақсы 
жарнама адам санасында белгілі бір бейне (образ) жасап, сонымен байланысты нығайтып, 
қалыптастырады. Мұндай жағдайда біз «жарнама» образымен танысамыз. Жарнаманың әсері 
дәлелді болуы пайдаланған тұжырымдамаларға тікелей байланысты. Егер де мұндай дәлелдер 
жарнамада жоқ болса, онда жарнаманың адам санасына ықпалы әлсіреуі сөзсіз. Жарнаманың 
тағы бір ұтымды жақтарының бірі – сезімге тікелей байланысты бір нәрсені көргенде 
туындайтын ассоциациялар. Бұл – бір нәрсені екінші нәрсеге ұқсату арқылы белгілі бір сезім 
ағынын туғызу.  

Кез-келген ортаға байланысты әр түрлі жарнамаларға назар аударта білу – жарнама 
компаниялары мен агенттіктерінің жетістігі. Жарнама хабарлары, мейлі ол газет, журнал 
арқылы немесе радио, теледидар арқылы берілсін тұтынушы мен көрермендер арасында 
психологиялық байланыс туғызады. Жарнама хабарларының белгілерін қабылдау маңызды 
мәселе. Жарнама белгілерін дұрыс қолдана білу жарнамашының шеберлігіне байланысты. 
Жарнаманың қолданылуын адам санасында белгілі бір уақыт аралығында белгілер (сигнал) 
жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Осы белгілер арқылы адам өзіне қажетті тауар 
жөнінде жан-жақты мәлімет алады. Нәтижесінде адамның ойында психикалық процесс жүреді. 
Бұл эмоциялық күйзеліс түрінде өтеді.  
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Өркениетті елдерде жарнама, оның тілі, психологиясы жөнінде көптеген ғылыми-зерттеу 
жұмыстары жүргізіліп, көптеген еңбектер жарияланды. Ал, бізде жарнама жөнінде оның тілі 
мен психологиялық әсерлері жөнінде ғылыми тұрғыдан зерттелген жұмыстар енді қолға алына 
бастады.  

Жақсы жарнама – дәл және нақты хабар мен ойдағыдай жаңалықтардың дер кезінде берілуі. 
Жарнама жасайтын мамандар бізде әлі өз дәрежесінде қалыптасқан жоқ. Жарнама жасауға 
психологтар, социологтар, тілшілер, экономистер керек. Иә, жарнама мәселесінің айтылатын, 
жазылатын, зерттелетін мәселелері жеткілікті. Бұл – Қазақстан Республикасында шешуін 
таппаған, соңғы кезде қолға алынып келе жатқан жұмыстың бірі. Жарнама – алуан арналы 
ғылым. Сол себепті жарнаматану ғылымы қалыптасқаны жөн. Оның сүбелі саласының бірі – 
психологиялық арна.  

Жарнама психологиясына байланысты шет ел ғалымдарының еңбектері баршылық. 
Мысалы, Американың белгілі ғалымдары Ч. Эдвардс, Р. Браун: «Реклама не может решать 
столь непосильные задачи. Реклама информирует и только» дейді. Олардың ойынша, жарнама 
ерекше құбылыс: «Реклама – это всякая оплаченная форма распространения сведений о 
товарах и методах обслуживания, обращенная к неопределенной группе людей» деп көрсетеді 
[1]. Тұтынушының өнімді сатып алуына тек қана өнімнің өзі емес, оған жасалған жарнама 
хабар әсер етеді. Егер жарнама мәтінін құрастырған кезде адам психикасының ерекшеліктері 
еске алынса, онда жарнама мақсатына жетеді. Себебі назар аударту, қызығушылық туғызу, 
ынталандыру – мұның барлығы психологиялық әрекеттер.  

Сатып алу процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Түрткі жағдай (мотив) адам санасы арқылы 
өтіп, мінез-құлқына әсер етеді. Осыған байланысты кеңес ғалымы В. В. Усов адам мінез-
құлқының екі түрін ұсынады. Біріншісі «импульсті» мінез-құлық, яғни сананың белсенді 
қатынасынсыз өтетін қимыл, екіншісі «проблемалық» мінез-құлық – жан-жақты ойланудан 
кейін қабылданған шешім[2]. Кез-келген нәрсені сатып алуға түрткі болған жағдай өнімнің 
бағасына қатынаста анық көрінеді. Түрткі жағдай күшті болған сайын бағаға қатынас әлсіз 
бола бастайды. Күнделікті сұранымдағы өнімдердің (нан, сүт, ет т. б.) бағасы аз ғана өзгерсе, 
белгілі бір мағынаға ие болады. Ал қажеттілікті қанағаттандыру үшін сатып алынған өнімнің 
жоғарғы бағасы тұтынушының көңілінде қалмайды. Қажеттіліктің пайда болуы адамда белгілі 
эмоциялық жағдайы қозғайды. Сатып алынған өнімнен кейін адамнан күш түсіп, 
психологиялық жағынан көңіл-күйі көтереңкі болады. Бірақ адам біршама уақытқа дейін 
ешқандай әсерге ұшырамайды. Біраз уақыттан кейін алдыңғы, сатып алуға дейінгі көңіл-күй 
қайта оралады. Жаңа психологиялық қызу мен эмоциялық күйзеліске ұшырады. Кейбір 
адамдарда сатып алынған өніммен байланысты күйзеліс тез қайтады, ал кейбіреуінің 
санасында ұзақ уақыт сақталады. Үшінші біреулерінде жоғалып кетіп, қайта оралады. Сатып 
алынған өнімнің нәтижесіндегі психологиялық салдарды тұтынушылар әр түрлі көтереді. 
Сатып алушының бұл психологиялық ерекшеліктерін білу, келесі керекті өнімнің қажеттілігін 
жасауға бағытталған жарнама жұмыстары үшін негізгі позиция болуға қызмет етеді. Сатып 
алушылар кейбір өнімдерді оның қандай қажеттіліктерді қанағаттандыра алатындығына 
байланысты бағалайды. Сондықтан сатып алған өнімнің түрткі болған жағдайын (мотивін) 
адамдардың әлеуметтік өмірінің, жанұя-тұрмыстық ортасының, қарым-қатынасының, ақыл-
ойының, қызығушылығының қоғамдық және өндірістік ұжым өміріне қатысу аспектісінде 
қарастыруға болады.  

Өнімнің сатып алынуына әрқашан белгілі экономикалық, әлеуметтік, психологиялық, 
географиялық факторлар әсер етеді. Талғам, әдеттенушілік, дағды болады, ол – адамның 
жасына, әлеуметтік ортасына, ұлттық ерекшелігіне, тұрған жеріне, өмірлік тәжірибесіне, 
біліміне адамның іс-әрекет нормалары мен пікірінің көрінісі. Еліктеу деген болады, ол – басқа 
адамдардың пікірімен санаса отырып алынған өнім, әлеуметтік топтардың беделді мүшелеріне 
қарай бой түзеу арқылы жасалған әрекет. Өнімнің сатып алынуына әрқашан белгілі 
экономикалық, әлеуметтік, психологиялық, географиялық факторлар әсер етеді.  

Тұтынушылар әдетте затты не үшін сатып алғандығын біледі. Бірақ күткен өнімді сатып 
алу себебін түсіндіре алмайды. Кейбір тұтынушылар өнімді сүйсінгендіктен сатып алады. Кей 
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жағдайда адамның беделі де әсер етеді. Беделді кісі (қоғам қайраткері, ғалым, кино артисі т. 
б.) тұтынушының психикасында ерекше із қалдырады. Айталық, Қазақстан Республикасында 
шығарылған, әсіресе, арақ-шарап өнімдерін жарнамалауда шетел артистерін жиі пайдалану 
байқалуда.  

Мотивация тұтынушылардың әдет-ғұрпы, көзқарасы, талғамы маңызды роль атқарады. 
Олар мотивация кезеңдерінен өту кезінде нақты қажеттіліктің қанағаттандырылуы негізінде 
пайда болады. Нәтижесінде тұтынушының өнімге деген әрбір қимылы ол үшін қажеттілік 
болып табылады. Көп жағдайда жарнама сатып алуға бірдеңе түрткі болып, есте сақтау 
арқылы санада әсер қалдыруы мүмкін. Кейін осы процесс өнімді сатып алуға себеп болады.  

Жарнама адамдардың көңілін аударса, онда ол есте тез сақталады. Ол үшін жарнамалар 
мәтінінде аз сөз қолданып, түрлі-түсті айқын суреттермен басқа да көрнекі құралдарды 
ұтымды, тиімді, дәл қолдана білу керек.  

Психология ғылымынде есте сақтау қабілеттерінің ерекшеліктеріне қарай адамдар 
жекелеген топтарға бөлінеді: а) кейбір адамдар көзбен көретін жарнамаларды жақсы сақтайды; 
б) қайсыбіреулері есту; б) енді біреулері қозғалыстағы жарнамаларды естерінде жақсы 
сақтайды.  

Жарнама тек қана экономика емес, сонымен қатар әлеуметтік психологиялық заңдарға да 
бағынады. Адамдардың сұранымы үнемі бірқалыпты болып тұрмайды. Ол үнемі үздіксіз 
өзгеріс үстінде болады. Бұл өзгерістер тек қана табыстың өсу деңгейімен ғана байланысты 
емес. Ол белгілі бір психологиялық әсердің және техникалық прогрестің әсерінен де болуы 
мүмкін. Адамдардың сұранымына өзгеріс енгізуде жарнама үлкен қызмет атқарады. Айталық, 
оның мамандығы, білімі, жынысы, жасы сияқты факторлар да өз әсерін тигізеді. Олар 
зерттеуде әлеуметтік процестердің біршама ерекшеліктерін еске ұстауды қажет етеді. Басты 
ерекшелік таным обьектісінің тұлға немесе әлеуметтік топ екендігінде. Кез-келген әлеуметтік 
процеске қатынасушылар ешқашан бірқалыпты болмайды. Тұтынушы қоғаммен белгілі бір 
қатынастағы оның бір бөлшегі болып саналады. Адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы 
олардың психикасының қалыптасуының негізгі факторы болып табылады.  

Жарнаманы зерттеу барысындағы кейбір жасына, жынысына, қызметіне, тұрғындардың 
ұлттық құрамына байланысты әлеуметтік деректер статистикалық және мұрағаттық 
материалдардан, партиялық, кәсіподақтық, құжаттардан, санақ материалдарынан алынады. 
Жарнама алдымен адамдардың ақылы мен сезіміне әсер ету керек. Оның психологиялық 
әсерінің нәтижесінде жасалған іс-әрекет адамдардың жеке еркі бойынша жасалған сияқты 
болуы тиіс. Кейбір адамдар өздерінің ойларында, көзқарастарында тұрақсыздық білдіреді. 
Мұндай адамдарды психология ғылымында белсенді адамдар деп атайды. Олар өмірде жиі 
кездеседі. Сондықтан да жарнама берілген плакат, хабарландырулар, мерзімді баспасөз, теле 
және кинофильмдер адамдардың барлық мінез-құлқына сәйкес жасалынуы керек. 
Жарнамадағы сөздер мен көріністер, суреттер қандай жағдайда болмасын ақылы мен сана-
сезіміне жақсы әсер етіп, олардың естерінде уақытқа сақталуы үшін сәйкестендірілуі керек. 
Кез-келген жарнама көңіл аудартып, тұтынушыны іс-әрекет жасауға ынталандыруы тиіс. Егер 
жарнамаға көңіл бөлініп, іс-әрекет жасалса, онда жарнаманың мақсатына жеткендігі.  

Жарнаманың бүгінгі күнге дейінгі тарихына зер салып қарайтын болсақ, оның әлеуметтік 
қызметі мен қоғамға тигізген әсерінің нәтижелері де әлі де болса тереңдетілген күрделі 
теориялық мәселелеоді шешуді талап етеді. Жарнаманың бірсыпыра проблемалары 
психологиялық сипатта болатыны белгілі. Өйткені хабарды қолдану мен қабылдау адам 
өмірінде ерекше орын алады. Жарнама психологиясына байланысты О. А. Феофанов былай 
дейді: жарнаманың мақсаты-тұтынушының өнімге деген көзқарасын анықтап, соған сәйкес 
әсер ету («Задача рекламы – предопределить мотивацию поведения покупателя и 
соответсвующим образом повлиять на нее») [3].  

Шетелдік ғалымдар жарнаманы алдымен адам сана-сезіміне әсер етуші құрал ретінде 
пайымдайды. Жарнаманың адам сана-сезіміне әсер ету үшін көптеген әдістер қолданылады. 
Соның бірі – заттың өзіндік ерекшелігін «имидж» көрсету. Бұл әдіс шетел жарнамаларында 
жиі қолданылады, себебі әр түрлі фирмалар мен компаниялар шығарған бірыңғай өнімдердің 
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көптеп пайда болуына байланысты әрбір кәсіпорын өз өнімін өткізу үшін заттың ерекше 
қасиеттерін көрсетуге тырысады. Сол арқылы тұтынушыларға біраз уақытқа дейін танымал 
болып, кейін осы қасиеттері, ерекшеліктері жеткіліксіз болғанда өнімдерін өткізу үшін 
қосымша қасиеттер, ерекшеліктер ойластырады. Мысалы, Америкада «Marlboro’’ сигареті 
біраз уақытқа дейін әйелдерге арналған сигарет есебінде жарнамаланды. Кейін бұл сигарет 
«тек қана Вирджиния темекісінен жасалған сигарет емес деп, нағыз ерлерге» арналғанын 
көрсете келе сигаретке жаңа «имидж» берді. Шетелдік жарнамаларда «имидж» тек қана 
өнімнің сорттарына емес, сонымен қатар әлеуметтік процестерді ерекшелеуде және әр түрлі 
үгіт-насихат, білім алу салаларында да жиі қолданылады. Мысалы, жарнамаға арналған 
американдық әдебиеттерде сатып алған автомобильдеріне мінезін анықтау әдеті жөнінде де 
көп айтылады. Айталық, байлар өздерінің әлеуметтік жағдайларын көрсету үшін төбесі ашық, 
түсі қызыл, сары, ақ «кадиллак» автомобильдерін сатып алуға тырысады. Бұл процестер сонғы 
уақытта Қазақстанда да байқалуда. Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G-class, Maybach, 
Lexus автомобильдерін бізде тек қана тұрмыс жағдайы жоғары кәсіпкер немесе бизнесиен 
адамдар ғана сатып алуға мүмкіндіктері бар. Сол сияқты көптеген қала дүкендерінің 
көпшілікке арналмағандығын сыртқы көріністерінен оңай байқауға болады. Мысалы: Esentai 
Mall, француз үйі, Silk Way City, Mega Center Alma-Ata, Kimex, Интертоп т. б. фирмаларының 
дүкендері мен шетел дизайнерлерінің арнайы тігілген киімдерін сататын дүкендерге кез-
келген адам кіріп, сауда жасай алмайды. Біздің елімізде де жарнаманың мұндай 
психологиялық аспектілерін ескерту керектігі дәлелденгендей.  

Қазір не көп – ілінген жарнама көп. Олардың қаншалықты психологиялық немесе әсемдік 
көркемдеу жақтарына көңіл бөлгендігін, тек жарнама ісімен айналысушылар ғана емес, 
қарапайым қала тұрғындарының өздері-ақ байқауларына болады. Жарнаманың бүкіл 
өркениетті елдер зерттеген басты мәселесі мен оның негізгі қызметі тұтынушының назарын 
аудартып, жарнамаланып отырған өнімге немесе қызмет көрсету түрлеріне деген 
қызығушылығын туғызып, сатып алуға не басқадай іс-әркет жасауға ынталандыру. Бұл жерде 
алдымен тұтынушылардың қажеттілігін ескеру – басты назардағы мәселе. Жарнамаланып 
отырған өнім тұтынушыға ой туғызып, назарын аудартып, түсінікті етіп қабылдай алатын 
жағдайда жарнамаланатын болса, бұл жарнаманың басты, негізгі мақсатының орындалып, іске 
асқандығы.  

Жарнаманың өз қызметін атқаруы үшін жарнама мәтінін құрастыру кезінде адам сана-
сезімінің ерекшеліктерін ескеріп жасаған кезде ғана жетеді. Негізінген жарнаманың адам сана-
сезіміне әсер етуінің мынадай езеңдері бар: назарды өзіне аударту, қызықтыру, ынталандыру, 
сатып алуға немесе басқа да іс-әрекет пайдасына нақтылы дәлелдеме жасау, сатып алуға 
немесе іс-әрекетті пайдалануға мәжбүр ету. Міне, жарнама мәтіні адам психикасының 
осындай ерекшеліктерін ескерген кезде ғана мақсатына толық жетеді. Қазіргі кезде қазақ 
тілінде беріліп жүрген жарнамаларда көбінесе бұл жағдайлардың біріне де мән беріп, бірі де 
ескерілмеген, себебі, жарнамалардың бәрі де тікелей орыс тілінен сөзбе-сөз аударылып, тіпті 
қазақ тілінің заңдылықтары сақталмастан жарияланып жүр.  

Жарнама мәтінінің пәрменділігін арттыру үшін көптеген тілдік құралдарды, әсіресе, 
сарыстырулар, теңеулер, әр түрлі көрсем сөздерді тиімді, орынды пайдалана отырып 
жасалынған жарнамалардың әсері жақсы болып, тұтынушының тез, жылдам қабылдауына 
мүмкіндік береді. Тағы бір айта кететін мәселе – жарнама мәтіні қысқа әрі мәнді болуы тиіс. 
Бұл тұтынушының санасында тез қабылданып, ұзақ уақыт қалуына жақсы әсерін тигізеді. Бір 
сөзбен айтқанда, жарнамада жалғыз сөздің өзі әсерлі болуы керек. Атақты орыс очеркисі В. 
Овечкин айтқандай: «В этом искусстве уметь единым словом, намеком вызвать у читателя 
много воспоминаний, ассоциаций, бурю чувств» [4]. яғни жалғыз сөз арқылы сезім құйынын 
ояту, биіктерге шақыру, ойды өзгерту, әрине, бұл оңай нәрсе емес, сондықтан да жарнама өнер 
өзін осы жолға бағыштаған адамнан қажымас еңбекті, таудай талапты, көп ізденістерді талап 
етеді. Қазақ тілі мемлекеттік тіл болғандықтан, жарнама саласында кеңінен қолданылуы тиіс.  

Жарнама тілі психологиялық жағынан зерттелуі бойынша елеулі жетістіктерге қол 
жеткізді. Адам санасына, адамның ойлау қорындағы тілдік сигналдарға жарнаманың әсер ету 
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мүмкіншілігі күшті. Себебі адамның ми қыртыстары кез келген көріністі қабылдап алып, сол 
арқылы адамда белгілі бір психологиялық ұмтылыс тудыра алады. Жарнама жасаушы мен 
тұтынушы арасындағы коммуникативтік қарым-қатынас вербалдық (тілдік) және 
бейвербалдық (ым, ишара, мимика, жарнамадағы әр түрлі мазмұндағы сурет) сөйлеу амалы 
құралдары арқылы жүзеге асады. Мұның бәрі тілдік тұрғыдан алғанда, жарнаманың адам 
қалауын, тілек -талабын оятушы қуатты күш екенін білдіреді. Ал жарнама мәтініндегі сөздің 
қолданылу өрісі, бір жағынан, адамның ұлттық болмысына, яғни ұлттық сана-сезіміне сай 
келуі тиіс болса, екінші жағынан, адамның өз ішіндегі ұмтылысын қанағаттандыруға 
байланысты болу керек. Дегенмен қай жағынан алып қарасақ та, егер сапалы, құнды тауарды 
көрсетуге арналған жарнама түсініксіз болатын болса, онда ол тұтынушылардың 
қызығушылығын оятпайды. Қазақ тілін жарнама тіліне айналдыру – қиын да күрделі іс. Оның 
лингвистикалық, әлеуметтік лингвистикалық, психолигвистикалық қырлары (аспектілері) 
арнайы зерттеуді қажет етеді.  
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А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 
 

ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ОҚУ-БІЛІМНІҢ ДАМУЫ  
ЖӘНЕ СОЛ КЕЗДЕГІ ОҚУЛЫҚТАР 

 
Аңдатпа: Өткен ғасырдың басында Алаш қайраткерлері қазақтың ұлттық тіл білімін қалыптастырып, 

ұшан-теңіз еңбектер жазғаны белгілі. Сол дәуірде терминжасам ұстанымдары толық қалыптасып, термин 
қабылдау принциптері айқын қолданысқа енді, терминдердегі бірізділік сақталып, жазба әдеби тілдің 
тазалығына айырықша көңіл бөлінді. Осының барлығы сол тұста жазылған оқулықтардан да көрініс тауып 
отырды.  

Түйін сөздер: ХХ ғасыр, оқулық, Алаш қайраткерлері, термин, терминжасам.  
 
Қазақ Тіл білімі тарихында ХХ ғасырдың басы айырықша орын алады. Себебі, осы кезеңде 

ұлттық жазудың енді ғана толыққанды қалыптасуына қарамастан, қазақ тіл білімінің 
өркендеуіне үлкен жол ашылды. Тіл білімінің барлық саласында сол кезде замана ағымымен 
бірге келген өзекті, күн тәртібіндегі проблемалар қазақ зиялыларының парасаты арқасында 
шешімін тауып отырды. Ұлттық тіл білімі қалыптасып, ұлттық жазу зерделеніп, кемелденді. 
Ұлттық тіл білімінің барлық саласы біртіндеп өркен жайды.  

Оқулық мәселесі – бір ұлттың тілі, руханияты, дамуы жөнінен алғанда, қай ғасырда 
болмасын өзекті әрі ауқымды тақырып.  

Өткен ғасырдың басында Алаш қайраткерлері қазақтың ұлттық тіл білімін қалыптастырып, 
ұшан-теңіз еңбектер жазғаны белгілі. Сол дәуірде терминжасам ұстанымдары толық 
қалыптасып, термин қабылдау принциптері айқын қолданысқа енді, терминдердегі бірізділік 
сақталып, жазба әдеби тілдің тазалығына айырықша көңіл бөлінді. Осының барлығы сол тұста 
жазылған оқулықтардан да көрініс тауып отырды.  

ХХ ғасырдың басы тек қазақ халқы жөнінен ғана емес, күллі адамзат баласының даму 
тарихы жөнінен алғанда да өзгеріске, дамуға, ауыр сын сағаттарға толы сындарлы кезең 
болды. Әсіресе, көптеген халықтар ұлт ретінде замана сынағынан сүрінбей өту мен құрып 
жоғалудың талқысына түсті. Сол дәуір тұрғысынан алғанда, заманауи технологиялардың 
жарыққа шығуы арта бастаған кезеңде, ғылым мен білімге деген сұраныс артып, адамзат 
қоғамы өзгеше форматта, жаңаша үлгіде дамудың жолына түсті. Сондай-ақ империялар 
арасындағы шонжарлыққа таласу, дүниені қайтадан бөліске салу ниеттерінің асқынуына 
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байланысты, адамзат баласы жарты ғасыр ішінде ғаламның ауыр қасіретін арқалаған ілгерінді-
кейінді екі реткі «жаһандық соғысты» бастан кешірді. Осындай ауыр сынаққа толы 
жүзжылдықтың басын сәтті бастаған Еуропа халықтарымен бірге, күні кешеге дейін 
«көшпенді халық» атанып келген қазақ ұлты да ғылым мен білімнің бәсеке бәйгесіне түсуіне 
тура келді. Басым бөлігі қыс қыстау, жаз жайлау – дәстүрлі мал шаруашылығын негіз еткен 
халқымыз енді аттан түсіп, жалпыұлттық оқу-ағартудың, өнер-білімнің, ғылымның сара 
жолына түсуі керек болды. Осылайша мыңжылдықтар бойы адамзат өркениетіне ұшан-теңіз 
үлес қосқан, адамзаттың руханияты мен ғылымында киелі есімдері аталатын небір ұлы 
тұлғаларды туған көшпенді түрік жұртшылығы, сондай-ақ қазақ даласы ендігі кезекте, 
отырықшылық пен қалалық өркениеті ілгерілеген, ғылым-техника күштерінің арқасында 
төңіректегі жұрттардан оқ бойы озып кеткен Еуропадан үлгі-өнеге алып, заманауи білімге 
белді бекем байлап кірісе бастады. Ғасыр керуенінің, замана талабының ырқына көніп, ежелгі 
ата-бабадан келе жатқан өмір салтын өзгертіп, аз-ақ жыл ішінде ағарту жолына түсіп кету – 
қандай халық үшін де оңай басып өте салатын жол болмасы айдан анық. Әрине, бұл осыған 
дейін қазақ жұрты арасында мүлдем оқу-білім болмады дегеннен дерек бермейді. Бұған дейін 
де ескіше білім алған жоғары сауатты тұлғалардың әрбір ауылдардан тартып, мемлекеттік 
деңгейге дейін елдің іргелі істерін жүргізгені белгілі. Одан сырт, ұлы даланың жер-жерінде 
санамалап болса да пәни білім ошақтары, бастауыш мектептер, орыс-қазақ тілді мектептер бар 
еді. Тіптен, арысы адамзатқа, берісі түгел түрікке, алты алаш баласына мағлұм болған Абай, 
Ыбырай, Шоқандар бастаған ұлы тұлғалардың ілім бастауының қайнар көзі қазақтың қасиетті 
топырағында болғаны талассыз ақиқат. Сондықтан ХХ ғасырдың басы қазақ тарихында тұтас 
ұлттың рухани ояну дәуірі болғаны белгілі.  

ХХ ғасырдың басында қазақтың ұлт көшбасшылары мен зиялылары Қазақ қоғамының 
дамуы мен әлемдегі халықтардың дамуын өзара салыстырып, түрлі бағыт-көзқарастармен 
таныса отырып‚ өзіне тән ерекшелігі, өзіндік болмысы, ұстанымы бар, дәстүрін сақтаған, 
сонымен қатар өнер мен білімнен, мәдениеттен де қалыс қалмаған қазақ қоғамын құруға, 
ұлттық сананы, ғылыми сананы оятып, жаңа қоғам қалыптастыруға талпынған. Ұлттың өзіндік 
белгісін сақтап қалатын негізгі қасиеттерінің бірі тіл екенін терең түсінген қазақ зиялылары өз 
беттерінше білімін жетілдіре отырып‚ қазақ тілі бойынша оқулықтар жазған‚ баспасөз бетінде 
түрлі пікірталастар ұйымдастырып отырған. Олар бұл жолда ұлттық мәдениеттің, әсіресе 
тілдің алар орны ерекше болатынын терең түсінді. Осыған байланысты ұлт көсемдері Ә. 
Бөкейхан:«Қазақтың ұлт болып, өркениетті ел қатарлы өмір сүруі үшін, ең алдымен, халықтың 
сана-сезімін оятатын жағдай тудыру керек, қазақтың ұлттық тілін, әдебиетін өрістету керек», 
– деп жазса, А. Байтұрсынұлы: «Өзіміздің елімізді сақтау үшін бізге мәдениетке, оқуға ұмтылу 
керек. Ол үшін, ең алдымен, әдебиет тілін өркендету керек. Өз алдына ел болуға өзінің тілі 
мен әдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын біз ұмытпауға тиіспіз», - деп жазды [1, 22]. Ел 
тарихында орны ерекше осынау егей тұлғалардың мұндай ұлы тұжырымдарға келуінің арғы 
жағында тарихи себептер мен сол тұстағы қоғамдық өмірдің шынайы болмысы менмұндалап 
тұр.  

Тарихқа үңіліп, өткенге көз жүгіртер болсақ, ХХ ғасырдың басы қазақ қоғамы үшін игі 
бастамаларға, үміт артар шараларға толы болғаны көрінеді. Әсіресе, төрт төңірекке көз салған, 
алысты болжай білетін, көреген дарын иелері заманауи ілімге сусап тұрған қазақ елін өнер-
білімге ынталандырғаны, сол жолда тынбай еңбек етіп, түгел халықтың болашағы үшін түн 
ұйқыларын төрт бөліп, аса ауқымды жұмыстар істегеніне көз жеткіземіз. Қазақтың бас ақыны 
– Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы шығармаларының сиясы кеуіп үлгірместен, қолдан-қолға 
көшіріліп, Арқаны кезіп кетуі жаңалыққа жаны құштар қазақ қауымының сол кездегі бір 
бейнесі болса, Абай туралы естеліктер растап тұрғанындай, Семейдегі кітап атаулыны 
түгелдей оқып бітіріп, ұлы санасы әлі де шөліркеп тұрған ғұламаның Петербордан (Петербург) 
әлемге әйгілі классикалық кітаптарды алдыруы ұлт тағдырын ойлаған ұлы фиолсофтың асқар 
таудай арман-мұратының бір көрінісі. Ал Абайдың адамзаттың жауһарына айналып бара 
жатқан «қара сөздері» мен жаңаша ойға, жұртты оятуға құрылған теңдессіз поэзиялық 
шығармалары ұшы-қиырсыз парасаттың, ірі ізденістің жемісі еді. Бәрінен де маңыздысы, Абай 
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Құнанбайұлы И. А. Крыловтан, М. Ю. Лермонтовтан, А. С. Пушкиннен, т. б. ақындардан 
ылғап, іріктеп отырып аудармалар жасауы өзінен кейінгі ұлт зиялыларының ұлы ұстаным 
қалыптастыруына негіз болғаны анық. Ал «Кел балалар оқылық», «Мұсылманшылық 
тұтқасы», «Өнер-білім бар жұрттар» қатарлы кесек шығармаларымен ел жүрегінен мықтап 
орын алған, қазақтың аса көрнекті педагогы, жазушы, этнограф, қоғам қайраткері Ыбырай 
Алтынсаринның халқымыздың оянуы, алға басуы жолындағы ұлы бастама көтеруі де 
кейінгілердің дара жол ашуына негіз болғаны байқалады. Қазақтың ұлы ғалымы, ХІХ 
ғасырдың екінші жартысында туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш 
өкілдерінің бірі Шоқан Уалихановтың қысқа ғана ғұмырында жазып кеткен еңбектері ХХ 
ғасыр басында жауыннан кейінгі жауқазындай қаулаған ұлт зиялыларының қалыптасуына 
үлкен көмегі тигенін білеміз. Мінеки, осылайша елдің ел болып қалуы мен құрып жоғалуы 
сынға түскен, тартысқа толы ХХ ғасырдың басында қазақ рухани көшінің бұйдасын Әлихан 
Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы бастаған зиялылар қолға алды. Аталған 
көшбасшылардың ұлы бастамаларын ары қарай дамытып, қысқа уақыт ішінде (ширек ғасыр) 
қазақ халқын оқыған оқымыстылар саны көп, ғылымның әр саласының жүгін еркін арқалай 
білетін зиялы қауым өкілдері мол, алғабасар ұлт етіп қалыптастыруға ерекше еңбегі сіңген 
бірегей тұлғалардан: Мұстафа Шоқай, Жүсіпбек Аймауытұлы, Қошке Кеменгер, Мұхтар 
Әуезов, Халел Досмұхаммедұлы, Құдайберген Жұбанов, Нәзір Төреқұлов, Қажым Басымұлы, 
Ахмет Мамытұлы, Тұрағұл Абайұлы, Смағұл Сәдуақасов, Телжан Шонанұлы, Елдес Омарұлы, 
Мағжан Жұмабаев, Нәзипа Құлжанова, т. б. көптеген ғалымдар мен қайраткелерді атауға 
болады.  

ХХ ғасырдың басындағы тілдік жағдаятқа, оқу-білім істеріне анықтап көз жүгірту үшін, 
ояну дәуірі болып саналған бұл кезеңді бірнеше тұрғыда қарастыруға тура келеді. Атап айтар 
болсақ, бір халықтың белгілі тарихи кезеңіндегі жалпы жағдаятқа дұрыс баға беру үшін, сол 
кезеңдегі жазу (әліпби) мәселесі, оқу-білім беру істері (оқу құралдары, оқулықтар, мектеп, 
оқытушы, оқыту құрылғылары), баспасөз істері, т. б. негізгі жағдайларды айналып өтіп кетуге 
болмайды. Жаһанданудың кіші тұрпаты болып саналатын Еуропаөзектілік (Европацентризм) 
белең алған ХХ ғасыр басында, ірі империялар арасындағы бақталастық пен тақталастықтың 
құрбаны болып кетпеу үшін, кеш оянған халықтар ірілі-ұсақты қам-қарекет жасағаны белглі. 
Ал қазақ жұрты осы тұрғыдан алғанда ағартудың алдыңғы көшін бастап тұрғанын байқаймыз. 
Ендеше, біз өткен ғасыр басындағы тілдік жағдаятты айқындау тұрғыснан атап өткен бірнеше 
жақтардың сол кездегі жағдайына үңіліп көрейік:  

ХХ ғасыр басындағы жазу (әліпби) мәселесі. ХХ ғасырдың басында ұлт ұстазы А. 
Байтұрсынұлының бірегей жобасы, қазақ тілінің төл заңдылықтарына сәйкес келіп, қазақ 
ғылымының әр саласының өркендеуі жолында теңдессіз тарихи міндет атқарған «төте 
жазудың» қолданысқа енуі мен қолданыстан шығуы жөнінде біршама егжей-тегжейлі 
қарастырмаса болмайды. Себебі, ХХ ғасырдың басында ұлттық тіл білімінің өркен жайып, 
ұлттық классикалық әдебиеттің дамып, небір әйгілі туындылар жарыққа шығып, күллі қазақ 
қоғамы осы «төте жазумен» суаттанды. Халықтың рухани, мәдени, тарихи және әдеби тау-мая 
мұралары осы жазумен хатталды. Сондықтан, қазақтың төл жазуы саналған төте жазудың 
арғы-бергі тарихына қысқаша тоқтала кетуге тура келеді.  

Қазақ қоғамындағы араб жазуына қатысты зерттеулерде араб жазуы «қадим», «жәдид» деп 
екіге бөлінеді. Зерттеушілердің көрсетуі бойынша, қадим жазу үлгісіне ХVІ-XVII ғғ. 
аралығындағы тарихи негізі бар жылнамаларды, құжаттарды және түркі халқына ортақ 
еңбектерді, ал жәдид жазуына «Түркістан уалаяты», «Дала уалаяты» тәрізді алғашқы қазақ 
газеттерінде қолданылған жазу үлгілерін жатқызады.  

«Араб әліппесін толықтыратын асты, үсті, үтір сияқты қосымша белгілер пайдаланыл-
маған» [3, 42]. Дегенмен, VIII ғасырдан бері ұлттың ұзақ тарихында қолданылып келе жатқан 
араб әліпбиінің қазақтың төл дыбыстарын таңбалауда олқы тұстары бар болғаны ақиқат. Егер 
олай болмаса, А. Байтұрсынұлы қазақтың руханиятына мың жылдықтар бойы қызмет атқарған 
әліпбиге үлкен реформа жасап, «төтеше әліпби» жасамас та еді. Бұл пікірімізді тіл мен жазу 
тарихына үңіліп жүрген ғалымдар пікірі де растайды. Гүлфар Мамырбекова еңбегінде «Жадид, 
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қадим жазу үлгілерінде кітаби тілдің тұрпат межесін белгілейтін графикалық таңбалар, 
сонымен қатар халықтық тілден едәуір алшақта болды» дейді[4, 23].  

Қазақ қоғамында және түркі тілдес халықтарында болып жатқан әртүрлі көзқарасты 
байқаған орыс миссионерлері бүкіл түркі жұртының мәдени, рухани құндылықтарын жою 
үшін, сонымен бірге тілдік болмысын құрту үшін саяси астармен «араб жазуы қолайсыз», 
«қазақ және басқа түркі тілдерінің дыбыстық жүйесін беруге икемсіз» деген желеумен орыс 
графикасына негізделген қазақ әліпбилерін және оқулықтарын шығара бастайды. Олар орыс 
жазуына көшуді насихаттауды орысша оқыған қазақ жастары арқылы жүргізуді көздеді. Ал 
ғасырлар керуенінде қашан да ұлы империялардың дегені болатынын ескерсек, 1930 жылдары 
ресми бұйрықпен бекітілген латын графикасы, он жылдан кейін тағы да орыс жазуы 
негізіндегі кирилл әліпбиіне көшу сынды замана толқынына ешкім де тойтарыс бере алмас еді. 
Ә. Жүнісбек қазіргі әліпбиімізді «қазақ әліпбиі» деп атаудың еш реті жоқ дейді. Өйткені ол 
«қазақ әліпбиі» емес, «қазақ-орыс әліпбиі», тіптен ақиқатын айтып «орыс-қазақ әліпбиі» десе 
де болады деген еді [5].  

ХХ ғасыр басындағы оқу-білім істерінің күй-жайына тоқталу үшін, одан бұрынғы 
жүзжылдықтың кемінде жарты ғасырындағы ағартушылықтың жағдайына назар аударуымыз 
керек. Себебі, қандайда бір елде білім беру саласының дамуы аяқ астынан аспаннан түскендей 
керемет бола қалмасы анық. Мәлім елдің қоғамдық өмірінің қандайда бір саласы алға озып 
дамыса, оның арғы жағында жатқан тарихи сабақтастық болады. Яғни бір халықтың өнер-
білімі бір-ақ күнде даму жолына түсе салмасы анық. Қазақ халқының да өткен ғасыр басында 
оқу-білім саласы біршама тез, орнықты дами бастауының аржағында тарихи себептер, ата-
баба жолымен тығыз сабақтастықтар болғанын көруге болады. «Ескіше оқу» аталып кеткен 
медреселік білім беру жүйесінің біршама сұранысқа ие болып, қазақ топырағында діни 
ағартудың тым ертеден өркен жайғанын тарихи фактілер одан сайын дәлелдей түседі. Әсіресе 
қазақтың үш биігі – Абай, Ыбырай, Шоқаннан тартып, олармен дәуірлес немесе олардан 
бұрын ғұмыр кешкен кез-келген көшбасшы тұлғалардың, дуалы ауыз шешендердің, ақын, 
жыршылардың, сұлтан, би, бай-бағландардың ескіше сауат ашқанын білеміз. Бұл айтылымды 
растайтын деректерге көз жүгіртейік:  

Қазақстан жерінде, әсіресе, оның отырықшы аудандарында орта ғасырлардың ерте 
кезеңінде-ақ (7-8 ғ.) көптеген мектептер (мұсылманша бастауыш оқу орны) мен медреселер, 
діни білім беретін ортадан жоғары оқу орындары жұмыс істей бастаған. Ертедегі Исфиджаб, 
Тараз, Сайрам, Түркістан, Отырар, т. б. қалалардағы медреселер саны 84-ке жеткен. Оларда 5 
мыңға жуық шәкірт білім алған. Ауылдық мектептер кең-байтақ өлкенің түкпір-түкпірінде 
орналасқан. Ол жерлерде молдалар (татар, башқұрт, т. б.) ұстаздық еткен. Оқыту ақысы 
халықтан жиналды. Балалар қыс, күз айларында ғана (жылына 4, не 6 ай) оқыған. Оқу мерзімі 
4 жыл, оқуға жеті жастан бастап қабылданған, кейбір ауылдық жерлерде 7-9 жастағы балалар 
бірге оқи берген. Оқу ақысы заттай төленген, жыл аяғында емтихан тапсыру, мектеп бітіргені 
үшін балаға ресми куәлік беру тәртібі сақталмаған. Сауат ашу жолы араб әріптері мен сөздерін 
жаттауды, әсіресе құранның араб тіліндегі мәтінін жатқа білуді мақсат етті.  

Қалалардағы медреселерде ислам дінін уағыздайтын бастауыш мұсылман мектептерінің 
молдаларын, қазиларды, діндар сопылар мен шариғат заңдарын түсіндіретін жоғары 
лауазымды дін қызметшілерін даярлаған. Ол мұсылманшылық рәсімдерін таратушы оқу орны 
ғана емес, ірі мәдениет орталығы ретінде де қызмет атқарды. Белгілі ақындар, тіпті ағартушы-
демократ ретінде танылған қазақ зиялыларының біразы осындай медреселерді тамамдаған. 
Мысалы, орта ғасырдағы Отырар медресесінде қазақ жерінің ұлы перзенті, Шығыс Аристотелі, 
екінші ұстаз атанған Әбу Насыр әл-Фараби білім алды. Беріректе Уфадағы «Ғалия» 
медресесінде Т. Жомартбаев, М. Сералин, Б. Майлин, М. Жұмабаев, Семейдегі Ахмет Риза 
медресесінде Абай Құнанбайұлы оқыды. Бұл оқу орындарында дін жолын уағыздайтын пән-
дерден басқа заңтану, тарих, логика, риторика, география, философия, математика, астроно-
мия, медицина, т. б. зайырлы пәндер оқытылған. Медреселердің жанында кітапханалар болды. 
Оқу мерзімі шәкірттің алғырлығына, үлгерім қабілетіне байланысты болған. Оқуды 
тамамдаған шәкірттерге ресми құжат табыс етілді. Киіз үйлерде оқытатын мұсылман 
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мектептері ауылдармен бірге көшіп-қонып жүрген. Бай саудагерлердің қаржыларына 
салынған қала медреселері ғана арнаулы үйлерге орналасты. Бұл мектептерде оқу жоспары, 
бағдарламалары және тұрақты сабақ кестелері болған жоқ [2].  

Аталған мәліметке сүйенсек, қазақ даласындағы оқу мен білім берудің тамыры тереңде 
жатқанын, мақаламыздың арқауы болған ХХ ғасыр басына дейін де күллі алаш баласына ұстаз 
болған, қазақтан шыққан ғұламалардың бәрінің де арнайы білім алғанына көз жеткіземіз. Енді 
біз қазақ топырағыныда ХІХ ғасырда ашылған мектептерді тізбелеп, зер салып көрейік. Осы 
арқылы өзгеріске толы өткен ғасырдың басында қазақ халқы жаңа өмірге қаншалықты дайын 
екенін тұспалдауға болады:  

Қазақстанның Ресейге қарап, оған империяның орталық аудандарындағыдай әкімшілік 
жүйе енгізіле бастауына байланысты, жергілікті басқару буындарында істейтін шенеуніктер 
мен тілмаштар даярлайтын орыс-қазақ және орыс-тузем мектептерін ашу қажеттігі туды. Осы 
мақсатта Омбыда 1789 ж. «Азиялық училище» ашылды. Бұл оқу орнына қазақ балалары да 
қабылданды.  

1841 ж. Бөкей Ордасында Жәңгір хан қазақ балалары үшін орыс мектеп-пансионатын ашты.  
1825 ж. Орынбордағы татар мектебі негізінде Неплюев кадет училищесі (ол 1844 ж. кадет 

корпусы болып аталды).  
1846 ж. Сібір қазақ-орыс әскери училищесі негізінде Омбы кадет корпусы ірге көтерді. Бұл 

оқу орындарын қазақтың тұңғыш зиялылары: Шоқан Уәлиханов, Садық Бабажанов, Халиолла 
Өскенбаев, т. б. оқып бітірді.  

1850 ж. Орынбордың Шекара комиссиясы жанынан қазақ балалары үшін жеті жылдық 
мектеп ашылды. Осы мектептің түлегі қазақтың демократ-ағартушы педагогі Ы. 
Алтынсариннің басшылығымен 1864 ж. 8 қаңтарда Торғайда тұңғыш қазақ мектебі және оның 
жанынан интернат ашылды. Ол педагогика классиктерінің (Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, 
Л. Н. Толстой, т. б.) гуманистік идеяларын басшылыққа алып, өзі ашқан мектептердің оқу 
жүйесіне енгізді. Оның «Қазақ хрестоматиясы» (1879) мен «Қазақтарға орыс тілін үйретудің 
бастауыш құралы» (1880) атты оқулықтары осы идеяға негізделген шынайы демократиялық 
бағыттағы еңбектер еді. Ы. Алтынсарин жаттамалы, мағынасыз діни оқуға қарсы болды. Өзі 
ашқан қазақ-орыс мектептерінде басқа ғылымдармен бірге дін тарихын да оқыта отырып, 
«Мұсылмандық шарттары» атты оқулығын жазды. Онда діннің имандылыққа, адамгершілікке 
тәрбиелеу шарттарын оқушыларға түсіндіру мақсатын көздеді. 1879 – 89 ж. Торғай облысы 
халық ағарту училищелерінің инспекторы қызметінде жүріп, Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз 
уездерінде екі сыныптық орыс-қазақ мектептерін, 1888 ж. Орскіде мұғалімдер мектебін ашты. 
Ол «балаларды жазалап оқыту» әдісіне қарсы күресті. Мектептерде ана тілімен қоса орыс тілін, 
арифметика, табиғаттану сабақтарын өткізуді қуаттады. Алтынсарин патша үкіметі жүргізіп 
келген бұратана халықтарды орыстандыру – шоқындырып, тілінен, дінінен бездіру сияқты 
миссионерлік саясатқа қарсылық білдіріп бақты.  

ХІХ ғасырдың екінші жартысында қазақ мектептері қандай болуы керек деген мәселе күн 
тәртібіне қойыла бастады. Ол жөнінде бір-біріне қарама-қарсы екі көзқарастағы топтар пайда 
болды. Бірі – бұратана халықты шала сауатты күйде қалдырып, төл мәдениетінен қол үздіріп, 
бірте-бірте орыстандыру саясатын көздеген Н. И. Ильминский бастаған миссионерлер болса, 
екіншісі – орыс халқының прогресшіл озық мәдениет үлгілерін игеру арқылы өз елін 
өркениетті елдердің деңгейіне көтеруді көздеген Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсарин, А. 
Құнанбайұлы сияқты демократ-ағартушылар еді. Абай «дүниенің кілті өнер-білімде», «дүние 
де өзі, мал да өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз», – деп жастарға жар салды[2].  

ХХ ғасырдың есігі ашылғанға дейін қазақ жұртының жалпыбеттік болмаса да, ағарту ісінде 
алдыңғы лекте болғанын осы деректерден аңғаруға болады. Әрине, тарихтың бұл белесінде ел 
билігінің тізгіні Ресей империясына әлдеқашан өткендіктен, көптеген білім ошақтарында 
орыстың ықпалы айырықша басым болғаны, алағай да бұлағай замана дауылында ұлттың ұлы 
тұлғалары қазақ қауымының оянып, өнер-білімге бет алуына бағдаршам болғаны белгілі. Абай:  

Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,  
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.  
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Өздеріңді оңалар дей алмаймын,  
Өз қолыңнан кеткен соң, енді өз ырқың, – деп, тәуелсіздігінен айырылған халықтың 

қасіретін обьективті түрде мойындай отырып, жұртты оянуға шақыруында осындай тарихи 
себептер бар болатын. Қазақ қауымы жөнінен алғанда, өткен ғасырдың басы қаншама ұзақ әрі 
ауыр күрестерге толы болса, оған дейін де қазақтың көшін бастаған зиялылар замана жағдайын 
тура бағдарлап, нақты жағдайды дұрыс бағалап, бәсекеге толы жаңа бір жүзжылдық келе 
жатқанын ескерте дабыл қаққаны байқалады. Енді біз бірегей тұлғаларды тудырған ХХ 
ғасырдағы оқу-білім ісіне зер салсақ:  

А. Байтұрсынұлы қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуына көп күш жұмсады. Оқу ана 
тілінде жүргізілсін» деген талап қойды. А. Байтұрсынұлы қазақ тілінде тұңғыш әліппе құра-
лын жазды (1912). Оның 1892 ж. Қазанда басылған «Букварь для киргизов» деген оқу құралы 
жеті рет қайта басылып, 1925 жылға дейін қазақ мектептерінің негізгі оқу құралы ретінде 
пайдаланылып келген.  

1920 ж. қазанда Қазақ АКСР-нің ХАК-ы құрылып, А. Байтұрсынұлы халық комиссары 
болды.  

1921 ж. ақпанның 18-інде Бүкілқазақстандық оқу-ағарту конференциясы шақырылды. 
Онда балаларды қорғау, бірыңғай мектеп жүйесін құру, кәсіптік-техникалық білім беру, саяси 
тәрбие ісі, оқу-тәрбие жұмысына байланысты, т. б. мәселелер қаралды.  

1922-23 жж. ұлт мектептерін төл оқулықпен, бағдарламамен қамтамасыз етуде біраз 
шаралар іске асырылды, қазақ тілінде 14 оқулық шығарылды. Олардың ішінде «Физика», 
«Грамматика», «Педагогика», «Алгебра», «Мектеп гигиенасы», т. б. бар. Бұл оқулықтарды 
жазуға А. Байтұрсынұлы, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, М. Әуезов, С. Аспандияров, 
Жомартбаев, Қ. Сәтбаев, Ә. Ермеков, Т. Жолдыбаев, т. б. қатысты.  

Бір дәуірдегі оқу-білімнің жайына нақты талдау жасау үшін, оқу-білім барысындағы оқу 
құралдарының маңызы аса зор. Себебі, мектептер саны мол, оқушылары көп болумен бірге, 
онда сабақ (пән) ретінде оқытылатын оқулықтардың саны мен сапасы басты мәселе саналады. 
ХХ ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов бастаған 
ұлт зиялылары оқулықтар аудару, жазу, баспадан шығару ісінде үлкен белестерді бағындырды. 
Мыңдаған таралыммен басылған оқулықтар саны ғана емес, сапасы жағынан да өте жоғары 
деңгейде болып, ғылымға шөліркеген жұртқа сусын болды. Қазақ елі дербестік алып, Қазақ 
Автономиялы Советтік Социалистік Республикасы болып құрылған соң, қазақ халқының 
рухани дамуына біршама жол ашылды. 1923 жылы 22 қарашада тіл туралы декрет қабылданып, 
онда қазақ тілі орыс тілімен қатар мемлекеттік дәрежеге ие болды [6, 7]. ХХ ғасырдың 
басындағы ұлт қайраткерлерінің мұраларынан қарағанда да, осы кезең олардың арындап 
жұмыс істеген уақыты болды. Әсіресе, А. Байтұрсынұлы 1912 жылдан бері жыл сайын 
кемелдендіріп, дамытып отырған ұлттық жазудың проблемалары да осы кезеңде негізінен 
шешіліп болды. Мемлекеттік және қоғамдық орындарда қазақ тілінде де іс қағаздарын жүргізу 
қолға алына бастады. Қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қызметі артты. Соған байланысты: 

- қазақ тілінде оқулықтар шығару; 
-мектептерді қазақ тілінде жазылған оқулық, оқу құралдарымен қамтамасыз ету; 
- қазақ тілінде сабақ беретін мұғалімдерді дайындау; 
- орыс мектептерінде қазақ тілін міндетті пән ретінде оқыту сияқты шаралар жүзеге 

асырыла бастады [6, 8]. Әлихан Бөкейханның «Жағырапиясы», А. Байтұрсынұлының «Тіл – 
құралы» мен «Әдебиет танытқышы», М. Жұмабаевтің «Педагогикасы», Ж. Аймауытовтың 
«Психологиясы», Елдес Омарұлының «Пішіндемесі (Геометрия)» мен «Физикасы», Тілеу ұлы 
Жұмағалидың «Гигениесі (саулық сақтығы)», т. б. жүздеген оқулықтар сол кезеңдегі ұлт 
жанашырларының ұшан-теңіз еңбектері еді. Сөздің реті келіп тұрғанда айта кеткен жөн, сол 
кезде тек жоғарыдағыдай арнайы пәндер төңірегінде оқулықтар ғана жазылған жоқ, ауыл 
шаруашылығы мен мал шаруашылығы, отырықты өндіріс пен қалаласқан өнер-кәсіп, 
денсаулық сақтау ілімдері, бала бағу, бала оқыту, т. с. с. ел тағдыры жөнінен аса маңызды 
болып саналатын, кішігірім салаларға дейін тақырып етілген кітаптар жазылды, аударылды. 
Бір ғана Абайұлы Тұрағұлдың «Балалы әйел нені білуі керек», «Қолдағы малдардың, 
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құстардың құрт ауыру болмағының жайы» (Семейдің гүбірнелік баспасы, 1925 жыл) атты 
аудармалары, Н. Құлжанова «Мектептен бұрынғы тәрбие», Оренбуруг 1923 г.), Кемел ұлы 
Ғали М. Грематскейден аударған «Жер үстіндегі тіршілік қалай басталып жаралды һәм өсіп-
өнді» (Мәскеу, 1924 жыл), Абдолла Байтасұлы «Жануарлар туралы әңгімелер (Тәшкент, 1924 
жыл)», Ахмет Мамытұлы «Өсімдіктер һам олардың өмірлері» және «Адам баласы қайдан 
келеді» т. б. көптеген еңбектер осы сөзімізге дәлел [7, 43].  

1920-30 жж. республика мектептерінің оқу базасын күшейтуге мемлекет тарапынан орасан 
мол қаржы жұмсалды. 367 мектеп жаңадан салынып, 361-і күрделі жөндеуден өткізілді. Осы 
жылдары бастауыш мектептер саны 333-тен (1926) 1864-ке (1930) жетті (оның 1231-і қазақ 
мектебі), оқушылар саны 215, 1 мыңнан 320, 1 мыңға жетті (оның 124, 9 мыңы қазақ). Алайда 
қазақ қыздарын оқуға тарту әлі де өз дәрежесінде болмады. Бастауыш мектепте оқитындардың 
11%-ы ғана қазақ қыздары еді. 1928 ж. ҚазОАК-нің 3-сессиясы бұл мәселеге ерекше тоқталып, 
қазақ қыздарын оқуға көптеп тарту туралы арнайы қаулы қабылдады. Бұл жылдары қазақ орта 
мектептерінің саны аз еді. 1927-28 ж. республикада үш-ақ орта мектеп (Ташкент, Орынбор, 
Қызылорда) болды. Оқушылардың көбі 7 жылдық мектепті бітірісімен техникумдар мен ФЗО-
ларға кетіп жатты.  

1929 ж. Республиканың ежелден ғылым, әдебиет, мәдениет тілі болып келген араб 
әліпбиінен латыншаға көшуі оқу-ағарту ісінің дамуына үлкен соққы болып тиді. Араб 
әліпбиімен шыққан мәдени бай мұралардың көбі отқа өртелді.  

1937 ж. қазақ бастауыш мектептерінің саны 537-ден 1190-ға, орта мектептер 11-ден 48-ге, 
орталау мектептер 143-тен 237-ге жетті.  

Қарап отырсақ, бастау көзін тым тереңнен алып жатқан қазақ оқу-ағарту ісінің ХХ ғасырға 
келгенде өте тез қарқынмен дамығанын, ұлт көшбасшыларының осы салаға барынша мән 
беруінің арқасында, іргелі жұмыстар істеліп, жемісін жалпыжұртшылық көргенін байқаймыз. 
Бастауыш-орта мектептердің өткен ғасыр басындағы жай-күйі осындай болғанда, қазақ 
еліндегі жоғары білім берудің алғашқы беталысына да соқпай кетуге болмайды. Себебі, өткен 
ғасырдың басында ұлт еңсе көтеруінің ұйтқысы болған тұлғалар дерліктей Орыс 
қалаларындағы білім ордаларында білім алған жоқ. Сол кезде білім мен өнер көкжиегіне 
үңілген қазақ қауымының ішкі сұранысына орай, ірі-ірі оқу орындары бірінен соң бірі ашыла 
бастады. Бүгінгі таңда Қазақстанның маңызды жоғары оқу орындарының негізі де өткен 
ғасырдың алдыңғы ширегінде қаланды. Атап айтар болсақ:  

1919-20 жж. Орынборда, Ордада, Семейде ағарту инситутттары, 1920 ж. қарашада 
Түркістан мемллекеттік университі (кейіннен Орта Азия университеті) ашылды. Бұл 
университетті Орта Азия мен Қазақстан үшін кадр даярлаудың негізгі орталығына айналды. 
Оның жанында қазақ жастарын оқытатын арнаулы бөлімдер болды.  

1920 ж. Ордада, Бөкей халық ағарту ісі бөлімшесінде Бөкей ағарту институты ашылды. 
1921 ж. Орынборда (кейін Қызылордаға көшірілді) және Верныйда Қазақ халық ағарту 
институттары ашылды. Бұл жылдары Ресей мен Өзбекстанның жоғары оқу орындарындағы 
қазақстандық студенттер саны жыл сайын өсіп отырды. 1926 ж. 2 шілдеде Ташкенттегі Қазақ 
ағарту институты педагогикалық институт деп аталды.  

Қазақстандағы алғашқы жоғары оқу орны – Қазақ педагогикалық институты 1928 ж. 
Алматы қаласында ашылды.  

1929 ж. Алматы малдәрігерлік институты, 1930 ж. Қазақ ауыл шаруашылық институты, 
1931 ж. Қазақ медициналық институты, 1932 ж. Орал педагогикалық институты ашылды.  

1932 ж. республиканың 6 жоғары оқу орынында 2 мың студент оқыды, олардың 40, 5%-ы 
қазақ жастары еді.  

1934 ж. Қазақ мемлекеттік университеті және Тау-кен-металлургия институты ашылды [2].  
Осы деректер өткен ғасырдың басындағы ұлт қайраткерлерінің өздері айтып кеткеніндей, 

қазақ елі ширек ғасыр уақыт ішінде «өнер-білім бар жұрттар» қатарына өткенін айғақтайды. 
Демек, оқу-білім қайнар көзінің тарихын арғы ғасырлардан алатын қазақ қауымынан өткен 
ғасыр басында әрбір қуаттамасымен күллі қазақ, орыс, және өзге де ұлттардың зиялы қауымы, 
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тіптен жалпы ғылым саласы санаса білетін интелегенттердің, көшбасшылардың тууы заңды 
құбылыс.  

Біз жоғарыда ХХ ғасыр басындағы оқу-білім істерінің жағдайын тереңірек білу үшін, сол 
кездегі жазу мәселесіне, мектептер мен жоғары білім ошақтары жөнінде тоқталып өттік. 
Дегенмен, оқу-білім істері, оқу құралдарының дайындалуы сол тұстағы ақпарат-
баспасөздерден еш уақытта бөліп қарауға келмейтіні белгілі. Сондықтан да, ХХ ғасыр 
басындағы баспасөз туралы да аз-кем айтар болсақ: 

ХІХ ғасырда жарық көрген басылымдар – «Түркістан уалаятының газеті» (1870–1882), 
«Дала уалаятының газеті» (1888–1902); ХХ ғ. басындағы газет-журналдар – «Серке» (1907), 
«Бірлік туы» (1917), «Қазақ газеті» (1907), «Дала» (жылы белгісіз), «Қазақстан» (1911–1913), 
«Ешім даласы» (1913), «Қазақ» (1913– 1918), «Айқап» (1911–1915), «Алаш» (1916–1917), 
«Сарыарқа» (1917), «Ұран» (1917), «Үш жүз» (1917), «Тіршілік» (1917).  

1921 жылы баспадан қазақ тілінде 680570 дана, өзбек тілінде 2147850 дана, түрікмен, тәжік 
тілдерінде 233800 дана кітап басылып шықты. Қазақстанда алғашқы кітап 1918 жылы 
басылған. Ұлттық негізде құрылған жаңа баспаның алғашқы өнімі – «Әліппе».  

1922-1927 жылдар аралығында 75 атаумен 319 кітап жарық көрген. 1922-23 оқу жылында 
14 оқулық, оның ішінде «Грамматика», «Физика», «Алгебра», «Педагогика», «Мектеп 
гигиенасы», Сұлтанбек Қожановтың «Арифметика оқулығы», Иса Тоқтыбаевтың «Бастапқы 
география» оқулықтары болды. 1922-23 жылдары Әбубәкір Диваев жинап, «Қамбар батыр», 
«Қобыланды батыр», «Алпамыс батыр», «Қыз Жібек», «Шора батыр» кітаптарын шығарды. 
Қазақ халқының тарихына байланысты А. Гулошниковтың «Қазақ-қырғыз халықтарының 
тарихы» еңбегі, Рязановтың «Исатай Тайманов» кітабы да жарық көрді [8].  

Өткен ғасырдың басындағы баспа ісі туралы бұл айтылғандардан көп нәрсені аңғаруға 
болады. Қай кезде де болсын бір ұлттың жан-жақты дамуы ақпаратты (баспасөзді) яғни 
жаңалықты игеруден айырыла алмайды. Тұтас ұлттың ояну дәуірі саналатын ХХ ғасырдың 
басында жаңалықтың жаршысы болған қазақ зиялыларының бұл тұрғыда тындырған 
шаруалары ұшан-теңіз.  

Ұлт көшбасшыллары өмір сүрген өткен ғасырдағы тілдік және оқу-білім туралы жағдаятты 
біршама екжей-текжейлі түсіну үшін, ХІХ ғасырдың соңғы жартысы мен ХХ ғасырдың 
басындағы әліпби (тіл-жазу) жағдайы, оқу-ағарту ісі, баспасөз жағдайы қатарлы жақтарға 
кеңірек шолу жасадық. Өз дәуірінен оқ бойы озып алға шыққан ғалымдардың көшбасшы 
болып қалыптасуын тарихи жағдайлар мен қоғамдық факторлардан бөле қарауға болмайды. 
Әрине, бұл кезеңдердегі көрші елдердің, алыс-жуық шетелдердің даму жағдайының да әсерін 
ескеруге тура келеді. Дегенмен, халықтың дамуына, жоғары өркениет жолына ұмтылуына қай 
кезде де сол елдің ішкі талпынысы бірінші кезекте рөл атқаратындықтан, сол тұстағы 
халықаралық жағдайларды сараптап отыру біздің мақаламыздың міндеті емес деп қарадық.  

 Қорыта келгенде, өз заманында ұлттың ұлы жүгін арқалаған көшбасшы зиялылар осындай 
елдің ғылым-білімге ұмтылған, ақпарат-баспасөз белгілі деңгейде дамыған, алайда орыстың 
отаршылдық саясаты ең жоғары шекке жетіп, жалпақ әлемнің жартысына социалистік жүйе 
орнай бастап, ұлтын сүйген көзі ашық азаматтардың түгелдей «ұлтшыл», «халық жауы» 
атанып, атылып-шабылып, қудаланған алмағайып замандарда өмір сүрді. Олар осындай қиын 
кезеңде ұлтқа қызмет етіп, өзінің ғалымдық, қайраткерлік болмысын қалыпастырып кетті. Ұлт 
зиялылапы осыдан бір ғасыр бұрын жазған, аударған оқулықтар сол кезеңде ұлттың оянуы, 
өркендеуі жөнінен алғанда тарихи міндеттерін асыра орындады. Дегенмен, сол дәуірде қазақ 
тілінің қаймағы бұзылмаған, ұлттың ұлы бірлігі мен тұтастығы сетіней қоймаған тұста 
жарыққа шыққан оқулықтарды қайталай зерттеп, бүгінгі білім беру істері мен ғылым саласына, 
тіл білімінің қатысты салаларына айналымға түсірудің маңызы аса зор.  
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АЙМАҚТЫҚ ТҰҢҒЫШ ТӘУЕЛСІЗ «АҚМЕШІТ АПТАЛЫҒЫ» 

БАСЫЛЫМЫНА ТӘН ЛЕКСИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 
 

Еліміз тәуелсіздік алған жылдардан бері баспасөздегі материалдар тақырыбында, 
мазмұнында, берілу пішіні мен жанрында түбегейлі өзгешеліктер, жаңалықтар пайда бола 
бастады. Сөз бостандығы, жариялылық, демократия, егемендік, тәуелсіздік баспасөздің 
бұрынғыға қарағанда барынша еркін сөйлеп, батыл ой айтуына, жабық тақырыптарды көтеріп, 
ұлттық мүдде тұрғысынан баға беруге зор ықпалын тигізді. «Газет – жұртқа қызмет ететін 
нәрсе, олай болатын мәнісі жұрттың білімді, пікірлі, көргені көп көсемдері, оқығаны көп 
адамдары газет арқылы халықтың алдына түсіп, жол көрсетіп, жөн сілтеп, басшылық айтып 
тұрады», - деген А. Байтұрсынов пікірі шындыққа айналды [1]. Газеттің түрлі қоғамдық 
қызметтерін саралап берген журналистика саласының майталманының бұл пікірі бүгінгі түрлі 
бағыттағы газеттер қызметі арқылы айқындала түсетіні шындық. Қоғамда болып жатқан әр 
алуан, ірілі-ұсақты уақиғалар туралы дер кезінде оқырмандарына мәлімет жеткізу міндетін 
атқаратын мерзімді басылым, уақыт өте келе баға жетпес құнды деректер көзіне айналды.  

Жаңа қолданыстарды көпшілік арасында таратып, насихаттап, орнықтыру, тұрақтандыру 
ісінде газеттің жетекші орынды иемденетіні ешбір дау тудырмайды. Осыған қатысты пікірге 
ғалым Ш. Сарыбаев: «Әдеби тілімізде, оның ішінде, әсіресе, лексиканы, сөздік қорымызды 
байытуда ақпарат құралдарының маңызы ерекше... жаңа қолданыстарды дүниеге келтіруде 
көркем әдебиет емес, мерзімді баспасөз, ақпарат құралдарын бірінші орынға қояр едік», - деді 
[2].  

Қызылорда облысында жарық көрген ең алғашқы тәуелсіз газет – «Ақмешіт апталығы». 
Басылым алғашында Қызылорда облыстық тіл басқармасының танымдық, ақпараттық-
жарнамалық басылымы ретінде 1994 жылдың 14 сәуірінен бастап жарыққа шыққан. Газет 
Қазақстан Республикасының баспасөз және бұқаралық ақпарат министрлігінде тіркеліп, №890 
куәлігі берілген. Құрылтайшысы: «Сырдария» және «Әділжол» шағын кәсіпорындары.  

Сыр елінің тарихи-танымдық, әдеби басылымының оқырмандар арасына тез тарап, 
танымал болуына газет редакторы Әділхан Бәйменов көп еңбек сіңірді.  

Газет материалдарының өз оқырмандарының жүрегіне жол табуы жарық көрген 
жарияланымның қандай айдар аясында, қандай тақырыппен жарық көргендігіне де тікелей 
байланысты. Айдар(рубрика) – басылымның ішкі құрылымынан ақпарат беретін және оны 
танытатын басты компоненттердің бірі болып табылады. Бұл мәселе туралы газет 
лексикасының құрылымын зерттеген Б. Момынова айдарлар қызметі жағынан негізгі және 
арнаулы болып бөлінетіндігі жөнінде «Газет лексикасы(жүйесі мен құрылымы)» атты зерттеу 
еңбегінде біршама мәліметтер берген[3]. Сонымен бірге зерттеуші газет типтеріне ортақ 
жалпылама және бір ғана газет типіне тән, соған ғана лайық арнайы айдарлардың 
ұшырасатынынан да хабардар етеді. Біз зерттеу нысаны етіп алып отырған аймақтағы тұңғыш 
тәуелсіз «Ақмешіт апталығы» басылымының өзге ақпарат құралдарынан өзгешелігі 
егемендікпен ере келген тақырыптарды ұтымды көтере білгендігі болып табылады. 
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Бейтараптанған лексикалық элементтердің қатысуымен жасалған айдарларда жиі жарық 
көрген. Бейтараптанған лексикалық элементтер туралы М. Белбаева: «Барлық стильде бірдей 
қолданыла беретін стильдік бейтарап сөздердің тобына негізгі сөздік қордағы сөздер енеді. 
Стильдік бейтарап сөздер күнделікті өмірде жиі және жалпылама қолдану қасиетімен 
сипатталады» дейді[4]. Яғни, бейтараптанған айдарлардың құрамы қарапайым сөз, сөз тіркесі 
түрінде болатындығын айтады. «Ақмешіт апталығы» газетінде де осы тектес айдарлар жиі 
болмаса да кездеседі. Мысалы: «Дүбір», «АП хабарлайды», «Салт, дәстүр, әдет, ғұрып»(1994-
2000), «2 ақпан – «Қазақ» газетінің жарық көрген күні»(2005ж), «Дерек пен дәйек», «Тәртіптік 
кеңес», «Комиссия отырысы», «Форум», «Рәміздерге – 20 жыл!», «Сайлау -2012»(2012ж) атты 
айдарларда баға беру жоқ, тек ақпарат ғана беріліп тұр. Ал мемлекеттік деңгейде көтерілген 
саяси, тарихи, әлеуметтік мәселелердің насихатталуынан хабардар ететін «Ой-тамызық», «Ер 
еңбегі ұрпаққа үлгі», «Қоғамның теріс жақтары», «Тіл тағдыры – ұлт тағдыры», «Білгенім – 
бір тоғыз, білмегенім – тоқсан тоғыз», «Би болып өткен бабалар», «Кейіпкер кейпіне енгенде», 
«Халық қазынасы», «Жария-жаһан», «Әр елдің салты басқа», «Сөз қазына», «Бұралқы сөз», 
«Ақтаңдақтар ақиқаты», «Ұлттық мәселе» сынды айдарлар бағалауыштық қасиетке ие.  

Жалпы газеттердегі айдарлар тілінің синтаксистік құрылысы аса күрделі болмайды. Себебі 
айдарлар оқуға жеңіл, есте тез қалатын сипатта болып келуі міндетті. Айдарлар аясында 
жарияланатын материалдар тақырыбымен үндесе жарық көруі тиіс. Аталмыш басылымдағы 
жиі жарық көрген айдарларға талдау жасап көрелік: 

1. Атау тұлғада және абстрактілі ұғымға құрылған айдарлар: «Дін – тәлім», «Тәуелсіздік – 
тұғырым», «Жемқорлық – желім», «Сыбайластық – сорың», «Туған жер – алтын бесік», 
«Ойтүрткі», «Ойталқы»; 

2. Атаулық тіркес түрінде келетін айдарлар: «Бұралқы сөз», « Иман иірімдері», «Ұлықты 
ұлт боламыз десек...», «Той үстіндегі ой», «Ұят екен!»; 

3. Қос сөз түріндегі айдарлар: «Жұлдыз-жорамал», «Әзіл-сықақ», «Жария-жаһан», «Салт-
сана», «Ой-пікір», «Семинар-тренинг»; 

4. Септік жалғауларымен жасалған айдарлар: «Тәрбие – тал бесіктен», «Штаб отыры-
сынан», «Ел аузынан» (Шығыс септігінің жалғауымен); «Жазылған жайдың жаңғырығы», 
«Бүгінгінің әңгімесі», «Бизнестің жол картасы – 2020», (ілік септігінің жалғауымен); «Баспа-
сөз – баршаға», «Қазақстан қарулы күштеріне – 20 жыл», «Дәстүрлі жолдау – дамуға арқау», 
«Жазылған жайға жауап» (барыс септігінің жалғауымен). «Жоғымызды түгендейік» (табыс 
септігінің жалғауымен).  

Сонымен бірге аяқталған ойды білдіретін сөйлем түріндегі айдарлар да жиі болмаса да 
жарық көреді. Мысалы «Әкім есеп берді, ісін ел бағалады», «Қуғын-сүргін құрбандарын еске 
алды», «1-маусым – халықаралық балаларды қорғау күні» т. б.  

Десекте газет журналистерінің мәтіндегі айтылатын ойдың жиынтығы тақырып арқылы 
көрінеді. Басылымдар жарық көрген материал тақырыбы мен айдарларын тілдік тұрғыдан 
талдау газеттің хабар жеткізу мен оқырманға әсер ету қызметтері ескеріле отырып жүргізіледі.  

 Газет тақырып жағынан өте ұнамды, ал мазмұны тұрғысынан оқырмандарға мейлінше 
түсінікті болу қажет. Тақырып – өмірдің өзі ұсынатын идея. Саяси мәні мен мазмұны бар, 
кезең қойып отырған міндеттерге жауап беретін, көпшіліктің назарын аударатын тақырыпты 
таңдай білу аса қажетті шарт. Тақырыптар құрылысы жағынан қарапайым немесе күрделі 
құрылымды болып келеді. Мәселен «Су неге сарғаяды?», «Мектептер мұң шағады...», «Жарық 
айналасындағы жаңалықтар», «Көлік қорлығын көріп...», «Қаланың бас санитар дәрігері неге 
ренішті?», «Көптен күткен күрделі жөндеу», «Қысқа дайындаламыз деп тазалықты 
ұмытпайық»(2002ж) сынды әр түрлі жанрда материалдар жарияланған.  

«Ұлттық мәселе» айдары аясында жарық көрген «Қазақ тілінің тағдырын қазақтың жоқтай 
алмағаны ма?» атты проблемалық мақалада:« Шынында Елбасымыз өз сөзінде мемлекеттік 
тілді білмейтіндерге қысым көрсетпей, орыс тілінде сөйлей берулеріне, мемлекеттік тілді 
кейін үйренулеріне жағдай жасауға кеңес берген еді. Оның үстіне Ата заңымыздың 7-бабында 
орыс тіліне ресми тіл деген лауазым берілгені белгілі. Осындай ұрымтал тұстарымызды 
ұтымды пайдалана білген өзге тілділер сабаққа қатысуды мүлде тоқтатқан еді. Бір қарағанда 
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елеусіздеу боп көрінетін осы мысалдан мемлекеттік тілге деген көзқарастың қай деңгейде 
екенін сезіну аса қиын емес сияқты», -деп қынжылады ҚР Журналистер Одағының мүшесі 
Қабір Арыстанғалиев. Мақалада мемлекеттік тіліміздің мәртебесі өсіп, өркен жаюына, 
халықаралық қарым-қатынаста, саясат пен саудада кең қолдануына жол ашу үшін Ата 
заңымызға өзгеріс енгізу қажеттігін айтады.  

2006 жылдардағы санында «Жастардың отаншылдығы – болашақтың жарқын бейнесі», 
«Ақиық ақынға құрмет», «Аралдың мәселесі бір жобамен бітпейді», «Тәлім табалдырықтан 
басталуы тиіс», «Жастық шағым сарғаймаса екен», «Маскүнем ұлдың әкесі болғаныма 
өкінемін», «Мәнсіз махаббат» сынды материалдар жарық көрген.  

2010 жылы «Түнгі судың хикаясы», «Әкімшілік қабырғаның құлағанын күтіп отыр екен», 
«Кері кеткендер «Келінді» түсірді немесе қазағым қайда барасың?», «Майдангерге зейнетақы 
өз дәрежесінде төленуде», «Тұжырымдама Мәсімовті жұмыссыз қалдыруы мүмкін», «Өнегелі 
өмір», «Қайыршыны қайыршы түсінеді», «Аға буын кімге сенбек?», «Сынақтан сүрінгендер 
түрмемен қауышады» атты материалдар жарық көрген.  

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында жаңалықтың жаршысындай ақпарат айдынына 
шыққан Сыр өңіріндегі, қала берді еліміздегі тұңғыш тәуелсіз басылым ретінде газеттің 
көтерер жүгі ауыр болды. Ұлттық болмыс, тіл, дін, діл мәселелерін көтеруі, ғасырдың 
басындағы алашордашылардың, ұлт зиялыларының еңбегі мен тұтастығы, қазақ салты мен 
дәстүрлері туралы ел ауызындағы әңгімелермен таныстырды.  

Газет Қазақстан Республикасы байланыс және ақпарат министрлігінде 2011 жылы 27 сәуір-
де қайта тіркеліп, қазіргі уақытта бұл басылым қаланың тыныс-тіршілігінен ақпараттандыра-
тын қалалық басылым болып табылады. Қоғамдық-саяси қалалық басылымның директор-бас 
редактор міндетін атқарушы – Кенжалы Ерімбетов. Жауапты хатшы – Ақтолқын Нұрлы-
байқызы. Тілшілер: А. Айтжанова, Г. Мақаджан, Г. Қожахметова, Мейрамгүл Дауылбайқызы. 
«Аялаймын сені, Қызылорда!» ұранымен шығатын газеттің екінші беті «Билік», үшінші беті 
«Руханият», төртінші беті «Ақтаңдақтар ақиқаты», жетінші беті «Қоғам», тоғызыншы беті 
«Әлеумет» деп аталады. Сонымен бірге «Күн тәртібіндегі күрделі мәселе», «Мерей», 
«Ғибрат», «Ақпараттар ағыны» айдарлары да тұрақты болмаса да жарияланып тұрады. 
Мысалы, «Конференция» айдары аясында Г. Қожахметованың «Әлем мойындаған Әуезов»[5] 
тақырыбындағы есебі жарық көрген. Материалда А. Тоқмағанбетов атындағы мәдениет үйінде 
қазақ халқының ұлы жазушысы М. О. Әуезовтың туғанына 115 жыл толуына орай «М. Әуезов 
шығармасындағы азаттық идеясы» атты облыстық ғылыми-практикалық конференция 
өткендігі, шараның өткізілу деңгейі, қатысқан қонақтар туралы, жазушы шығармаларынан 
сахналық қойылым көрсетілгендігі тураы жан-жақты мәлімет берілген. Сонымен бірге «Дін – 
тыныштық пен ізгіліктің бастауы»[6] тақырыбында А. Нұрлыбайқызының «Руханият» бетінде 
есебі жарық көрген. Аймағымызда діни сенім бостандығын қамтамасыз ету мен діни экстре-
мизмнің алдын алуға жергілікті атқару органдары тарапынан тұрақты жұмыстар жасала-
тындығы, осы бағытта құрылған республикалық ақпараттық-насихаттық топ өкілдерінің қала 
тұрғындарымен кездесуі жөнінде хабарлайды. Жиын барысында қойылған сұрақтар мен 
кездесуге мұрындық болғандардың пікірлері жөнінде толыққанды мәлімет берілген.  

«Амбулаторияның жай-күйі алаңдатады» тақырыбындағы гауһар Қожахметованың 
проблемалық мақаласында әлеуметтік салада күрмеуі шешілмеген жағдайлардың әлі де көп 
екендігін, Қызылжарма елді мекеніндегі халық денсаулығын қадағалайтын, жанын 
сауықтыратын өркениетке лайық емдек ғимаратының керек екендігі айтылады. Материалда 
қазіргі емдеу ғимаратының тозығы жеткендігін растайтын фотосурет берілген. «... «Жорғаң 
қатты болса, төске сал, ісің қатты болса көпке сал» дегенді ескеріп, біздің мақсатымыз – осы 
күрделі мәселені кеңесіп, ел ағалары мен билік назарына ұсыну. «Болар істің басына, жақсы 
келер қасына» дегендей, халық қалаулысының бастамасы шешімін тапса «нұр үстіне -нұр» 
болар еді», -деген пікір білдіреді [7].  

А. Батырбайқызының «Қоғамдық көліктің жолақысы көтерілуі мүмкін» тақырыбындағы 
мақаласы жарық көрген. Талапқа сай жолаушыларға жағдай жасамаса да жол ақысының тағы 
да қымбаттайтынын, ол қоғамдағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасы мүшелері мен 
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зейнеткерлердің қалтасына ауыр соғатыны жөнінде мәселе көтереді. «... Әрине, халыққа 
қажетті қоғамдық көліктің бір жүйеге түскені. Тұрғындардың сапалы қызмет көрсетіп, 
аялдамада күту азайса, адамды лық толтырып алу тыйылса, халықтың қуанары анық. Яғни, 
жолақыны көтеру арқылы қызмет сапасы артса, өздеріне жағдай жасап отырған қоғамдық 
көлікке халық та дән риза болар еді дейміз» деп қорытындылайды[8].  

Мейрамгүл Дауылбайқызының «Айбынымыз бен айбарымызды айшықтаған күн» 
тақырыбында орталық алаңда өткен «Менің Қазақстаным» тақырыбындағы патриоттар 
акциясынан репортажы жарияланған[9].  

Мысалға келтірілген материалдардың басым бөлігі әсер ету лексикасымен берілген. Газет 
тақырыптарының синтаксистік құрылысы: жеке сөз, сөз тіркесі, сөйлемшелер, сондай-ақ 
сөйлем түрінде келетінін аңғардық.   

1994-2012 жылдар аралығында қалалық басылым тіл, дін, ұлттық тәрбие, салт-дәстүр, 
тарих мәселелерінің барлық қырлары, әлеуметтік мәселелер, жұмыссыздық, қылмыс, 
экономика, ауылшаруашылық мәселелері, білім, саясат тақырыптарын жиі көтерген.  

Алғашқы тәуелсіздік алған жылдардағыдай 2011-2012 жылдардағы газет 
материалдарының сапалық тұрғыдан жақсарғанын айқындау қиын емес. Тіл, жер, нарық және 
білім салалары жөнінде танымдық материалдары жарық көрген. Ұлттық тарих, мемлекеттік 
тіл мәртебесі, жұмыссыздық мәселесі, нарықтық экономика, әлеуметтік мәселелер, 
демография ахуалы, ұлттық рух мәселелері, қаладағы білім орындарының жағдайы, мәдениет, 
өнер тақырыптары басылымда айрықша орын алған.  
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ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ДҮНИЕТАНЫМ 

 
Аңдатпа. Мақалада тарихи танымның көкжиегін кеңейту мақсатында құндылықтардың аражігі 

ажыратылып, баяндалады. Ұлт дүниетанымының діңгегіне негізделген ұлттық кодтың маңыздылығы туралы 
кеңінен насихатталады. Тұлғалық дамуға түрткі болар тарих туралы түсінік беріледі. Түркілік дәстүрдің 
бүгінгі көрінісі туралы нақты дәлелдер келтіріліп, отаншылдықтың алғышарттары анықталады. «Ұлы 
Даланың жеті қыры» мақаласына арқау болған көне түркі мәдениеті М. Х. Дулати шығармаларымен 
жұптасып, ұсынылады. Ұлттық иммунитеттің қалыптасуына түрткі болар аргументтер тізіліп, мақаладағы 
жаңа жобалардың жүйелі алгоритмі көрініс береді. Нәтижесінде рухани бірегейліктің формуласы 
қалыптасады. Сөз зергерін тамырынан танып, руханиятқа риясыз еңбек еткен Рақыш Сәтұлының тілдегі 
қолтаңбасы баяндалады.  

Түйін сөздер: ұлттық құндылықтар, рухани жаңғыру, тарихи таным, ұлттық үндестік, рухани бірізділік.  
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Аннотация. В статье рассматриваются различия наших ценностей в целях расширения горизонта 
исторического познания. Широко пропагандируется значимость национального кода, основанного на стволе 
национального мировоззрения. Дается представление об истории, которая может побуждать к личностному 
развитию. Выявлены конкретные свидетельства современного состояния тюркской традиции и предпосылки 
патриотизма. Древнетюркская культура, основанная на статье «Семь граней Великой степи», представлена в 
паре с работами М. Х. Дулати. В статье перечислены аргументы, которые могут способствовать 
формированию национального иммунитета, и в статье представлен систематический алгоритм новых 
проектов. В результате формируется формула духовной идентичности. Рассказан автограф Ракиша Сатулы, 
знавшего ювелира слова и самоотверженно трудившегося для духовности.  

Ключевые слова: национальные ценности, модернизация общественного сознания, историческое 
познание, национальная гармония, духовная преемственность.  
 
Өркениеттің өрелі даму жолында инновациялық технологиялардың қарыштауы 

қаншылықты қажет болса, рухани өрістеу иммунитетінің де қалыптасуы соншылықты 
маңызды. Дәл осы рухани иммунитеттің мемлекетік деңгейде көрініс беруі керек – ақ 
құбылыс. Десе де, бос дақпыртты дабыра қылып, рухани кемелденуден кері кетіп жатқандар 
да жоқ емес. Айталық, рухани азғындықтың шырмауына түсіп, иммунитетке мұқтаж индивид 
те, мемлекет те бар. Осындай қасіреттің алдын – алу әрбірімізге жауапкершілік жүктейді. 
Сананы кеселден сақтау, ойды ар – ұжданмен жұптастыру тек қана инновациялық дамуды 
керек етпейді. Тиісінше рухани кемелденуді де ауадай қажет етеді. Яғни, жаһандық деңгейде 
дербес қаралуы тиіс мәселе дәл осы болмақ. Ендеше, аталмыш мәселенің мән – жайы біздің 
мемлекетімізде қалай қаралып жатыр деген сұрақ бәрімізді толғандырары хақ. Олай болса, 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласы бұл сауалдың 
дәл жауабы болмақ. Ұлы Даланың жеті қыры мақаласының негізгі түпкі идеясы өте арыдан 
басталған әрі бүгінгі күні өз маңызын жоймаған және болашақпен тікелей байланысты дүние. 
«Кемел ойлы кемеңгерліктің тағы бір көрінісі» – деп баға берген көпшілік бүгінде бұл 
мақаланың дәл кезінде жарияланғандығын жарыса жазуда.  

Аталмыш мақала «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласының ізін екшелей 
басқандығын анық байқауымызға болады. Мәселен, ұлттық мүддеге бағытталған қос 
мақаланың мазмұны бөлек болғанмен бағыты бір, бөлімі бөлек болғанмен болмысы бір. Екеуі 
де ұлттық бірізділікті алдыға тартып, рухани азғынданудың алдын – алу туралы сыр шертеді. 
Ұлттық кодымыздың саф күйінде сақталуы үшін алдымен, тұсбағар болар бағытымызды 
бағамдауымыз шарт. Осы орайда «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласы іздегенге сұраған 
болып, қажет қорегімізге айналғаны анық. Мақаланың негізгі идеясы ұлттық құндылықтарды 
танумен қатар бойға сіңіруді көздейді. Қаситеті Ұлы Дала қырын Ұлы дала қырандары танып, 
рухани жаңғырса деген ізгілікті ниеттен туған бастама. Ал, рухани жаңғыру дегеніміз – ұлттық 
жаңғырумен пара пар. Ұлттық жаңғыру – ұлттық санамен біте қайнасқан ұғым. Демек, жүйелі 
алгоритммен жүзеге асатын тұрақтылық пен бейбітшілік қадамы. Рухани мүгедектің алдын 
алар бірден бір шара. Ұлттың ұйысуы – бірліктің көрінісі болса, алдыңғы қатарлы дамыған 
мемлекеттің негізгі жемісі. Сондай – ақ, мақала мазмұнына айналған бірегейлік формуласы 
әрбір ұлтжанды азамат үшін қолданылуы тиіс. Мақаладағы бұл формуланы тек қазақ ұлтының 
Ұлы Дала ұландары ұғынары анық. Ендеше, мақаланың идеясын ашуда осы формуланы 
қолданғанымыз абзал.  

Ұлттық кодты, рухани бостандықты тіл тарихын зерттеумен ұштастырған Рақыш 
Сәтұлының еңбегі ерен. Болмысымен руханияттылықты аңсаған ғалымның еңбектері 
барлығын елең еткізері сөзсіз. Хақында «тірі жүрсем халыққа қызмет етпей қоймаймын» деген 
зиялы қауым сөзін ұстанған ұстаздың ұтымды зерттеулері алтын қойнау әрі жемісті еңбек. 
Рақыш Әмірұлы елдіктің туын тіктеуде, тәуелсіздікті баянды етуге қызмет ететін ана тілін 
жаңа қоғам талабына сай оқытудың тұңғыш тұжырымдамасын жасағаны мәлім. Демек, ұлттың 
бағдаршамына айналған «Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласының алғышарттары өсекелең 
ұрпақты оқытуда керек – ақ дүние.  

Мақала мақсаты әрі түпкі идеясы тарихпен тығыз байланысты. Мұны әуелден – ақ 
мақаланың тарих қойнауына терең сүңгуімен дәлелдей аламыз. «Кеңістік – барлық нәрсенің, 
ал уақыт – бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде ұлт 
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тарихы басталады. Бұл – жай ғана әдемі афоризм емес» [1]. Осы тіркестен түртіп алар ойдың 
мазмұнын ашып қарастырар болсақ, кеңістік пен уақыттың аражігін ажыратуға бір табан 
жақындай түсеміз. Қос ұғымға басымдылық таныта келе, өзгермейтін бір құбылыстың бары 
баса айтылып отыр және ол ұлт тарихымен тікелей байланысты. Тіркес түйінінде қай кезеңде 
болмасын, бір ғана өзгермейтін қағида бар ол – ұлттық мұра делінген. Ұлт мұрасын жаңаша 
пайымдауда тарихты тілге тиек етпеу әбестік болары анық. Сондықтан мақаланың кіріспесі 
жалпы тарихи танымнан бастау алады. Өркениетіміздің даму көкжиегін көрсеткен мақала 
мағыналы мүмкіндіктерді меңзейді. «Өзіңді – өзің тану тәрізді, тарихты танып – білу де – 
қазіргі даму процесіне аса қажет әрекет. Ол – болмай қоймайтын жоғалтулар мұңын 
тереңірек сезінуге мүмкіндік береді, сонымен бірге прогреске кең жол ашады» – деп, Олжас 
Сүлейменов өзінің сүбелі ойын сүзгіден өткізіп жеткізген еді. Демек, мақаладағы тарихқа 
жасалған шегініс – алға қадам жасауға жол ашады. Ұлтымыздың тарихын білмей, өзімізді 
таппайтындығымыз әрі болашағымызды бағамдай алмайтындығымыз анық сипатталады. 
Тарихқа деген оң көзқарасты талап ететін ұлт ретінде біз өз құндылықтарымызды танып – 
білуді алдыға тартып, әрі қарай танытуды мақсат етуміз міндеттеліп отыр. Шынында, ұлттық 
патриоттылыққа тәрбиелейтін тарих екендігін һәм тарихтың еншісіндегі жетістіктерді астын 
сызып көрсетуіміздің шарт екендігі және ұқтырылады. Мақалада тарихи ұстанымның 
дұрыстығы нысананы дәл көздеу құралы ретінде баяндалады. Яғни, күрмеуі күрделі 
түйіндердің тарқатылуы, алдымен тарихқа терең үңілумен ұштасып отыр. Асылы, қазыналы 
қойнаудың сарқыншағы – ұлттық жәдігерлеріміздің құнын түсіну үшін, санаға сигнал 
жіберетін мақала өз ұлылығымызды көрсету үшін жарияланбағандығын ашық айтады. 
Сәйкесінше, төл тарихымызды қажетті деңгейде құрметтеуді әрі жәдігерлерге 
жауапкершілікпен қарауды насихаттайды. Сондай – ақ, жаһандық тарихтағы орнымызды 
алуды, таңдамалы құндылықтарымызды тануды міндеттейді. Ұлы Дала құндылықтарының 
құнын дәйектеуді мақсат екен мақала әлбетте, ұлтжанды Ұлы Дала ұланын елең еткізері сөзсіз.  

«Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласындағы жеті саны ертеден – ақ қазақ қоғамында 
қасиетті саналған. Бұл турасында бірнеше ғалым – зерттеушілілер өз еңбектерінде баса айтып 
өткен еді. Соның бірі Дархан Қыдырәлі: «Сонымен қатар Ұлы дала – өркениеттің атауы! Ал 
өркениеттің қатпары мен қыры, қасиеті мен қазынасы көп болары анық. Ендеше, Елбасы 
мақалада қазақ халқы қастерлі санайтын «жеті» санын ырымдап, символикалық мағынада 
қолданғандай әсер қалдырды. Көкті – жеті қат аспанға, текті – жеті атаға, байлығы мен 
мұрасын – жеті қазынаға, жаһанды жеті жұртқа теңейтін бабаларымыздан жеткен жеті 
саны мақалады Ұлы Даланың жетістіктері мен адамзат тарихына қосқан сүбелі үлесін әдемі 
жүйелеп тұр» – деп тұжырымдаған еді [2].  

Рас сөз еш уақытта жалған болмастың кейіпіндегі ұсынылған жеті құндылықты әрбір 
Қазақстандық азамат білуі тиіс заңдылық. Себебі, дәл осы әр құндылығымызды тану арқылы 
біз өркениетті елдердің қатарына қанатымызды кеңінен қағып кіре аламыз. Әр мемлекеттің 
ұлттық болмысы өзгеше. Алайда, мақалаға арқау болған жеті құндылық расында еліміз мекен 
етіп келе жатқан Ұлы Дала сыйы – Ұлы Дала құндылығы. Абай айтқан сыншыл ақынның 
деңгейімен саралар болсақ, бқл қндылықтар ары қарай да ел иігілі үшін еңсесі биік қазына 
іспеттес болары сөссіз. Әлемдік қоғамдастыұтың бізді лайықты түрде тануы үшін алдымен, өз 
ішімізде лайықты дәрежеде байыбына бара білуіміз қажет. Мақаланың негізгі түпкі идеясын 
зерттеп қарар болсақ, біздің Ұлы Даланың жеті қыры өте ауқымды құбылыс. Қайсыбірін алып 
қарасаыңыз да тұнған қазақы иіс, ұлттық мәдениеттің көрінісі. Бүгінгі күні Ұлы Даланың жеті 
қыры аталып қана қоймай, әлі де зерттеліп, жаңғырып келеді. Тек біртарапты көзқарасты емес, 
әлемде мойындалған құндылықтарымыз лайықты құнын алған кезде ғана сарқылмасы хақ. Дәл 
осы мақсатта аталмыз мақала жарыққа шығып отыр. Негізгі діңгегі ұлттық руханияттың жай 
– жапсарын танып қана қоймай, бітім – болмысымызбен, әрбір демімізбен қабылдауымызды 
талап етіп отыр. Сондай – ақ, мақалада қапыда қалдыруға болмас екінші үлкен бөлім – жобалар 
жинағы ұсынылған. Әр жобаның философиясың, рухани жаңғыруға сеп болар өзіндік 
даралығы кеңінен сипатталған. Жалпы мақаланың ерекшелігі, Елбасы тек Ұлы даланың жеті 
қырын айтып, тізіп қана қоймай, ойларды нақты ортаға салып, оны шешудің жолдарын да 
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ұсынып отыр. Бұл – нағыз тарихи сананы жаңғыртудың дәлелі. Яғни, өткенді ескіртпей, саф 
күйінде сақтай келе, ерекшеліктерін ескеріп, тың өзгерістермен ұсыну үлкен еңбек пен жүйелі 
әрекетті талап етеді. Осы бағытта мақалада ұсынылған жобалар жан – жақты салада өз 
қолдауын тауып, жүзеге асырылып та кетті. Негігзгі қозғаушы күші – қайта айналып әуел 
бастағы рухани жаңғыруға келіп тірелерін аңғарып отырмыз. Қай тараптан келіп сүйенсек те, 
бір ғана қорытынды шығаруымызға мақаланың мазмұны кең, мақсаты анық екендігіне көз 
жеткізіп келеміз. Оның дәлелі ретінді Уалихан Қалижановтың мына бір пікірін алдыға 
тартамын: «Ұлт тарихын, ұлт өркениетін санаға сіңіру ұлттық патриотизмді, өз ұлтына, 
мемлекетіне деген құрмет пен мақтаныш сезімін қалыптастырады. Елбасы айтқан 
жобалар әртүрлі форматта қолға алынса рухани жаңғырудың кемелденуін тездете түседі. 
Өйткені бқл мақаладағы ойлар мен тұжырымдар «Мәдени мұра», «Халық тарих 
толқынында», «Рухани жаңғыру:болашаққа бағдар» жобаларының заңды жалғасы болып 
табылады» [3].  

Мәселен, «Архив – 2025» жеті жылдық бағдарламасы ғажап өркениеттің бір тұғырына 
айналудағы алғашқы қадамның баламасы болса, «Ұлы Даланың ұлы есімдері» атты оқу – 
ағарту энциклопедиялық саябағын ашу сананы сілкіндірер нағыз креатив. «Түркі әлемінің 
генезисі» түбі бір түркілік принципіне негізделсе, «Ұлы Дала» атты ежелгі өнер және 
технологиялар музейін ашу – туризмді дамытудың алғашқы баспалдағы іспеттес. «Дала фоль-
клориының онтологиясын» жасап, «Ұлы Даланың көне сарындары» жинағын басып шығар – 
сөзсіз «жаңа тыныстың» ашылуына мұрындық болады. Ал, өркениет тарихының үздіксіз 
дамуын тамашалауға мүмкіндік беретін деректі – қойлымдық фильмдер, телевизиялық сериал-
дар мен толықметражды көркем картиналардың арнайы циклін өндіріске енгізу – халықаралық 
ынтымақтастықтың деңгейін арттыруға оң ықпал етері шүбәсіз. Мақаланың табиғи тазалығы 
– рухани тарихымыздың жаңғыруымыз астасып жатқандығы белгілі. Алайда, бұл идеяны 
барлығы бірдей бірауыздан түсініп келе ме деген сұрақ қалыпты. Сондықтан да, мақалада 
ұлттық жәдігерлеріміз тек қана баяндалып қана қоймай, зерттеліп, дәлелденіп, ұсынылып 
отыр. Кім өз өміріне жауапты қараса, сол қоғам тұтастығының да қамын күйттегені абзал. 
Себебі, жалғыз өркендеу әсте мүмкін емес, ал қоғам болып даму – қай кезеңде де ықпалды 
нәтиже.  

«Ұлы Даланың жеті қыры» мақаласының негізгі идеясын ашып көрсетуде ғалым – 
зерттеушілер мен қатар біртұтастықта барлық қоғам өкілдері ат салысты. Нәтижесінде ортақ 
түйін, оң көзқарас, бірыңғай қолдау көрсетілді. Сөзіме дәлел ретінде Өтеген Оралбайұлының 
тұшымды пікірін келтіре кетейін: «Қадым заманғы қағаберісте қалдырып, соңғы ғасырға сөз 
салсақ, таутан тағдырдың шеңгелінде бүрілген, уақыт пен кеңістікте бүгілген 
жұртымыздың жұмбақ жадын қайта оятып, заман үзеңгісіне аяқ салар кез келді. Кешегі 
кезде іште тулап тұрса да, іркіп қалатын, көңілде дулап тұрса да үркіп қалатын көне 
тарихымых – Абыз Даламыз ақиқаттың қақпасын ашып, шаңырақ өзіңдікі, шалқайып отыр, 
төз өзіңдікі, марқайып отыр дегендей болып тіл қатқаны – томағасы түрілген мақалада 
қанатын жазып, шеңгелін ашып, шындықтың шымылдығын түріпті. Сөз жоқ, қазақ 
тарихының ұлы кітабының бас мақаласы деуге әбден лайықты. Оқы да ойға тоқы деп ортаға 
сөз ұсынып тұр. Тоқудың да толқыны, ойдың да орамы бар» [4]. Яғни, «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақаласы ел кітабының ұлы мақаласы деген атқа лайықты деген тұжырымға тоқталсақ, 
онда мақаланың негізгі идеясын дәлелдей алдық деумізге негіз бар. Себебі, ұлт тарихы – 
ұмытылмайтын күш, ал мақала рухани жаңғыртатын лайықты іс болмақ.  

Қорыта айтқанда, Рақыш Сәтұлы ғылымы сөзсіз ұлттық дүниетанымменбіте қайнасқан. 
Елдің ертеңгі болашағын оқытуда мақала мазмұны таптырмас құрал болса, ғалым еңбегі мінсіз 
әдістеме. Мақалада «Ұлы Даланың жеті қырын» ұстаз еңбегімен ұштастырғанымыз да 
сондықтан. Яғни, Рақыш Сәтұлының толассыз зерттеуі мен толағай еңбегі – жас буынның 
рухани сілкініп, танымын арттыруына негіз болады. Ұлы ұстаздың ғылым көшіне қосқан үлесі 
өркениетте өзіндік бағасына ие екендігі даусыз. Асылы, ұлттық құндылықтарымыздың 
құнарлы қойнауы ғалым еңбегінде саф күйінде берілетіндігіне көз жеткіздік.  

 



106 

Пайдаланған әдебиеттер: 
1. Akorda. kz сайты. Мемлекет басшысының «Ұлы Даланың жеті қыры» атты мақаласы. 21 қараша 2018 

жыл. Сілтемесі: https://www. akorda. kz/kz/events/memleket-basshysynyn-uly-dalanyn-zheti-kyry-atty-makalasy  
2. Қыдырәлі, Д. Тарихи сананың жаңғыруы [Мәтін] / Д. Қыдырәлі // Егемен Қазақстан. – 2018. – №224. – 

22 қараша. – 1, 3 б. ISSN 
3. Қалижанов, У. Ел мен ер [Мәтін] / У. Қалижанов // Егемен Қазақстан. – 2018. – № 229. – 29 қараша. – 6 

б. ISSN 
4. Оралбайұлы, Ө. Ұлы даламыз – тарихи данамыз [Мәтін] / Ө. Оралбайұлы // Егемен Қазақстан. – 2018. – 

№ 228. – 28 қараша. – 5 б. ISSN 

 
        

Әбутәліп А.Е. 
Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 2-курс магистранты 

Ғылыми жетекші: ф.ғ.к., профессор м.а. Мамаева Г.Б.  
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ЭТНОМӘДЕНИ АТАУЛАР 

 
Аңдатпа. Шыңғыс хан – әлемдік тұлға, ежелгі қазақ тарихының тұтас бір дәуірін қалыптаған, кейінгі 

Алтын Орда, оған жалғас Қазақ Ордасының түп негізін орнықтырып кеткен ұлы бабамыз. Атақты жазушы 
Мұхтар Мағауин өткен ХІІ-ХІІІ ғасырлар көлеміндегі Орталық Азия болмысын кеңінен қамтып, бүгінгі 
жұртшылық алдына тарту еткен «Шыңғыс хан» деректі тарихи романында этномәдени атауларды ұтымды 
қолданады. Халықтың бұрынғы өмірі, тұрмыс жағдайы туралы шығарма жазуда М. Мағауин сол кезгі сөз 
үлгілеріне, сол уақытқа тән әр түрлі атауларға зер салып, өзі суреттеп отырған уақыттың тілімен сөйлетеді.  

Түйін сөздер: антропоөзектік парадигма, этномәдени атаулар, деректі шығарма, қару-жарақ, киім-кешек, 
мата, салт-дәстүр, ыдыс-аяқ атауы 
  
Қазіргі тіл білімінде антропоөзектік парадигма аясында ұлттың рухани-мәдени қазынасы 

ретіндегі тілді зерттеудің ауқымы кеңейе түсуде. Оның себебі: әр тіл – өз бойында ұлт 
тарихын, төл мәдениетін, танымы мен талғамын, мінезі мен санасын, кәсібі мен салтын, 
дәстүрі мен даналығын тұтастықта сақтаған таңбалық жүйе. Осындай мазмұнды құрылымына 
сәйкес ол жай таңбалық жүйе емес, ол – мәдениет айнасы. Олай болса, ондай жүйені зерттеуде 
дәстүрлі құрылымдық лингвистиканың мүмкіндігі шектеулі екендігі байқалады. Себебі бұл 
арада тілдің қызметі тек коммуникативтік қызмет емес, ол – этномәдени ақпаратты жинап, 
сақтаушы, жеткізуші, келесі ұрпаққа жалғастырушы, яғни ұлтты бір бүтін етіп тұтастырушы. 
Сондықтан да қазіргі қазақ тіл білімінде тіл мен мәдениет сабақтастығын, тілдің бойындағы 
ұлттық сипатты, ұлттық рухты тануға негізделген когнитивтік лингвистика, оның 
лингвомәдениеттану, этнолингвистика т. б. салалары өріс алып келе жатыр.  

Бүгінгі таңда қазақ этнолингвистикасы ғылыми негізі қалыптаса бастаған, жан-жақты 
ізденіс нәтижесінде өзіндік ерекшелігі мен үрдісі айқындалып келе жатқан, дербес те 
перспективті ғылым саласы ретінде танылып отырғанын көреміз. Оны академик Ә. Қайдардың 
«Қазақ тілінің өзекті мәселелері» еңбегінің өзінен толық ұғынуға болады [1, 32].  

Ә. Қайдардың анықтамасы бойынша, этнолингвистиканың зерттеу нысаны – этнос тілі 
болса, мақсаты – осынау бай тіл қазынасын этнос болмысы тұрғысынан толық меңгеру, оның 
бейне бір тұңғиық теңіздей терең мағына-мазмұнына бойлай еніп, оны игеріп, танып-білу, 
жүйелей түсіп, жан-жақты зерттеу, яғни сол тіл арқылы этнос болмысын танып-білу [2, 25].  

Этнос туралы небір құнды дерек-мағлұматтармен толықтырып, мазмұн, тақырып ауқымын 
кеңейтіп, мән-мағынасын тереңдете түсетін тілдің негізгі көздері бар. Ғалымдар оларды 
«этнолингвистикалық арналар» деп атайды. Олар мыналар: баламалар, тұрақты теңеулер, 
фразеологизмдер, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, ауыз әдебиеті үлгілері.  

Ұлттың рухани дүниесінің жаңғыруы, сонымен сабақтас материалдық өндіріс пен тұрмыс 
күйі әркімнің жеке басының жағдайына байланысты емес, ол – халықтың әлеуметтік-
психологиялық, мәдени, тұрмыстық, дүниетанымдық жағдайына байланысты қалыптасатын 
жалпыхалықтық құбылыс [3, 40].  
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Бұл бағытта Р. Шойбеков, Ә. Ахметов, Ж. Манкеева, Р. Б. Иманалиева, А. Ж. Мұқатаева, 
С. Сәтенова, А. Жылқыбаева, Қ. Аронов, Б. Уызбаева, Қ. Ғабитханұлы, М. Мұсабаева, М. 
Атабаевалардың еңбектерінде жан-жақты сөз болады. Этнолингвистика туралы ғалымдардың 
пікірлерін келтіретін болсақ, «ұлт-тіл-мәдениет» контексіне байланысты ойлардың 
сабақтастығын байқаймыз. Ғалым Е. Жанпейісов: «Этнолингвистикаға өзінің бітім- болмысы, 
табиғаты жөнінен жалпы тарихи категория болып табылады. Себебі ол этностың қазіргісін 
ғана емес, көбінесе өткенін зерттейді. Ал этностың өткені оның этномәдени лексикасынан 
айқынырақ көрінеді», – дейді [4, 22]. Этнолингвистика ұлттың болмыс-бітімін, тұтас мәдени 
жүйе ретінде өз бойында сақтаған құнды этномәдени деректерді қарастыра отырып, «ұлт пен 
тіл біртұтас» деген қағидаға сәйкес жинақтап, жүйелеп талдайды. Этнолингвистикалық 
материалдардан ұлттың танымын, болмысын айқындайтын рухани және материалдық 
мәдениеттің қолданысынан көре аламыз [5, 120]. Қазіргі әлемдік өркениет кеңістігі тіл 
біліміндегі зерттеулер бағытының кешенді және интеграциялық сипатына қарай тіл мен 
мәдениеттің сабақтастығын анықтаудың, зерттеп-зерделеудің қажеттілігін көрсетеді. Ұлт 
тіліндегі этномәдени лексика ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық 
сана, ұлттық дүниетаным, салт-дәстүр, рухани – материалдық байлықтың барлығын түгелдей 
қамтып, этнолингвистиканың негізгі ақпарат көзі болып табылады.  

Тарихи шығармада этномәдени атаулар сол қоғамның белгілі бір кезеңдегі тарихи 
шындығын, бейнесін танытады. Этномәдени атаулар автор қолданысында кейіпкер бейнесін, 
сол ортаны жан-жақты ашуға жұмсалады, өйткені тұтас көркем ой жасау үшін этномәдени 
атаулардың қосатын үлесі зор [6, 78]. Жазушы М. Мағауиннің «Шыңғыс хан және оның 
заманы» деректі тарихи шығармасының лексикалық қабаты этномәдени атауларға өте бай. 
Мәселен, ақтажы, қарашы, төре, ханзада, бақауыл, көпес, хандық, хан, әмір, әскербасы, ұлық, 
қолбасы, әмірші, қаған, көсем, билеуші, көбеген, қосшы, хан, қара, төленгіт, шекпен, ішік, 
мәсі, жендет, би, даяшы, садақ, сұлтан, найза, төре, ноян, жуан, құн, тақсыр, нөкер, шабуыл, 
жортуыл т. б. көптеген сөздер М. Мағауиннің жоғарыда аталған шығармасының көркемдік 
әсерін молайтады.  М. Мағауиннің «Шыңғыс хан және оның заманы» деректі тарихи 
романындағы этномәдени атауларды мынадай топтарға бөлуге болады: 

а) қару-жарақ атаулары 
Қанды семсер байланып, садағымды сайладым [7]. Семсер – болаттан істелген екі жүзді 

өткір қылыш сияқты қару [8]. Мына біз адырнасы ұзын арыс садақты толғап атар кезде 
жетесіз Дайыр- Ұсұн Орқан мен Селеңгінің құйғаны, Талқұн-аралда отырар [7]. Адырна – 
садақ ағашының екі басын иіп ұстап тұратын, жебені тіреп ататын керме қайысы [8]. Сонымен 
қатар, екі тарапта да тағы бірталай, шапқыш, тескіш және ұрма қарулар бар: семсер, 
селебе, қанжар, жыда, әртүрлі балта, әрқилы шоқпар [7]. Семсер – болаттан істелген екі 
жүзді өткір қылыш сияқты қару. Селебе – ұшы қанжар сияқты, қос жүзді, үлкен өткір қылыш 
(пышақ).  Қанжар – белге байлап жүретін екі жүзі бар, кесу-түйреу арқылы жарақат 
салатын ұшы үшкір өткір қару. Жыда – найзаның қысқа түрі. Шоқпар – ырғай, тобылғы, қайың 
сияқты қатты ағаштардан жасалатын бір басы дөңкиіп жұмыр келген, кейде басына темір 
немесе қорғасын құйылатын сойылдан қысқа қол қаруы [8]. Ең ақырында, саржаның ұзына 
бойына су өткізбес сыр жағылады [7]. Саржа – садақ түрі және соның оғы. Сайгез оқтар 
әдетте қылшанға масағы төмен қаратыла салынған [7]. Сайгез – садақ оғы [8]. Сүңгісі әр 
қилы: жалпақша, үш немесе төрт қырлы, көбіне-көп ұзыншақ, енсіз [7]. Сүңгі – сырық найза 
[8]. Сауыт-сайманнан тысқары, қосымша қорғаныс құралы – қалқан [7]. Қалқан – 
батырлардың соққы, оқ дарытпау үшін қолына ұстайтын қорғаныс құралы [8]. Жаппай 
қолданысқа арналған үлкен қалқан бар – «шапар» аталады [7]. Шапар – кеспелтек салдаудан 
қатарластыра байланып немесе тақтайдан құралып жасалған қарапайым бұқпа [8].  

ә) батыр, жауынгердің киімдеріне қатысты атаулар 
Бауыршы үстіндегі жақысын шешіп, қос қолдай көтерген қалпы, ұйқыдағы Темужіннің 

басын қалқалап тұрыпты [7]. Жақы – құлын терісінен тігілген, түгін сыртына қаратып 
жасаған сырт киім. Басында бұлғын малақай, аяғында марал пұшпағынан тігілген етік, 
үстінде кәмшат жұрынды қодық жақы, бекзат тумысы киген киімінен ғана емес, отты 
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жанарынан аңдалып тұрған сүйкімді балақан екен [7]. Малақай – іш жағына қатты материал 
салынып, маңдай терісі сыртына қараған, артқы жағы келте, маңдайына тері бастырылған, 
қыста киетін баскиім, құлақшын. Пұшпақ – малдың, аңның тізеден төменгі сирақ терісі [8]. 
Бастапқы бір дерегінде Рәшид-әд-Дин «бұлғынмен көмкерілген, алтын түймелі, қамқа 
кәзекей киген, текті тұқымнан шыққаны көрініп тұрған кішкентай ұл» деп айтады [7]. 
Кәзекей – жеңі жоқ, жағасы кеңірек ойылған, белден төменірек түсіп тұратын, мақпалдан 
тігілген әйелдер киімі [8]. «Құяқ» аталатын берен сауыт жекелеген, арнайы тақталардан 
қалыптанады [7]. Құяқ – қаптанның сыртынан киетін құйма темір [8]. Шынтақтан білезікке 
дейін қаптап тұратын, берік металлдан соғылған, ұзыншақ, жазылмалы қамсау [7]. Қамсау 
– суықтан, желден қорғаныш боларлық зат, лыпа [8]. Тізені тұтатын тізелік, балтырдан 
тобыққа дейін қамтитын бұтырлық (балтырлық) бар [7]. Балтырлық – жауынгердің 
балтырын қорғайтын жарақ түрі. Тізелік – жауынгердің тізесін қорғайтын жарақ [8]. Сонымен 
қатар, сауыттың өзін бекемдейтін шарайна және белдік болған. Шарайна – найза мен 
семсерден қорғану үшін батырлар киетін болат көкірекше [8]. Сауыттың жасалуы оңай, 
жалпыға кеңінен тараған тағы бір түрі- қаттама (қатаңғы дегіл, тегілей) аталады. 
Қаттама – бірнеше қабат жібектен немесе басқа кездемеден тігіліп, жүн, мақта, қыл салып 
сырылған сауыттың жеңіл түрі [8]. Тұтастай алғанда, дулыға «толған айдай толықсып» 
тұруға тиіс [7]. Дулыға – соғыста басқа киетін темір қалпақ [8, 456].  

Үзінділерде келтіріліп отырған киім атауларының бірі байдың киетін киімін сипаттаса, бірі 
төменгі таптың тұрмыс жағдайын көрсетеді. Жауынгерлердің киімдері ата-бабаларымыздың 
жауынгер, жаугер, батыр, жаужүрек халық болғанын көрсетеді. Өйткені сол замандағы 
халықтың күйбең тіршілігі үнемі аттың жалында, түйенің қомында жүргенін, тобылғыны 
жастанып, қу толағай бастанып өмір сүргендігін, жайма-шуақ, мамыражай жүре алмаған-
дығын көрсетеді. Жазушы этномәдени атауларды тек кейіпкерлер мен заманды сипаттау үшін 
ғана емес, табиғат жағдайын сипаттауда да пайдаланғандығын көреміз. Осы арқылы автор сол 
заманның ерекшелігін, оқиғаның ертеде болғандығын жан-жақты сипаттап, дұрыс, түсінікті 
жеткізеді.  

б) салт-дәстүрге қатысты сөздер 
Ескілікке қатысты ешбір тауарихта мейман-күйеу дәстүрі турасында ешқандай 

мағлұмат ұшыраспайды [7]. Мейман-күйеу дәстүрі – жігіттің болашақ қайын жұртында қалуы 
[8]. Ежелгі түрік-татар ғұрпында әкеден айрылған жас бала панасыз қалмауға тиіс, ал 
жесір әйел әмеңгерлік жөнімен алғашқы қосағының кіндіктес немесе ағайындас 
туыстарының бірімен отасуы керек [7]. Әмеңгерлік – дәстүрлі қазақ қоғамындағы күйеу өліп, 
жесір қалған әйелдің қайнағасына не қайнысына не басқа бір жақын туыстарына қосылу, 
некелесу салты [8]. Қолма-қол жүйрік тарғыл қоңырға мініп, барымталы малының ізіне 
түседі [7]. Барымта – байырғы қазақ қоғамындағы құн дауы, жесір дауы, жер дауы т. б. 
байланысты билер кескен құн мөлшерін айыпты жақ өтей алмағанда не одан бұлтарғанда, 
билердің кесімімен құн даулаушылардың қарсы жақтан өрістегі жылқыларды шауып, айдап 
алып кетуі [8]. Темужін қарауындағы жұртына шұғыл сауын айтып, ауыр ұрысқа 
дайындалады [7]. Сауын айту – жорық, аттаныс жайында алдын ала елге хабар беру сөздері 
арқылы оқырманның көз алдына сол ескі заманды елестетіп тұр [8].  

в) мата атауларына қатысты сөздер 
Бұлардың барлығының да киімі бірінші күні тегіс ақ торғыннан екен, екінші күні – қызыл 

торғын, үшінші күні – көк торғын болды, ал төртінші күні ең жақсы, асыл қамқамен келді 
[7]. Қамқа – алтындатқан, күмістеткен зерлі жіптен тоқылған жібек мата. Торғын – қымбат, 
бағалы жібек матаның бір түрі [8]. Бұл көне маталар сол заманның тұрмысын, дәлірек айтқанда 
хан ұрпағының тұрмысындағы құнды заттарды көрсету мақсатында жұмсалып тұр.  

г) ыдыс-аяққа қатысты атаулар. Ыдыс-аяқ – күнделікті тамақты дайындап, ішу барысында 
пайдаланылатын тұрмыстық заттар жиынтығы. Төмендегі мысалдарға назар аударсақ: 

Ол заманда, тіпті, күні кешеге дейін иенге, ұзақ жолға шыққан кісінің қажетті азығымен 
қатар, жеткілікті сусын құйылған жанторсығы болады [7]. Жанторсық – үнемі қанжығада 
жүретін, қымыз құятын жолторсығы [8]. Көнегі мен торсығын сол арада қалдырып, үйіне 
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бұрылып қарамастан, Темужінмен бірге жүріпті [7]. Көнек – ірі қара малдың бас не мойын 
терісінен жасалған, бие саууға не құдықтан су алуға арналған шүмегі бар ыдыс. Торсық – 
сусын құю үшін ысталған теріден жасалынған шағын ыдыс [8]. Жас балаға жалбыр ешкі-тон 
кигізіп, тары ақтатып, келі түйгізіп қойыпты [7]. Келі – тары, бидай, арпа т. б. дәнді 
дақылдарды түйіп уақтау, ұнтақтау үшін ағаш, темір, шойын сияқты қатты нәрседен жасалған 
іші қуыс зат [8]. Қаншама машақаттан соң бір торсық айран алып келеді [7]. Торсық – сусын 
құю үшін ысталған теріден жасалынған шағын ыдыс [8]. Оң хан осыдан соң шынашағының 
басын оқ жонатын кездігімен шетіп жіберіп қанын шығарып, қайыңның қабығынан ойылған 
кішкентай құтыға тамызып, Темужінге жолдапты [7]. Кездік – мүйізбен сапталған, қынға 
салып алып жүретін кішкентай пышақ [8]. Сусын құйылатын және құрт немесе сүзбе 
салынған екі жанторсық, ас пісіретін шойын немесе қыш шөңке [7]. Шөңке – ас пісіретін 
шағындау ыдыс [8, 65]. Байқап отырсақ, көбі – малдан өндіретін сусындарды құю үшін, ұзақ 
уақытқа сақтау үшін жасалған. Осы ыдыс-аяқтар арқылы сол кезеңнің адамдары қалай, қандай 
жағдайда тамақтанып, ас-су ішкенінен хабар аламыз әрі олардың нені құюға, салуға 
арналғаны, неден жасалғаны арқылы дәуір тұрмыс жағдайынан, мәдениетінен, сол замандағы 
халықтың ұлттық тағамдарынан мағлұмат алуымызға болады.  

Қорыта айтқанда, жазушы М. Мағауинның «Шыңғыс хан» деректі тарихи шығармасының 
лексикалық қабаты этномәдени атауларға өте бай. Автордың этномәдени атауларды 
шығармасында орынды қолдана білуі оның жазушылық шеберлігін ғана танытпай, сонымен 
бірге сөз етіп отырған халықтың арғы-бергі мәдениеті мен тарихи болмысын терең 
білетіндігін, аса қадірлейтіндігін де танытады. Халықтың бұрынғы өмірі, тұрмыс жағдайы 
туралы шығарма жазуда М. Мағауин сол кезгі сөз үлгілеріне, сол уақытқа тән әр түрлі 
атауларға зер салып, өзі суреттеп отырған уақыттың тілімен сөйлетеді.  
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ҚАЗАҚ ӘНДЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ РЕТІНДЕ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ 

ЗЕРТТЕЛУІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается насыщенность окраски казахских песен в качестве 

национального достояния стилистические, прагматические факторы почвообразования стиль поэтов, уметь 
применять правильно, концепт этики, слово и слово отношения строить объект исследования, предостав-
ляются сведения о прагмастилистиканың на пути получения. Известно, что форма изложения автора любой 
такой практике в исключительных песен. Песни музыкальной точки зрения, но и с точки зрения текста, 
рассмотрев в дифференциациясын классификация внутренних и изучив песен, выявление особенностей 
внутренних структурных текстов песни, текст делового оборота, рассматриваются стилистические возмож-
ности. Стилистикасын единиц в текстах песен слово с определением деятельности, исследовательских работ, 
рассматривает. Прагмастилистиканың методика исследования, научно-теоретические основы становления и 
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текстов песен прагмастилистиканың данные, в том числе и казахских песен в когнитивно-ассоциативные, 
эстетика-стилистические, коммуникативно-прагматические услуг предусматривает.  

Ключевые слова: стилистика, прагмастилистика, прагматический фактор, деятельность и культура 
речи, стилистика ресурсов, стилистика оформление, стилистическая категория, стилистическая коннотация.  
 
Қазақ халқының ән өнері ерте кезеңнен бері қалыптасып, дамып, тұрақты орныққан асыл 

қазына. Ежелгі фольклор саласындағы музыканың бір бөлігін құрайды. Ән өнері адамзаттың 
іңгалап туғанынан бастап өмірден өткенінен дейін құлағында сақталатын дыбысы. Осы орайда 
Абайдың өзі: 

«Туғанда дүние есігін ашады өлең,  
Өлеңмен жер қойнынан кірер денең», – деп бекер айтпаса керек. Ән – халықтың ұлттық 

мұрасы. Ән ұлттың ежелден қалыптасқан сарынды да сазды үні. Әннің өзі ішінен ұлттық 
өнерге қарай негізделіп, әр ұлттың болмысына сай қалыптасып, орын алады. Ән өнері 
ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырады. Оның дәлелі халық әндерінің ауыздан-ауызға таралып, одан 
бөлек нотаға түскен әндердің жинақталуы осының көрінісі. Осы орайда бүгінгі таңдағы 
өнертанушылар қазақ халық әндерінің ұмыт болмауы жолында жұмыс жасауда. Тұтастай алар 
болсақ, ұлттық өнер, ұлттық дүние дегеніміз мынадай элементтерден тұрады: ән өнері; күй 
өнері; бейнелеу өнері; сәндік қолданбалы өнер; театр өнері; кино өнері және т. б. Қазақ 
халқының ұлт болып қалыптасу кезеңінде өзіне тән ән дәстүрі дүниеге келді. Соның 
нәтижесінде бай музыкалық мұрасы жасалды, мәдениеті қалыптасты. Қазақ әнінде халық 
өнерінің әр кезеңіндегі тыныс-тіршілігі, бітім-болмысы, заман үні көркем көрініс тапқан. 
Халқымыздың бізге жеткен ән-жыр нұсқаларының көпшілігі қазақ дәстүрлі ән өнерінің 
көшбасшылары, ақын Біржан сал, Ақан сері, Жаяу Мұса, үкілі Ыбырай және т. б. дарын 
иелерінің мұралары болып табылады. Дарқан даланы той-думанға бөлеген әнші әрі жыршы, 
ақын әрі батыр қазақ халқының «Ән – көңілдің ажары» деген нақыл сөзі бар. Адам көңілінің 
әр сәтін ән ноталары арқылы небір әшекей-өрнектермен әсем безендіріп, нанымды 
суреттелгеніне бізге жеткен халқымыздың бай ән мұрасының кез келгені мысал бола алады. 
Әдебиеттің, музыканың, театрдың бастауы болып табылатын фольклор өнердегі, көркемөнер 
шығармашылығындағы өзіндік орнын ешқашан жоғалтпақ емес. Әрбір халықтың фольклоры 
ұлттық өнер шеңберінде өзіндік және этникалық өзгешелігінің айқындығымен, аумақтық және 
жергілікті стильдік үлгілерінің молдығымен ерекшеленеді. Қалың көпшіліктің көзқарасын, 
этностардың әлеуметтік-эстетикалық арман-мұраты мен моральдарының идеялық мазмұны-
ның ұқсастығын білдіре отырып, фольклор барлық ұлттың, халықтардың эстетикалық 
мәдениетін қалыптастырудың маңызды құралы болып табылады.  

Қазақ халқының тарихында күрделі орын алған үлкенді-кішілі оқиғалардың қай-қайсысы 
болса да халық әнінің мазмұнынанкөрініс тапқан. Халық әндерінің өміршеңдігі де осындай 
қасиетінде. Әрине, Абай айтқандай: «Әннің де естісі бар, есері бар». Мирасқоры біз болған ән 
дүниесі халықтың өткен тарихының куәгері саналарлық «есті ән». Мұнда көне заман 
шындығын шертетін көп деректер мен бірге халық басынан өткерген тарих көшінің де тізбегі 
секілді мол мағлұматқа кенелетін жайлар бар. Ән –сан ғасырлық тарихы бар, талай-талай 
ұрпақтан өткен жол-жөнекей жөнделіп, өңделіп, жаңарып бізге жеткен жанр. Ғасырлар 
елегінен өткен әндер айшықтана, әрленіп музыкалық өнердің інжуіне, асыл қазынасына 
айнала берген. Кез келген ұлттың өзіндік кескін-келбеті мен болмыс-бітімін айқындайтын 
ұғымды оның өзіне тән ұлттық мәдениеті дейтін болсақ, қазақ мәдениетіндегі ән өнерінің алар 
орны ерекше. Данышпан Абайдың “Туғанда дүние есігін ашады өлең, Өлеңмен жер қойнына 
кірер денең” деген сөздері қазақ өмірінің бүкіл тыныс-тіршілігі өлеңмен өрнектелетінін айқын 
көрсетеді. Біз бұл өлең жолдарын жоғарыда айтып өттік. Шындығында сәби дүниеге келгенде 
“бесік жырымен” әлдилеп қарсы алып, адам дүниеден өткенде “жоқтау” айтып шығарып 
саламыз. Сонау ғасырлар қойнауынан басталатын осы тамаша дәстүр әлі күнге дейін жалғасын 
тауып келеді. Бүгінгі күн жастарының тойы да “жар-жар”, “беташармен” өтетіні ата-баба 
салтына адалдықтың айқын көрінісі іспеттес. Орыстың тамаша ғалымы Г. Потаниннің “Маған 
бүкіл қазақ даласы ән салып тұрғандай көрінеді” деген сөзі қазақ тұрмысының осындай 
даралығынан туған тұжырым болса керек. [1, 147 б. ] 
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Ол мәдени мұра, тарихи-рухани құндылық, халықтық салт-дәстүрлер, дәстүрлі халық ән 
өнері түсініктерімен тығыз байланысты болғандықтан, оның ерекшеліктері мен табиғаты қай 
кезде де халық жанына жақын болған. Халықтың музыкалық шығармашылығы әр халықтың 
рухани мәдениетінің басты құрамдас бөлігі болып табылады. Сонымен қатар, қазақ әнінің 
өзіндік тағы бір ерекшелігі, ұрпақтан-ұрпаққа, аймақтан-аймаққа тарай отырып, ауызша 
үйретіліп, дәстүрлі түрде орындалып, орындаушы өнерпаздардың орындау барысында, ша-
быттана отырып шығарманың кейбір жерлеріне өз өзгерістерін жасап отыруы жиі кездеседі. 
Қазақ халқы ежелден әншілік өнерімен ерекшеленген. Ұлттық дәстүрлі музыка қорымыздағы 
ең көп сақталғаны да осы – ән өнері. Өмірдің әр құбылысын әнге қосып, өз шежіресін әнмен 
жазған халқымызда шығарушысы ұмытылса да, мәтіні мен әуезі ел жадында сақталып келе 
жатқан бірнеше мың халық әндері бар. Тарихтың сан қилы талқысынан сүзіле өтіп келе жатқан 
бұл әндер ұлттық болмыс пен қасиетті, тұрмыс-тіршілікті білдіретін айрықша құндылық 
болып саналады. Небір жез көмей дарынды әншілер мен ән әуезін жанына жұбаныш жасай 
білген талантты өнерпаздар арқылы бүгінге жетіп отырған халықтық ән өнері – уақыт өткен 
сайын өз қасиетін арттыра түсетін, ұлттық ерекшелігімізді айқындап беретін асыл мұрамыз 
екені анық. Қанша буын өнерпаздар қолынан өтсе де, өз мазмұны мен маңызын жоймай, 
ұлттық мінезді, терең сезімді жырлап келе жатқан бұл өнер, шын мәнінде, өзіндік салт- сана-
мызды, дәстүрлі тірлігімізді сақтаушы қасиетімен де құнды. Кешегі мен бүгінгінің арасын 
жалғап тұрған халық әндерінде ақыл-парасат та, тарих та, ұлттық мінез бен игілік те тұнып-ақ 
тұр.  

Бүгінгі таңда кітап оқу мәселесі мен көркем әдебиеттің құндылығы өте жоғары деңгейде 
деп айта алмаймыз. Себебі, жастар қауымы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы түрлі 
телебағдарламалар мен бейнебаяндар, киноиндустрия саласы арқылы ақпарат алмасады. 
Көркем мәтін үлгілері де, көркем әдеби сөздер де осы ән мәтіндері мен бағдарламалар, фильм 
сценарийлерінде көрініс табады. Оқырман болсын, көрермен болсын көзбен көріп, құлақпен 
естуге құмар. Сол үшін де арнайы мерекелік кештер, той-думан, тіпті мерекелік бағдарлама-
лардың бәрі әуен мен әуезге құрылады. Сол әуендердің тез таралып, жастардың тілімен 
айтқанда «хит» болып кетуіне не әсер етеді? Әдемі әуені ме? Әуенге сай жазылған сөзі ме? 
Халық жадында ұзақ уақыт жатталып, ауыздан-ауызға айтылып жүретін әуеннің сөзі. Кез 
келген ән сөздерінің мәтіні белгілі бір стильге, жанрға, адамның ішкі жай-күйіне сәйкестеліп 
жазылатыны белгілі. Соған сай ән мәтінінің қандай стилистикалық тәсілдер арқылы, тілдік 
бірліктердің қолдану амал-тәсілдері арқылы жасалғанын анықтау керек. Стилистикалық 
тәсілдердің қатарына троп түрлері, стилистикалық фигуралар, стиль құраудың стратегиясы 
мен тактикасы жатады. Тілдік бірліктердің өзі дәстүрлі стилистикалық тәсілдері контекстен 
тыс стилистикалық коннотациялардың негізгі жүйесін құрай отырып, оның тұтас көркемдік 
сапасын жасайды. Сонымен қатар ән мәтіні болмасын, өзге мәтін болмасын қолданыс тілінің 
аясында тілдік бірліктердің анық, көркем, бейнелі шығуына стилистикалық мағына үлкен 
ықпал етеді. Біздің айтып отырған безендіруші стилистикамыздың негізін құрайтын белгісі – 
стилистикалық тапсырма. Стилистикалық тапсырма сөйлеушінің яки айтушының арнайы 
ойлап тапқан көркемдік, экспрессивтік айту мәнері, адресаттық қабылдауына арнайы стилис-
тикалық тиімді әсер қалдыру үшін қолданылады. Стилистикалық тапсырма айтушы хабары-
ның экспрессивті мағлұматын көрсете алады. Сонымен қатар кез келген мәтіннің прагма-
тикасының болатыны белгілі. Прагматика деп отырғанымыздың өзі – тілдік белгілердің, тілдік 
таңбалардың, оны қолданушы адамдарға қарым-қатынасын көрсетеді, сөйлеу қарым-қаты-
насының барлық параметрлерін қамтиды. Прагматикалық әдістемелік және әдістік зерттеулері 
тілдік факторларға негізделген. Прагматика тілдік таңбалардың әртүрлі деңгейлерін ғана 
қарастырмайды, сөйлеу қарым-қатынасының барлық параметрін зерттеуді нысана етеді, 
қандай мақсатта сөйлеп, жеткізіп тұрғанын көрсетеді. [2, 97 б. ] 

Бүгінгі уақытта стилистика мен прагматика үдерісінің интеграциясынан зерттеулердің 
жаңа ерекше прагмастилистика бағыты пайда болды. Сондықтан прагмастилистика көп 
аспектілі ғылым болып саналады. Диплом жұмысымызға кіріспес бұрын, прагматика мен 
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прагмастилистиканың зерттеу обьектісін, стилистикамен арақатынасын көп аспектілі 
бағдарларын анықтауымыз қажет.  

Психологтардың зерттеу қорытындылары бойынша тыңдармандардың 80% әннің желісіне, 
барысына назар аудармас бұрын оның тақырыбына мән береді екен. Тақырыпқа қарап 
тыңдарман әнді ынтыға тыңдауы немесе керісінше жай ғана аттап кетуі мүмкін. Осы орайда 
мынадай сауал туындайды: Тақырып мәтіннен туады ма, әлде мәтін тақырыпты қуады ма? 

Ән тақырыптары автордың ішкі әлемі мен ұстанымы мен әннің мазмұны мен мақсатына 
сай туындайды. Тақырыпқа әннің мәтініне сәйкестендіріліп жазылады. Әннің орындалу бары-
сын негізінде тақырыптың ашылмауы музыка саласында жиі кездесетін құбылыс. Тақырып –
әннің негізгі әрі маңызды бөлшегі. Тақырып арқылы әннің қалыпты ерекшелігі мазмұны 
ашылады.  

Қазақ әндерінің табиғаты міндетті түрде бекітілген белгілі бір заңдылықтар мен талап-
тармен жүзеге аспайды. Себебі сайын даланың төсінде қаншама авторлар бар. Әрқайсысы өз 
ішінде, жан-дүниесінде болып жатқан сырды ақтарады. Кей әндердің мазмұны мен мәні, тілдік 
бірліктері адам тәрбиелейтін, қоғамға билігін жүргізетін, тіпті түгел қоғамға ой салатындай ән 
мәтіндерінің талаптарымен де ерекшеленеді. Олардың мәтін тіліне қойылатын талаптар жеке 
комуниканттардың арасындағы қарым-қатынасты белгілеп, реттейді. Олар ішінара жалпы 
және жеке болып бөлінеді. Алайда әнге, оның құрылымына қойылатын талаптарға ортақ 
заңдылық – олар берілетін ақпараттың мазмұнын анық, дәл, түсінікті етіп жеткізу қажет. 
Сонымен қатар әннің тіліне қойылатын талаптар төмендегідей: 

1. Ән жалпы қауымға, көпшілікке арналғандықтан, онда қолданылатын сөздер де аса қасаң 
не тым әсіре қызыл сөзбен көмкерілмей, жалпыға бірдей түсінікті болуға тиіс. Адресант пен 
адресат арасында сенімді әріптестік байланыс орнауы қажет. Газет оқырманы өзіне түсініксіз 
мәтіндерді қайталап оқуына болады. Ал тыңдарман әнді қабылдаудың ерекшелігі тыңдаран 
өзі көрген көріністерге қайта оралмайды. Осыдан келіп әрбір сөз, сөйлем анық, түсінікті, 
қарапайым ойларға құрылғаны дұрыс.  

2. Сөйлем құрылысының күрделендірудің қажеті жоқ.  
3. Тіл мәдениетіне жетік болу үшін қазақ тілінің сөз байлығын жетік білу жеткіліксіз, ол 

сөздердің жұмсалу орнын білген жөн. Сөзді жұмсай білу үшін олардың мағыналарын, 
мәндестік ерекшеліктерін, әдеби, әдеби емес нормаларын, сөздердің еркін және тұрақты 
тіркесін айыра білу қажет.  

4. Сөздердің қайталануы синонимдермен алмастырылу.  
5. Логикалық қателіктер 
Кей әндердің тілінің табиғаты әрқашан ашыла бермейді. Сондықтан ән мәтіндерінің тілінің 

прагматикасы адресат пен адресанттың арасында анық танылуы қажет. Прагматика тілде яки 
мәтіндерде ғана көрініс бермейді, ол ойда, бейвербалды амалдарда, телеарналардың ұстаны-
мында, телехабар жарнамасында, стилінде, әрлеу-әсерлеу жұмыстарында тілдік код ретінде 
санада таңбаланады. Шығармашылықта ақпарат жеткізудің, ән мәтінін жазудың өзіндік 
формуласы болады: 

Өзекті мәселесі қандай? 
Негізгі тақырыбы қандай? 
Халыққа қаншалықты өтімді? 
Желі бір арнаға сыйған ба? 
Тыңдарман көңіл-күйіне әсері қандай? 
Құлаққа тез жаттанды ма? 
Мәні қандай? 
Осы сұрақтарға толық жауап алған кезде ғана ән мәтінінің мазмұны ашылады. Адресат пен 

адресанттың арасындағы сөйлесім прагматикалық аспектіде қарастырылады. Ән мәтіні тілінің 
прагматикасы тыңдарман аудиториясының әлеуметтік құрамына, жас ерекшелігіне, этикалық 
талаптарына, коммуникативтік мақсатына қарай айқындалады. Мәтінге тіл мәдениетіндегі «ой 
анықтығы», «сөз дәлдігі», «сөз тазалығы», «сөз дұрыстығы», «сөз мәнерлілігі» секілді 
сипаттар жатады.  
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Ән тақырыбы мазмұн мен идеяға сәйкес дәл, нақты, қысқа, түсінікті болуы тиіс. Кез келген 
тақырып негізгі кілт сөздерден құрылуы керек.  

«Сен мені іздеме», «аққайыңның түбінде жігіт пен қыз кездесті», «не деген бітпейді, айтпа-
шы өкпеңді, саған не жетпейді?», «қателіктерімді менің түсіне алсаң кешір» деген секілді та-
қырға түскен тарыдай тақылдаған сөздер жастар жанын жалаңаштап, адами сезімдерін сем-
діріп, түйсіктерін тұмшалап жатқанын байқай алдық па? Түзу барып түзу келетін жол секілді 
қатып қалған сөздер олардың санасын бір мәселеге тап келгенде еркін ойлай алмайтын, келесі 
бір жағынан шығар жол тауып кете алмайтын, өмірдің иірім-қайырымына икемсіз, қауқарсыз 
күйге түсіруде. Ал, біз қызығып айта беретін аталарымыздың ірі мінезі, кең кісілігі, қандайда 
бір жағдайға тап келгенде аспай-саспай айналып өтер жол табар ерекшелігінің бір себебі өзде-
рінің әндеріндей астарлы, кең, еркін ойлау жүйесін қалыптастырған қазақы сөздің табиға-
тында жатқан жоқ па? Бұл әннің сөзіне байланысты жағы ғана. Оның арғы жағындағы қара 
өлең, әуеннің әңгімесі бөлек...  

Кезінде композитор, музыкатанушы Хасен Қожа-Ахмет «Қазақ әндері қалай космополит-
танды?» деген мақала жазып, генетикалық жадымызға жат ырғақтардың жаппай етек алуын 
тайға басқан таңбадай көрсете отырып, «бұл жағдайымызды түзеуге кіріспей ренжіп, бүлінген 
күйі бүк түсіп жата беру, түбі, қазақты ұлттық суицидке әкелетіні анық» деп жазған еді. [3, 102 
б. ] Онда мұндай жат музыканың ұлттық сөйлеу құрылымы мен ырғағын да танымастай 
өзгертетінін дәйекті дәлелмен шегелеп тұрып айтқан. Бүгін біз сол тұсқа да кеп қалғандаймыз. 
Кешегі мен бүгінгі әннің сөзі сазын қоса талдап, оның адам жанына, ойлау жүйесіне әсерін 
ғылыми түрде жіліктеп тұрып алдыға тартар арнаулы еңбектер көптеп жазылса, осы айтып 
отырған ойымыздың ақиқатына көп адамның көзі жетері еді...  

Ең бір өкініштісі, классикалық ән мен күйді қалай айтқысы келсе, қалай тартқысы келсе 
солай тартып оның әуелгі табиғатынан мүлде алыстатып жүрген өз өнерпаздарымызды ұлттық 
өнердің насихатшысы ретінде танитын болдық. Жанғали күйші айтпақшы, күйді қазір көзбен 
тыңдайтын күйге түстік. Бар шеберлігі – жылдамдығы! Оның басқа мың бояу, толғанысын өзі 
де, өзге де сезбейді. Оларға бірдеңе айтсаң «сұранысқа қарай, қазір жұрт оны қабылдамайды» 
дейді. Қабылдамаса оны бүлдірмей, өзің күй шығарып тарт, өзіңнің қабылданатын әніңді 
шығарып айт. Ал, ғасырлар бойы қалыптасып, уақыттың қаншама дауылы мен жауынына 
ұшырап, қандай қағажу көрсе де тасты жарып көктеген күрең тобылғыдай ән мен күйіміздің 
құлағын өз білгенінше шұнтита беруге ешкімнің қақысы жоқ. Пайдалан, бүлдірме! Өтпесе, 
тұрсын, тиме! Келешекте дәл сол түпнұсқаға қайта оралар уақыт келеді.  

Қорытынды. Қазіргі қазақ әндерінің стилистикалық бояуға қанықтығы, ақындардың 
стиль түзуші прагматикалық факторларды дұрыс қолдана алуы, сөз этикасы мен сөз 
концептісі, сөз бен сөздің дұрым қарым-қатынас құра алуы жолындағы прагмастилистиканың 
зерттеу обьектісін саралай отырып, ән мәтіндерін жазатын ақындардың ерекшелігі ‒ сөз 
қолданысында, көркемдігінде екендігіне баса назар аудару керек. Кез келген ән авторының 
қаламгерлік дағдысында ерекше баяндау формасы болатыны белгілі. Әндерді музыкалық 
тұрғыдан емес, мәтін тұрғысынан қарастырып, қазіргі әндердің классификациясы мен ішкі 
дифференциациясын зерделеп, ән мәтіндерінің ішкі құрылымдық ерекшеліктерін анықтап, 
мәтін өрісіндегі стилистикалық мүмкіндіктерді қарастыру біздің басты міндеттеріміз болу 
керек. Прагмастилистиканың зерттеу әдістемесі, ғылыми-теориялық негіздері, прагмастилис-
тиканың қалыптасу деректері мен ән мәтіндерінің, соның ішінде қазіргі қазақ әндерінің 
когнитивті-ассоциациялық, эстетика-стилистикалық, коммуникативті-прагматикалық 
қызметтерін әлде де ашып зерттеу керек.  

Қорыта айтқанда, қазақ әндерін текстологиялық тұрғыдан арнайы түрде зерттеп, әр әннің 
тұрақты мәтінін анықтау қажет. Олай болмаған жағдайда әркім әртүрлі сөз қолданып, әндердің 
мазмұны эмоциялық күші әлсірейді, ал бұл әннің құдіретін азайтады. Қазіргі шақта жүріп 
жатқан музыка саласындағы үдеріс пен үрдістер ұлттық әніміздің әуеніне ғана емес, мәтініне 
де мұқият болуды міндеттейді. Әр әннің мәтінін тарихи тұрғыда зерттеп, әр дәуірдің өзіне тән 
сөзі мен сөз саптауын анықтау және оны орнымен қолдану қажет. Сонда біз әннің, оның 
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сөзінің қай дәуірде туғанын, оның қалай дамып, қаншалықты өзгеріске түскенін білуге қол 
жеткіземіз.  
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СІЛТЕУ МӘНДІ ЕСІМДІКТЕРДІҢ ҚОЛДАНЫСЫНАН ТУЫНДАЙТЫН 
ТЕРМИН СӨЗДЕР  

  
Аңдатпа. Ғылыми мақалада функционалды грамматикадағы тілдік терминдердің дискурстық 

қолданыстары сөз болады. Есімдіктердің синтаксис аясында дейксистік, эгоцентристік, анафоралық қызметте 
жұмсалуының, сондай-ақ, есімдіктердің құрмалас сөйлемдерді байланыстырушы қызметі тілдік материалдар 
негізінде нақтылы сөз болады. Жұмыста есімдіктердің синтаксистік жүйедегі қызметінен туындайтын сілтеу 
ұғымымен байланысты субституция, эгоцентризм, дейксис, анафора, катафора сынды терминдер талданады. 
Мақалада сілтеу қызметінен туындайтын тілдік терминдердің қолданыстары кеңінен айқындалған.  

Түйін сөздер: субституция, эгоцентризм, дейксис, анафора, катафора 
 
Тіл білімінде соңғы жылдарда теориялық лингвистика мен типологиялық зерттеулердің 

негізгі объектісі ретінде көбіне есімдіктер қарастырылып жүр. Бұл кездейсоқтық емес. Себебі 
есімдіктер сілтеуіштік, орынбасарлық қызметте кеңінен жұмсалады.  

Ал сілтеу, орынбасу коммуникативтік актіні іске асыруда, мәтін құрауда, тілдің когнитив-
тік жүйесінде маңызды қызмет атқарады. Есімдіктер мағынасы абстрактылы сөздер болып 
келеді, олардың семантикасы сөйлемде нақтыланып анықталады. Олардың мағыналарының 
жалпылығы өзге сөз таптарындағы жалпылық мағыналардан мүлде басқа. Олар мағынаны 
жеке-дара тұрып бермейді, контексте өзінің алдында немесе өзінен кейін келетін тұлғаны, 
затты, оқиғаны, құбылыс пен жағдайды сілтеп көрсете отыра, солардың жалпы мағыналарына 
иелік етеді. Сонда олардың мағыналары мен ерекшеліктері сөйлемдердің құрамында, мәтінде 
тұрақталып нақтыланады, содықтан да оларды осы қолданыстары тұрғысынан сөз ету орынды 
болмақ.  

Есімдіктер субъектімен байланыста анықталады және субъектінің субстанцияларға, құбы-
лыстарға және олардың сапалары мен қасиеттеріне қатынасын көрсетеді. Мұның бәрі есімдік-
терді синтаксис аясында қараудың қажеттілігін белгілейді. Синтаксис аясында қарағанда да 
оларды көптеген еңбектерде сөз болып жүрген сөз тіркесінің сыңары болуы, сөйлем мүшесінің 
қызметін атқаруы сияқты мәселелер төңірегінде емес, жай және құрмалас сөйлемдердегі сіл-
теу қызметін іске асыра отыра, коммуникативтік актінің жүзеге асуы барысындағы дейксистік 
(тура сілтеу), эгоцентристік, анафоралық (айтылғанды сілтеу) байланыс құралының қызметін 
атқарып, сөз үнемдеуге септігін тигізуі тұрғысынан зерттеу қажеттігі туындап отыр. 
Сондықтан да есімдіктердің синтаксистік жүйедегі қызметін саралау өте маңызды. 
Есімдіктердің синтаксистік жүйедегі қызметін олардың сілтеу функциясы белгілейді.  

Сондықтан да біз есімдіктерді зерттеуге функциональды грамматика тұрғысынан келген 
болатынбыз. Функциональды грамматика аясында белгілі бір семантикалық қызметті атқару, 
яғни сілтеу қызметін (жақтық, темпоральды қатынастарды белгілеу қызметін) іске асыру үшін 
жіктеу және сілтеу есімдіктерінің өз антецеденттерімен өзара әрекет жасауы анықталады. 
Функциональды грамматика қызметтен құралға деген бағытпен жүреді десек, сілтеу қызметін 
көрсететін құралдар ретінде біз жіктеу және сілтеу есімдіктерін қарастыруды жөн көрдік. 
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Сілтеудің түрлі бірліктері қазіргі лингвистикада дейксис пен эгоцентризм, анафора 
теорияларының негізінде қарастырылуда. Ал осы сілтеу ұғымы есімдіктердің ішінде, әсіресе, 
жіктеу және сілтеу есімдіктеріне тән болып келеді.  

Бұл есімдіктердің синтаксистік жүйедегі қызметін олардың сілтеу функциясы белгілейді 
десек, осы сілтеу функциясымен бірге орынбасу субституция, дейксис, эгоцентризм, анафора, 
катафора ұғымдары анықталмақ. Есімдіктердің басқа сөз табының орнына жүруімен олардың 
орынбасарлық қызметтері, орынбасу, субституция ұғымы енгізілген.  

Сол сияқты басқа топтардағы есімдіктер де өзі тұрған контексте белгілі бір мағынаға ие 
болып, бірқатар жағдайларда, тіпті, белгілі бір нәтиженің жалғыз белгілеу тәсілі болып та 
келеді. Мұндай жағдайда олар субститут бола алмайды. Жалпы есімдіктердің бәрі субститут 
болады деген ой олардың мағыналарының жалпылығынан шығады, алайда олардың 
мағыналарының контексте нақтыланатындығын ұмытпауымыз қажет.  

Eсімдіктердің дейксистігі (тура сілтеу) туралы ерте кездерден бастап айтылған. Алайда ол 
кездегі дейксис ұғымы қазіргі дейксис ұғымымен сай келмейді. Ол кездегі дейксис ұғымына 
жалпы есімдіктердің сілтеу мағынасын беруі сәйкес келген. «Дейксис» ұғымын кең және тар 
көлемде пайдалану олардың түрліше түсіндірілуіне негіз болады. Кең көлемде дейксис зат, 
белгі, жағдай тағы басқаларға ситуациялық немесе контекстік сілтеуді қамтиды, ал тар көле-
мде бір функцияны айтады және екі элементті қамтиды: дейксистік белгі мен оның референті.  

Жіктеу есімдіктері сілтеу есімдіктерімен қатар дейксистік сөздер типінен басты 
орындардың біріне ие болады, олар негізгі дейксистік (тура сілтеу) сөздер болып табылады. 
Жалпы дейксистік (тура сілтеу) сөздерді тікелей сілтеу, анафоралық (айтылғанды сілтеу) 
сілтеу, катафоралық (алдын алушы) сілтеу деп үш топқа бөлеміз.  

Дейксис туралы айтқанда, бұл, сол, осы, мұнда, онда, сонда, осында, міне, әне сияқты сілтеу 
есімдіктері алғаш тілге оралады, сондай-ақ, олардың осыдан, содан, мұнан, бұдан т. б. тәрізді 
семантикалық туындылары да еске түседі. Бұл сілтеу есімдіктері мен олардың семантикалық 
туындыларының әрқайсысында эгоцентристік белгілер көрініс береді. Эгоцентризм үш түрлі 
өзара байланыстағы категорияларға негізделеді. Олар жақ, уақыт, мекен болып табылады. 
Сөйлесім сөйлеуші тарапынан іске асқан кезде тілдік ситуация эгоцентристік болады. 
Эгоцентризм – сөйлеушіге қатысты тілдік форма арқылы жүзеге асатын сілтеу ұғымы бар 
тілдік құбылыс.  

Есімдіктердің эгоцентристігі туралы тіл білімінде ертеден-ақ сөз қозғалуда, эгоцентризм-
нің есімдіктердің категориалды мағынасы болып табылатынын айтушы Л. Я. Маловицкий 
былай дейді: «... Система Бругмана была преобразована К. Бюлером в систему ориентиро-
вания относительно собственного «я», что позднее было удачно названо эгоцентризмом 
местоимений. Если эгоцентризм оказывается категориальным значением местоимений, то и 
дейксис присущ только местоимениям» [1, с. 88].  

 «Дейксис» ұғымының ежелгі грек ғалымдарынан басталғандығын, онда жалпы сілтеу мәні 
берілгендігін біз жоғарыда айтып өттік. Алғашқы кезде бұл терминмен тек сілтеу есімдіктері 
аталып келсе, кейін келе олардың аясы кеңейіп, жалпы сілтеу ұғымына сәйкес келе бастады. 
Мәселен, К. Бюлер бойынша дейксистік (тура сілтеу) сөздер – қатынас ситуациясында мағы-
налық толықтыруға ие бола отыра көрінген затқа сілтеуді іске асыратын сөздер болса, бұл 
туралы орыс ғалымы Н. Д. Арутюнова былай дейді: «Дейктические слова, своего рода «под-
вижные определители» приложимые к любому референту, содержание этих слов всецело 
обусловлено признаками денотата, выбор которого завист от конкретного речевого акта [2, с. 
42].  

А. Уфимцева «Неназывающие словесные знаки довольно своеобразные по функции и 
многочисленные по числу микросистемы, общей чертой которых является относительный 
характер их семантики и функция внутриязыкового, внутриструктурного их использования. 
Среди них – как одна из микросистем – выделяются дейктические слова, которые 
рассматриваются как знаки относительного указания» – дейді [3, с. 46].  

Дейксис ретінде, әдетте, ситуацияның сөйлеуші, пікірлесуші, уақыт пен орын, сөйлеу 
актісіне тікелей қатысы бар тұлғалар мен заттар сияқты элементтеріне сілтеу түсініледі, ал 
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анафора ретінде контекстің элементтеріне сілтеу, яғни бір сөйлеу актісінің элементтерінің 
екінші бір сөйлеу актісінің элементтерімен сәйкестігіне сілтеу түсініледі. Дискурс туралы сөз 
еткенде біз көбіне сілтеу есімдіктерінің анафоралық қызметіне тоқталамыз.  

Дейксистік есімдіктер дискурсивті анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыста кеңінен 
жұмсалып, мәтін, сөйлем элементтерін байланыстырады және де мәтіндегі керексіз 
қайталауларды ауыстырады. Бұл қызметінде олар өзіндік анафоралық (айтылғанды сілтеу) та, 
катафоралық (алдын алушы) та қолданыстарда жұмсалады. Есімдіктердің бұл қызметі мәтін 
синтаксисінде кеңінен орын алады. Мысалы, Бұл кітап қызық. Осыны тауысып тастасақ 
қайтеді (Ә. Нұршайықов); (анафора). Сен мынаны ұқ: біз бұл жерден қалайда көшуіміз керек 
(Д. Исабеков) (катафора).  

Дейксистік есімдіктер анафоралық (айтылғанды сілтеу) көрсеткіш ретінде жұмсалғанда, 
контекстік байланысқа сүйене отырып, дискурстағы референтті теңестіреді. Олар алдыңғы 
мәтіннің бір элементін сілтей отыра, барлық үзіндіні қамтып алады. Мысалы, Ә. Нұршайы-
қовтың «Махаббат, қызық мол жылдар» романында Сәлиманың шешесінің майдандағы 
Ерболға жолдаған хатында мынадай үзінді бар: «Қымбатты Ербол балам! Дүние тыныштық 
болса, сені шын балам болар деп ойлаушы едім. Сұм соғыс килікті де, бәріңді көгендеген 
қозыдай алысқа алып кетті. Сәлимам сені сарғайып көп күтті. Оның енді отыруының орны 
жоқ. Ерге шығуы керек... Егер сенің оны шын жақсы көргенің рас болса, бағын байламай, 
рұқсатыңды бер. Оған кінә қойма, өз күнін көрсін, обалдарың сұм Гитлерге болсын. Ал, 
қарағым Ербол! Осыны сенен аналық тілек етемін» (Ә. Нұршайықов).  

Бұл үзіндінің соңғы сөйлеміндегі «осыны» деген анафоралық (айтылғанды сілтеу) сілтеу 
есімдігі бүкіл бір үзіндінің бәріне қатысты ойды сілтеп, дискурстық қолданыста жұмсалып 
тұр.  

Анафоралық элементтердің құрмалас сөйлемдерді байланыстыруы жайында қазақ тіл 
білімінде де сөз қозғалады. С. Аманжолов сабақтастарды саралауда сілтеулі бағыныңқылы 
сабақтас деген сабақтастың түрін айқындайды да, «Менің айтайын дегенім сол – ол өте жақсы 
оқиды» деген мысалды келтіреді [4, 207 б. ].  

Р. Әмір «Іргелес салалас сөйлемдер» атты көлемді мақаласында: «Іргелес салалас 
сөйлемдерді байланыстыруға анафористік сөздер қатысады», – дей келе, Кім келді, кім кетті, 
оны біле алмады деген конструкцияның екінші компонентінде тұрған «оны» – анафористік 
сөз», – деп үшінші жақ есімдігінің құрмаластағы бір қызметін ашып көрсетеді [5, 29 б. ].  

Анафористік сөз ретінде құрмалас сөйлемдерді байланыстыруда «ол» есімдігі алғашқы 
компоненттегі предикатты ауыстырып, екінші компонентте белгілі бір сөйлем мүшесінің 
қызметінде жұмсалып тұрады. Мысалы, Асан алып құсты қолына ұстауды армандайтын еді, 
ақыры оны орындайтын кез де келді (Д. Исабеков); Тіл туралы заң қабылданды, ол тек қағаз 
жүзінде қалып қойды (Ақ жол газеті); Сүріндірер жерім осы шығар-ау деп Соқыр өзенінен 
тосып еді, ол да дұрысқа шықпады (Д. Исабеков).  

Жалғаулықсыз құрмалас сөйлемдердің құрамындағы анафоралы сілтеу есімдіктері 
төмендегідей қолданыстарда жұмсалады:  

1. Сілтеу есімдіктері құрмалас сөйлем аясында біріншіден, алғашқы компоненттегі бір 
сөзді ауыстырып, екінші компонентте жұмсалу арқылы қолданысқа түседі. Бұл, сол, осы, 
мынау, анау т. б. сілтеу есімдіктері құрмалас сөйлемнің екінші компоненттерінде келіп, 
бірінші компоненттегі субстантивті немесе адвербиалды элементтерді ауыстыра отыра, 
құрмаластың сыңарларын байланыстырады. Мысалы, Бұл қырқадан күншығысқа қарай кең 
құлашты сай кетеді, көш осында екен (І. Есенберлин); Бұл бойжеткендердің жігіттері де 
соғыста, оңашада соларды ойлап жылап та алады олар (Ә. Нұршайықов); Барлығы алмаға 
құмартуда, мұнан өзге қызығарлық жеміс те жоқ еді. Бұл мысалдардағы осында, соларды, 
мұнан сөздері «сай», «жігіттер», «алма» деген сөздерді анафоралы сілтей отыра, құрмаластың 
компоненттерін байланыстырып тұр.  

2. Сол, сондай, сонша, соншалық, соншама, сол екен деген анафористік элементтері бар, 
сандық – күшейтпелі мағыналы сөйлемдерден тұратын бірінші компонент, құрамындағы осы 
сөздер арқылы екінші компонентпен байланысқа түседі. Мысалы, Қойнына салынған хаттың 
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ыстықтығы сонша – төс қалтасынан еш алғысы жоқ (Ә. Нұршайықов); Менің оған ырза 
болғаным сол, ол менің ойымдағы істің барлығын да түгелдей орындап шықты. Ботагөздің 
қорыққаны соншалық, атты адамдарды көрсе тығылатын қуыс іздеп кетеді (С. Мұқанов).  

3. Қатынас мотивациясын қиындату мағынасымен келетін бұл, сол, ол, осы анафористік 
сөздерінің байланыс құралы ретінде жүруі. Мұндай қолданыста сілтеу есімдіктері екінші 
компоненттің басында келеді, көбіне сол компоненттің бастауышының қызметінде 
жұмсалады. Мысалы, Қазір институтты кернеген жалғыз-ақ әңгіме: бұл – 40 жылдық 
тойдың өтетіндігі туралы сөз; Махаббатта бір-ақ формула бар: ол – тұрақтылық.  

4. Құрмалас сөйлемнің компоненттерін байланыстыруда сілтеу есімдіктері екінші 
компоненттің құрамында келеді де, көбіне басқа топтағы, әсіресе, сұрау, сілтеу есімдіктерімен 
тіркесіп келіп, бірінші компонентке сілтейді және де сондағы ойдың жиынтығын келесі 
компонентке беруге ықпал етеді. Мысалы, Осы жалғыз моланың тарихы өте тереңде, міне 
не туралы жазу қажет (М. Әуезов); Мен оны Меңтайдың өз аузымен айтуын күткен едім, 
міне сол сәт те келіп жеткен сияқты бүгін (Ә. Нұршайықов).  

5. Сілтеу есімдіктері құрмалас сөйлемнің құрамында катафоралық (алдын алушы) 
қолданыста жұмсалады. Мысалы, Соны айтып берейін, менің қалыңдығым Айымбаламен 
алғаш қалай жолыққанымды (Б. Нұржекеев).  

Катафоралық (алдын алушы) қызметте (алдын алушы) көбіне осындай, мынадай, солай 
есімдіктері жұмсалып, олар құрмаластың алғашқы компонентінде келу арқылы компонент-
терді байланыстырады. Мысалы, Бізде осындай ой пайда болды: бүгін сабақтан тез қайтып, 
театрға барсақ. Үш оқушы осылай уделесті: бүгін сабақтан қашып кетпек.  

6. Сілтеу есімдіктерінің құрмалас сөйлем синтаксисіндегі келесі бір қызметі – жалғаулық, 
демеулік қызметтеріне ауысып, компонентаралық байланыс құралының қызметін атқаруы. 
Сілтеу есімдіктері бұл қызметінде көбіне шарттық мәндегі сөйлемдерде жұмсалады. Мысалы, 
Құнанбайдан қорқатыны бар, онда тып-тыныш өз қосында отыра бермей ме? (М. Әуезов); 
Маған сол тапсырманы орындап келмеңдер, сонда мәселе мүлде басқаша болады (Ш. 
Мұртаза).  

Дейксистік есімдіктердің барлығы дерлік анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыста 
жұмсала алады. Анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыстан сілтеу есімдіктерінің 
ерекшеліктерін, олардың сол қолданыстарының, қажеттіліктерінің шама-шарқын байқау үшін 
оларды дискурстық қолданудан бас тартып көру қажет. Егер біз мәтінді сілтеу есімдіктерінің 
қайталауларынсыз жазып көрсек, олардың қаншалықты қажет екенін, олардың анафоралық 
(айтылғанды сілтеу) қолданысынсыз оқиға, жағдайларды сөз ету мүмкін еместігін байқаймыз.  

Дейксистік есімдіктердің анафоралық қолданыстығы контеспен байланысы өзара байла-
нысты көптеген факторлармен, яғни қайталау енетін үзіндінің дискурстық құрылымында да, 
антецеденті бар үзіндіге де байланысты болады, солармен анықталады. Дискурстық 
қолданыста өзара байланысқа түскен тілдік элементтердің арасында кейде мағыналық 
байланыс жеткіліксіздеу болып жатады. Осындай жағдайларда сілтеу есімдіктері байланыс 
құралының қызметін атқара отыра, семантикалық алмастырушы ретінде синтаксистік 
байланысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Мысалы, Бұның бәріне қосымша – қаладағы 
достарды сағындым. Қаланы көргім келеді. Сонымен кеп қалдым (М. Әуезов); Қыз 
сорлылардың шалға телініп жат босағаны жастанғанымен өздерінің сол жігіттеріне деген 
сүйіспеншіліктерін жүректерінің түпкіріне түйіп өмір бойы жадында сақтап қалғанын 
білсін. Қаншама бармын, бақыттымын десе де, сол алғаш сүйген жігіттерінің төбесін 
көргенде шексіз қуанатындарын, оңашада соларды ойлап өксіп алатындарын, осылардың 
бәрін білсін (Ә. Нұршайықов). Мұндағы сонымен, осылардың бәрі есімдіктері семантикалық 
алмастырушы ретінде ұзыннан ұзақ дискурстық байланысты ұйымдастыруға мүмкіндік 
береді, бұл сілтеу есімдіктерінің анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданысының 
көпқырлылығын дәлелдей алады.  

Дейксистік есімдіктердің анафоралық қолданыстарына көз жүгіртіп қарап отырсақ, 
анафоралық сілтеу есімдіктері бар тұтастық мынадай құрылымнан тұрады: есімдіктермен 
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берілген референт, оны ауыстыратын сілтеу есімдіктері немесе онымен мағыналық 
байланыстағы жағдай немесе дискурста алдын ала айтылған үзінді.  

Дейксистік есімдіктер дискурс элементерінің байланысын көрсетеді. Дейксистік 
есімдіктер үшін сөйлесіп отырған кезде сөйлеушілерге белгілі, бірақ дискурста көрінбеген 
объектіні көрсету тән емес. Дейксистік есімдіктердің сілтейтін атауы дискурста болуы керек.  

Жалпы есімдіктердің синтаксистік жүйедегі қызметінен туындайтын сілтеу ұғымымен 
байланысты терминдерге субституция, эгоцентризм, дейксис, анафора, катафораларды 
жатқызамыз. Бұл мәселенің қолданыс аясы кеңінен сөз болатын құбылыс, біз оның тек бір 
қырын ғана әңгіме еттік.  
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ТІЛДІК САНА – ЛИНГВОМӘДЕНИ ҰҒЫМ 

 
Аңдатпа. Қазақ халқының ұлттық жадында, рухани-мәдени даму тарихындағы ұлттық құндылықта-

рымыз қазақтың тілдік санасында сақтаулы. Тілдік сана – тіл мен сананың тоғысқан тұсы, адамның ұлттық 
дүниетанымы, ойлау ерекшелігінің тіл арқылы айқындалуы. Ол этнос пен этнос тілімен өзара байланыста 
қарастырылуы қажет. Осы тұрғыда «тілдік сана» терминін қазақ тілді материалдар негізінде талдау арқылы 
қарастыру өзектілігі туындап отыр. Мақалада тілдік сананың ұлттық болмыспен, ұлттық санамен, ұлттық 
менталитетпен байланысы талданған. Қос тілді Қазақстан сияқты елдерде ұлттық сананың даму динамикасы 
мен ұлттық болмысқа әсері қарастырылады. Сондай-ақ, қазақ халқының ұлттық ерекшеліктері оның тілдік 
санасында қалай көрініс табатыны баяндалады. Мақала мазмұны тілдік сананың лингвомәдениеттану 
ғылымымен шектесетінін дәлелдеп, айқындайды. Ол тіл мен сананың лингвомәдени қызметтері арқылы 
дәлелденген.  

Түйін сөздер: тілдік сана, лингвомәдениеттану, менталитет, тіл, сана, ұлттық сана, ұлттық болмыс.  
 
Қазіргі қазақ тіл білімінде барлық тілдік құбылыстың жаратылысын оның тек тілдік 

заңдылықтарын ғана ескеріп қана қоймай, сонымен қатар, халықтың дүниеге көзқарасына, 
ұлттық салт-дәстүріне, ұлттық болмысына назар сала қарау ең өзекті тақырыптардың 
қатарына кіреді. Бұл тақырыптар тіл білімінің лингвомәдениеттану тармағында зерттеледі. Ол 
мәдениеттің тілде сақталуы, тілде бейнеленуі, және де тіл арқылы сол ұлттың болмысымен 
танысу мүмкіндіктерін талдайды.  

Тіл – мәдениет тасымалдаушысы. Ол ұлттық санада жинақталған ұлттық құндылықта-
рымызды қайта жаңғыртады. Тілші Вильгельм фон Гумбольдттің тұжырымдауынша, ұлттың 
өзіне ғана мәлім, іштей дамитын рухы бар. Сол рухтың ерекшелігін сыртқа шығарып, сақтап, 
ұрпақтан-ұрпаққа беруші күш – тіл. Демек, тіл – объективті дүниенің субъективті бейнесі [1, 
26 б. ].  

Тіл танушы, этнолингвистика саласын зерттеуші Жамал Манкеева тілдің ұлттық сананы 
қалыптастырудағы орынын былай жеткізеді: «Қазіргі қазақ қоғамында ұлттық сананың 
жаңғыруы мен ұлттық тұтастықтың дамуын қамтамасыз ететін, рухани күштің арқауын 
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ұстайтын негізгі құралы ұлттық тіл екені қоғамдық-әлеуметтік өмірдің барша сан салалы 
әрекеттерінде айқындалуда» [2, 452 б. ].  

Мәдениет тасымалшысы деп тілмен қатар қазір сананы да айтады. Ұлттың ойлау жүйесін, 
танымдық ерекшелігін, мәдени белгілерін, дәстүр жалғастығын өз бойына жинай білген 
сананың түрін – ұлттық сана деп атаймыз. Ол – белгілі бір тарихи қалыптасқан, бірдей 
бірегейліктегі, бір тілде сөйлейтін адамдардың шындықты өзінше қабылдап, оны салт-дәстүр, 
тілі, өнері арқылы білдіру. Ұлттық сананы қалыптастырушы сол топ өкілі, ұлттың зиялы 
қауымы [3, 717 б. ]. Ол халықтың менталитетінде көрініс табады. Халықтың менталитеті өзі 
өмір сүріп жатқан жер бедеріне, табиғи ерекшелігіне, ата кәсібіне, сеніміне, этнос 
құрылымының ішкі спецификасына, халықтың тарихи естеліктеріне қатысты оқиғалардың 
әсерінен туындайды.  

Осындағы «менталитет» терминіне тоқталсақ. Бұл термин түбі «mentis» латын тілінен 
шыққан жан немесе ақыл-ой деген мағынаны берген. Кейінгі анықтамаларда менталитет 
ұғымы: «сезімдік және рухани ойлау тәсілі, жеке адамдардың немесе топтың рухани хал-
жағдайы» [4, 226 б. ], – деп пайымдалады. Ал қазақ тілінің әдеби сөздіктерінде оған мынадай 
анықтама беріледі: «Менталитет ол – ұлтқа тән ойлау жүйесі» [5, 187 б. ].  

Д. Кішікбаевтің айтуынша, қазақ халқының менталитеті өзінің ата-кәсібі, яғни көшпелі мал 
шаруашылығымен байланысты. Сонысымен ол еуропа халқынан рухани жағынан да, 
дүниетаным жағынан да, ойлау жүйесі жағынанда айтарлықтай ерекшеленеді. Сондай-ақ, 
«Қазақ халқының менталитеті еуропалықтардың менталитетінің шеңберіне сыймайды. Қазақ 
жері қандай ұлан байтақ болса, оның менталитеті де сондай кең, рухани жағы қанық, толы. 
Оны еуропалық шеңбердің аясында қарауға болмайды. Оның өркениеті де, салыстырмалы 
танымы да басқа» деп қорытады [6, 4 б. ].  

Р. Файзуллаева ұлттық колориттің белгілерін анықтайтын екі вербальді әдісті ұсынады:  

 
 

1-сурет – Р. Файзуллаеваның ұлттық колориттің белгілерін анықтайтын вербальді әдістері 
 

Қазақ халқының менталитетіне көшпелі өмір салты, діні және оның мал шаруашылығымен 
айналысуы өз әсерін тигізген. Оны біз қарапайым қазақтардың сәлемдесу әдебінен де көре 
аламыз. Мысалы, ер адамдар бір-бірімен амандасып, қал-жағдай сұрасқанда: «Ассалаума-
ғалейкум! Мал-жаның аман ба?», – дейді, яғни «Ассалаумағалейкум» деген сөзді сөзбе-сөз 
тура аударғанда «Алланың сізге сәлемі болсын» деген мағынаны береді. Бұл қазақ халқының 
санасында дінмен бірге орын алып, әдет ретінде қалыптасқан. Ал «мал-жаның аман ба?» 
дегеніміз – оның малмен күн көріп отырған тұрмысынан туындаған сөздер тіркесі. Төрт түлік 

1) бірінші әдіс ұлттық колориттің 
ерекшелігімен, сөздердің көмегі 
арқылы ұлттық өмір салтымен 
байланысты (топонимдер, 

ономастика, туыстық қатынастағы 
сөздер, ұлттық және діни әдет-

ғұрыптар, ұлттық мінез-құлық, іс-
әрекет, бейне және т. б.)

2) ұлттық колорит ерекшелігінің 
екінші тәсіліне тілдік құрылым 
ерекшелігіне байланысты ұлттық 
колориттің компоненттері жатады: 

идиомалар, мақал-мәтелдер, 
вульгаризмдер, жаргонизмдер, 
диалектизмдер, ара қашықтық, 

салыстыру, эпитеттер және т. б. [29, 
68]. 
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мал қазақ халқы үшін – жесе асы, ішсе сусыны, мінсе көлігі, кисе киімі, тіпті ауруына шипа 
болатын дәрісі де бола білген. Сол себепті адамның жағдайын малын сұрау арқылы білу тілдік 
санасында қалыптасып кеткен.  

Теңеу, ұқсату бұлар – сананың, ойдың жемісі. Теңеулер арқылы біз сол халықтың ойлау 
жүйесі мен тілдік санасын анықтай аламыз. Қазақ халқының санасында өзіне ұнайтын, жақсы 
көретін заттарды, құбылыстарды, адамдарды тіпті олардың іс-әрекеттерін малға теңеу кеңінен 
таралған. Бұл да қазақ халқының санасында қалған ата-бабаларының шаруашылығы мен күн-
көрісінен сақталған тілдік бірліктері. Мысалы : қойдай жуас, түйедей шыдамды, ботадай көзі 
мөлдіріп және т. б. . Сондай-ақ, малдың мүшелерін синекдоха ретінде ауыз екі сөйлеу тілінде 
де, көркем шығармаларда да кездеседі. «Аман жүрсе болды, сізден қалған жалғыз тұяқ еді, 
көк көпірді бандылар жарып, үлкен шығын болды деп естіп едім» (О. Бөкеев, Өз отың.), «Бір 
ғажабы, мал бағумен мүйізіміз қарағайдай болған біздерден осылардың жұмысы жемісті 
(«Лен. жас») және т. б. Бұл екі сөйлемде «тұяқ» деп малдың тұяғын емес, оның баласын немесе 
ұрпағы жайлы айтып тұрса, екінші сөйлемде «мүйізі қарағайдай» деп малдың мүйізін емес, 
адамның табысқа, атаққа жетуін жайлы айтып тұр.  

Байлық ол – бір нәрсенің мол көзі, қоры, молшылық [7, 598 б. ]. Қазақ халқы үшін 
байлықтың өлшемі малмен өлшенген. Мысалы:  

 
«Халықтан асқан болды бай.  
Байлығында есеп жоқ,  
Айдалып бағып жайылды  
Төрт түлік малдың бәрі сай» [8, 6 б. ].  
 
Байбөрі деген бай бопты,  
Төрт түлігі сай бопты.  
Тоқсан мың екен қорасы,  
Мұрындық, ноқта тимеген,  
Түйешілер мінбеген 
Сексен мың екен маясы [9, 8 б. ] 
 
Ерназардың өзі бай болыпты.  
Төрт түлік малы сай болыпты.  
Қора толған қойлары болыпты.  
Келе-келе түйелері болыпты.  
Өріс толған жылқылары болыпты» [10, 3 б. ].  
 
Қазіргі таңда сананың жетілуі мен ата кәсіптің артта қалуы байлық ұғымы өзгеше 

танымдық мағынаға ие болғанын көрсетеді. Қазіргі қазақ үшін байлық ұғымы рухани мен 
мәдени байлық, материалдық және қазба байлық, сондай-ақ, физикалық байлық деген тәрізді 
т. б. түр-түрге бөлініп қолданылып жүр. Бірақ байлықты малмен өлшеу түсінігі қазіргі 
қоғамдағы адамдардың санасында әлі сақталып қалғанын және коммуникация процесінде 
көрініс табатынын байқаймыз. Мысалы, «Қазақша ассоциациялық сөздігінде» «байлық» 
стимул сөзіне 241 ассоциация берілген [11, 78 б. ]. Сонда ең жиі берілген жауаптар қатарында 
88 орында «мал-мүлік» деген ассоциация кездеседі. Яғни қазіргі таңда қазақ халқының тілдік 
санасында «мал» байлықтың өлшемі болып жиі қолданылмаса да, әлі күнге дейін сақталған 
түсініктердің бірі болып табылады.  

Қазақ халқы – батыс пен шығыс елдеріне ұқсамайтын ерекше халық. Оның өмір сүру 
салты, діні, мәдениеті, тілі тығыз байланыста дамып, өзгеріп отырады. Қазіргі қазақ халқының 
әлеуметтік ортасы да, саяси өзгерістері де, бастан өткізген тарихи өткелдері де қазақ халқының 
менталитетін айтарлықтай өзгертті. Бірақ әлі де санада сақталған ерекшелік, қазақтың ұлттық 
кодын айқындап тұр. Олар төмендегі суретте берілген.  
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2-сурет – Қазақ халқының менталитетін бейнелейтін концептілер 
 
Профессор Т. К. Бурабаев қазақ халқының ұлттық болмысын айшықтайтын негізгі 

архитиптер ретінде: ақ жарқын ашықтылық, бөгдені жатсынбау, аруақты құрметтеу, кеңдік, 
рақымшылдық, тәубешілдік, ешқашанда тарылмау, сөздің қадірін түсіну, сөзге тоқтау, ақын 
жандылық, ар-намысты жоғары ұстау, төзімділік, ұжымдық мүддені жеке мүддеден қашанда 
жоғары қою және т. б. осы секілді басты сапалық белгілерді атап көрсетеді.  

Қазақ халқының ұлттық, төл болмысын сипаттап бейнелейтін бұл ұғымдарды лингво-
мәдениеттануда «этномәдени архетип» деп атайды. Ол ұлттың рухани-мәдени тамырларынан, 
ұлттық құндылықтарынан нәр алады. Ол ұлттың ұлт ретінде қалыптасуына ықпал ететін сол 
қлтқа тән төл белгілерді өзіне сіңіріп, келер ұрпаққа табыстайды. Ол сол ұлттың бет-бейнесін, 
құндылықтарын, ұлттық ерекшеліктерін, рухани болмысын көрсете алады. Сондықтан қазақ 
халқының архитиптері болып табылатын ұғымдарды зерттеу өзектілігі бар.  

Сонымен, біздің санамыз ұлттық менталитет арқылы қалыптасып, өзгереді. Ол сол 
халықтың тұрмыс-тіршілігімен, географиялық орнымен, мәдениетімен байланысты. Ол – 
ұлттық сананы құрушы элемент. Жалпы менталитет 3 жастан бастап 12 жыл көлемінде 
қалыптасады. Егер осы уақыт аралығында бала өзге ұлттың мәдениетін қабылдаса, оның тілдік 
санасы өзінің этносынан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Өзінің этникалық емес жерінде, 
өзге этностың ортасында өскен баланың ұлттық санасы соған икемделіп, өзгере алады. Дәл 
солай біздің ұлттық санамызға тұрмыстық тіліміз де әсер етеді. Мәселен, Қазақстан Республи-
касында өмір сүретін орыс ұлты. Өзге ұлт өкілі болғанымен, қазақ халқының арасында өмір 
сүріп жатқан орыс ұлтының ұлттық санасы мен менталитеті қазақ халқына жақын болады. 
Олар өзінің түпкі тарихи жерінде өмір сүріп жатқан орыс халқымен салыстырғанда айтар-
лықтай ерекшеленеді. Дәл солай өзге елдерде тұрып жатқан қазақ халқының ұлттық санасы 
Қазақстандағы қазақтардан айтарлықтай өзгеше. Бұл теорияны бірнеше ғалымдар дәлелдеп 
жазады. Солардың бірі – А. А. Шаяхметова. Ол өзінің зерттеу еңбегінде былай дейді: «Белгілі 
бір аймақта өзге ұлт өкілдерімен өмір сүретін этностардың тілдік санасы ерекше болып келеді, 
сондай-ақ, басқа ұлт өкілдерінің тілідік санасымен ұқсас болуы мүмкін» [12, 30 б. ].  

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 130 дан астам ұлт өкілдері тұрады және олардың 
барлығы өз тілдері мен салт-дәстүрін бүгінге дейін дәріптеп, сақтауда. Дегенмен, халық 
арасында ең белсенді, қарым-қатынас пен іс-қағаздар тілі болып табылатын қазақ тілі мен 
орыс тілінің әсері де айтарлықтай байқалады. Мұндайды әлеуметтік лингвистикада «тілдердің 
қатар өмір сүруі» дейді. «Тілдердің қатар өмір сүруі» ұғымына ғалымдар мынадай анықтама 
береді: «ол – бір мемлекет аумағында өзара аралас өмір сүріп жатқан немесе көршілес жатқан 
тілдердің ұзақ замандар бойы бір-біріне үнемі тұрақты түрде әсер етуі, ықпал жасауы. Сондай 

Қонақжайлық

Тектілік

Кеңдік
Туыстық, 
отбасылық 

қарым-қатынас

Сабырлық
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қарым-қатынас нәтижесінде ол тілдердің дамуында, олардың жалпы фонетикалық, 
лексикалық және грамматикалық құрлысына ортақ жайлар пайда болды. Бұлардан «туыстас 
тілдер» немесе «тілдер одағы» сияқты жақын, ортақтық мәселелері туындайды» [13, 77 б. ] 

Айтылған пікірлерді ескерсек, Қазақстан Республикасында әр этностар мен 
мәдениеттердің араласуынан қазақтың тілдік санасы біртекті болмауы мүмкін. Әсіресе өзге 
ұлт өкілдерімен араласып өмір сүріп жатқан аймақтарда. Бұл қазақтың тілдік санасының әр 
алуандығын көрсетеді. Сондықтан, қазақ халқының тілдік санасын зерттеу өзекті тақырып 
болып табылады.  
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ЖАЙ СӨЙЛЕМДЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Аңдатпа. Сөйлем – ең басты тілдік тұлғалардың бірі. Ол алдымен коммуникативтік қызметі, яғни шын-

дық болмыстың бір бөлшегі жайында хабар беру қызметі жағынан ажыратылады. Осы мақалада жай сөйлем 
синтаксисі туралы мағлұмат беріліп, оның құрылымдық үлгісі туралы айтылады. Сондай- ақ, жай 
сөйлемдерді оқытуға қатысты мәселелер де сөз болып, тілдік қолданыстағы көрінісі сипатталады. Жай 
сөйлем синтаксисін оқытудың бағыт-бағдары, әдістемелік тұрғыда қарастырылуы баяндалады. Оларға түрлі 
жаттығу жұмыстары беріліп, өзіндік ерекшеліктеріне талдау жасалады.  

Түйін сөздер: тіл білімі, жүйе, жай сөйлем, дүниетаным, әдістеме, құрылым, танымдық, ауызекі сөйлеу 
тілі, сөз тіркесі 
 
Бүгінгі таңда ұлттық білім беру жүйесіндегі өзгерістер мен оң бетбұрыстар, оқытудың жаңа 

технологиясының жетілуі Қазақстанның дүниежүзілік білім кеңістігіне енуіне жол ашты. Осы 
тұста әрбір педагог озық технологияларды сараптай отырып, өзіне тиімдісін таңдап, жаңашыл 
бағытта жұмыс жүргізуіне мүмкіндік алады. Еліміздің болашағын көркейтіп, 
экономикамыздың қарқынды дамуына үлес қосатын жастардың білім деңгейінің жоғары 
болуына әрбір ұстаз өз үлесін қосып, өркениетті елдер қатарына қосылуына саналы түрде 
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еңбек етуде. ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың «Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік 
жүгін арқалап келеміз » – деген сөзі ұстаз қауымына үлкен міндет жүктейді.  

Бүгінде лингвистикалық тұрғыдан жай сөйлем синтаксисі біраз зерттелініп, белгілі бір 
жүйеге түскен тіл білімінің қатарынан саналады. Ол арнаулы курс ретінде орта мектептер мен 
жоғары оқу орындарында оқытылып, оқыту әдістемесіне де баса назар аударылып келеді.  

Қазіргі білім беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас пайда болып, оқытудың жаңа 
технологиясы қолданысқа еніп жатқан тұста білім беру жүйесіне, оқу- тәрбие үдерісіне 
қойылатын талаптарды да күрделендіре түсті.  

Студенттердің жоғары білікті маман ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. 
Бүгінде жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі – білім бере отырып, студенттердің 
ой еркіндігін, белсенділігін, ізденімпаздығын қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға 
дағдыландыру.  

Білім мәдениеттің когнитивті тұрғыда ұйымдасуының негізгі формасы болғандықтан, оны 
заман талабына сай жастардың бойына сіңіру болашаққа сеніммен қарауға жетелейді. Қазіргі 
таңда білім беру саласы мәдениеттің ажырамас бөлігі ретінде еліміздің рухани өсуіне, ғылыми 
дүниетанымы мен интеллектуалды күш- қуатының қалыптасуына зор үлесін қосуда.  

Синтаксистің басты зерттеу обьектісінің бірі – сөйлем, тілімізде пікір білдіру үшін, ақпарат 
беру үшін жұмсалатын коммуникативтік тұлға. Біз сөйлем арқылы ойымызды, көрген, 
білгенімізді, естігенімізді біреуге хабарлауды мақсат етсек, енді бірде осы жағдайды не 
біреуден бірдеңені сұрап білу үшін мақсат ете сөйлейміз. Демек, мақсатты ойларымызды еркін 
анық, айқын жеткізу үшін сөздерден сөйлем құрау арқылы хабарлай аламыз. Тілімізде сөздер 
қалай болса солай байланысып, тіркеспейді. Әрбір сөз сөйлем құрамына ену үшін өзара 
мағыналық, синтаксистік байланысқа түсіп, бірнеше сөздерден, кейде жеке сөзден не сөз 
тіркестердің тіркесуінен жасалады.  

Ғалым Р. С. Әмір жай сөйлем синтаксисіне арнайы еңбек арнап, құрылымына талдау 
жасайды. Өзінің еңбегінде айтқан мына пікірге назар аударайық: «Жеке сөз де, сөз тіркесі 
тәрізді боп келген конструкциялар да сөйлемге тән грамматикалық форма алып, комму-
никативтік тұлға- сөйлемдік сапаға ие болады. Осыдан шығатын қорытынды – сөйлем өзіне 
тән грамматикалық құрылысы бар, грамматикалық формасы бар категория»[1, 48]. Демек, 
сөйлем – коммуникативтік тұлға, пікір білдіру үшін жұмсалатын болғандықтан, қызметі 
жағынан күрделі болып келеді.  

Тілші-ғалым К. Аханов сөйлемге ғана тән қасиетті былай түсіндіреді: «Сөйлем коммуника-
тивті қызметімен, яғни шындық болмыстың бір бөлшегі жайында хабар беретін қызметімен 
сипатталатын синтаксистік единица. Сөйлемнің құрылымдық үлгісі – бастауыш-баян-
дауыштық үлгі. Бастауыш-баяндауыштық құрылым – синтаксистік басқа конструкцияларға 
емес, сөйлемге ғана тән құрылым» [2, 219].  

Жай сөйлем – бір немесе бірнеше сөз бен сөз тіркестерінен құралып, тиянақты бір ғана 
ойды білдіретін сөйлем. Жай сөйлемнің негізгі ерекшелігі – құрамындағы сөздер өзара бір-
бірімен семантикалық бірлікте болады, екпін тұтастығы, сөздердің орын тәртібі сақталады. 
Қазақ тілінің синтаксис саласына еңбек сіңірген ғалым Р. С. Әмір өзінің зерттеу еңбегінде жай 
сөйлем синтаксисіне талдау жасай келе, сөйлемге былайша анықтама береді. «Сөйлем – 
синтаксис зерттейтін басты тіл тұлғаларының бірі. Ол атқаратын қызметі (функциясы) 
тұрғысынан да, мазмұны жағынан да, грамматикалық белгілерін ескергенде де синтаксистік 
форма ретінде алынған сөзден, сөз тіркесінен түгелдей өзгеше категория болып саналады» [1, 
48].  

Жай сөйлемге қатысты әрқалай пікірлер айтылады. Соның біріне назар аударайық: «Жай 
сөйлем дегеніміз – хабарлаудың дербес синтаксистік единицасы, оның грамматикалық 
мағынасы – предикативтілік те, формасы – синтаксистік шақтар мен райларды білдіретін 
арнайы грамматикалық тәсілдердің жүйесін қамтып иеленген ең кіші құрылымдық үлгі» [3, 
544]. Осы айтылғандардан шығатын қорытынды сөйлемді құрауға екі мүшенің (бастауыш пен 
баяндауыш) грамматикалық қатынасы негіз болады. Өйткені сөйлем пікірді, яғни болмыстағы 
заттардың өзара қатынасын білдіру үшін жұмсалады.  
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Тіл білімінде сөйлемдер әр түрлі тұрғыдан қарастырылса, оны оқытудың жайы да назардан 
тыс қалмайды. Жай сөйлем синтаксисін оқыту барысында оқытушы ең алдымен сөйлемнің 
басты қасиеттеріне ерекше тоқтала отырып, оларды оқытқанда (хабарлы, сұраулы, лепті 
сөйлемдер) әрқайсысының қандай жағдайда, қандай мақсатпен жұмсалатынын және олардың 
ауызекі сөйлеу тілінде немесе жазбаша мәтіндерде қандай мазмұнда қолданылатынын, 
мағынасын ашып түсіндіру керек. Сөйлемдерді айту кезінде тиісті дауыс ырғағын сақтап, 
мәнерлеп, нақышына келтіріп, ашық, айқын, дұрыс оқуға оларды оқытудың интонациясы 
сөйлемнің бүкіл мазмұны мен мағынасына сай келуі жағына айрықша көңіл бөлген жөн. 
Сөйлемге тән белгілердің бірі – интонация. Сөйлем тілдік басқа құбылыстардан интонациялық 
белгісі жағынан да ажыратылады[4, 401].  

Жай сөйлем синтаксисі бойынша теориялық білім мен оқыту әдістемесін қалыптастыру 
үшін, мына сияқты жұмыстарды ұсынуға болады. Олар:  

 жай сөйлемді оқытудың әдістемелік бағытын айқындау; 
 жай сөйлемдерді оқытудың теориялық-әдістемелік негізін қалыптастыру; 
 жай сөйлемнің жіктелуін ажырата білу; 
 аталмыш тақырыпты өткізудің әдістемесін жетілдіру және т. б.  
Білім берудің жаңа мазмұнына қарай жаңа әдістер жүйесі қажет екені белгілі. Бүгінгі таңда 

студенттерге сапалы білім берудің басты талабы – сабақ түрлері мен әдістерін жетілдіре 
отырып, танымдық, білімдік деңгейін жоғары сатыға көтеру, оқытуды жаңаша ұйымдастыру, 
педагогикалық жүйеге инновациялық түрлендірулер енгізу.  

Білім беру жүйесіндегі жаңа тың ізденістер оқытудың мазмұнына елеулі өзгерістер енгізді. 
Бұл оқыту үдерісін ұйымдастырудың әдістері мен формаларына өзгеріс енгізу қажеттілігін 
тудырып, дидактиканың жаңа жетістіктерін қолдануға, оқытудың технологиясын дамытуға 
жетелейді. Білім берудің мазмұнын модернизациялау оқытудың ғылымилық дәрежесін 
көтеріп, студенттердің жан-жақты дамуына барынша жағдай жасады.  

А. Б. Айтбаева білім беру технологиясы және оған тән педагогикалық құбылыстарға 
сипаттама бере келіп, «Оқытудың технологиясы –оқыту іс -әрекетінің әдіс-тәсілдері мен 
құралдарын ұйымдастыру және қолдану теориясы» деген анықтама береді [5, 10]. Әрбір 
сабақтың оқыту технологиясын жаңаша ұйымдастыру сабақтың мазмұнын жан- жақты аша 
түседі. Жай сөйлем синтаксисін оқытудың өзіндік ерекшелігі бар. Төменде берілген 
сөйлемдердің сөйлеу мақсаты мен интонациясына қарай жіктелуіне назар аударайық.  

Орыс дәрісханаларында көбіне жай сөйлемнің сөйлеу мақсатына қарай жіктелуін орыс 
тілімен салыстыра отырып, оқытады. Медицина жоғары оқу орындарында кәсіби бағдарлы 
қазақ тілінде жай сөйлемдердің жасалу жолдарын түсіндіре отырып, мысалдарды медици-
намен байланыстыруға көңіл аударамыз. Мысалы: Науқастың жүрегі жиі ауырады(хабарлы 
сөйлем). Ауырғаныңызға қанша уақыт болды? Басыңыз айнала ма?(сұраулы сөйлем). Жедел 
жәрдем машинасын тез шақыр (бұйрықты сөйлем). Дәрігерлер күні құтты болсын! (лепті 
сөйлем).  

Жай сөйлемнің түрлерін жақсы ажырата білу үшін студенттерге деңгейлік тапсырмалар 
беруге болады.  

1 – деңгей. Бұл деңгейде барлық студенттердің орындауына мүмкіндігі бар тапсырмалар 
беріледі.  

а) Мәтіннен жай сөйлемдерді табыңыз.  
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Дене тәрбиесі – дәрісіз ем 
Қоғамның басты байлығы – адам. Адамның басты байлығы – денсаулық. Ал денсаулықты 

сақтап, байытатын – қимыл-қозғалыс. Яғни, қимыл-қозғалыс дегеніміз – дене тәрбиесі. 
Сондықтан спорт өмірге өте қажет.  

Дене тәрбиесімен айналысқалы өзімді сергек сезіндім. Ал сергек адамның өмірге, 
қоршаған ортаға көзқарасы да айырықша. Ол өзін эстетикалық тұрғыдан қалыптастырып, ең 
бастысы көпшілік, қоғам мүддесін қорғауды негізгі мақсат санайды.  

Спорт – салауатты тұрмысымыздың басты кепілі. Өйткені ол үздіксіз еңбектенуді, зор 
қажыр-қайратты қажет етіп, өмірге құштарлықты арттырады. Яғни, өмірді сүйіп, уақытты 
қадірлей білуге, тек жақсылыққа ұмтылуға тәрбиелейді.  

ә) Мәтіндегі асты сызылған сөздер мен сөз тіркестерін қатыстырып, сұраулы сөйлем 
жазыңыз.  

2 – деңгей. Мұнда орындалатын тапсырма алғашқыға қарағанда күрделі болып келеді.  
а) Сөйлемдерді оқып, орыс тіліне аударыңыз. Жай сөйлемнің қай түріне жататынын 

анықтаңыз.  
1. Бұрын қандай ем қолдандыңыз? 
2. Жұқпалы аурулар қалай жұғады? 
3. Бұлшық еттер сүйектерді қозғалтады.  
4. Тапсырманы тез орындаңыздар.  
5. Қуық зәр шығару жүйесіне жатады.  
ә)Берілген сұрау есімдіктерін пайдаланып 5-6 сұраулы сөйлем жазыңыз. Құрастырған 

сөйлемдеріңіз медицинамен байланысты болуы қажет.  
Қалай? Қашан? Қайдан? Не? Қанша? Қандай? 
3 – деңгей. Мұнда берілген тапсырмалар күрделі болуымен қатар, саны да жоғары болады.  

Жай сөйлем 

Хабарлы сөйлем – айтылу мақсаты хабарлау, 

суреттеу, баяндауды білдіретін сөйлемнің түрі.  

 Лепті сөйлем – айтушының көңіл күйін (қуану, 

ренжу, зеку, алу, өкіну т. б.) білдіретін сөйлем.  

Бұйрықты сөйлем – біреуге бұйыру, тілек – өтініш 

ету мақсатында айтылған сөйлем.  

Сұраулы сөйлем – бір нәрсе туралы хабар алу 

үшін қойылған сұрақты білдіретін сөйлем. 

суреттеу, баяндауды білдіретін сөйлемнің түрі.  
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а)Төменде берілген етістіктерді пайдаланып, хабарлы сөйлем құраңыз.  
Кездесу, қарсы алу, емдеу, тапсыру, тәрбиелеу, серуендеу.  
ә) Сөйлемдерді оқып, қазақ тіліне аударыңыз. Сөйлемдерді сұраулы сөйлемге айнал-

дырыңыз.  
1. Первые попытки переливания крови человеку от животных были сделаны в ХVІІ веке. 

2. Миллиарды микроорганизмов живут на коже и слизистых оболочках ротовой полости, 
кишечниках, дыхательных путей. 3. Еще древние врачи знали, что настой из листьев 
камфорного дерева стимулирует кровообращение и дыхание.  

б) Берілген сөздерді орын тәртібі бойынша қойып, сөйлем құрастырыңыз.  
1. Атқарады, сүзгіш, бүйрек, биологиялық, қызметін.  
2. Қарай, болады, қуық, өзгермелі, толуына, пішіні.  
3. Жағына, бел, орналасқан, екі, бүйректер, омыртқаның.  
4. Келеді, қан, тамыр, қолқа, бүйрекке, арқылы.  
Осы үлгідегі деңгейлік тапсырмаларды жай сөйлемнің төменде берілген түрлеріне де 

ұйымдастыруға болады.  
Сонымен, жай сөйлем синтаксисін оқытудың технологиясын жетілдіру студенттердің 

білімге құштарлығын арттырып, пәнді меңгеруге деген ынта-ықыласын оятады. Осы арқылы 
тілдік қатынасқа байланысты іске асатын айтылым, оқылым, жазылым, тыңдалым, тілдесім 
өзара тығыз бірлікте ұштастырылып, студенттің сөйлеу әрекетіне деген жауапкершілік 
сезімдерін дамыта түседі. Қазақ тілі сабақтарында жай сөйлемнің түрлерін ойын арқылы 
оқыту студенттерді тапқырлыққа, ізденімпаздыққа, ой белсенділігін арттыруға, сыни ойлау 
қабілетін жетілдіруге көмектеседі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Қоғам білімді, саналы, қабілетті, ұлттық танымы жоғары, үйлесімді дамыған, белсенді 

маман даярлауға мүдделі. Сондықтан әлемдік өркениеттің дәстүрлі арнасымен жедел даму 
жолына түскен біздің елімізде үздіксіз білім беру концепциясын жүзеге асыруда айтарлықтай 
жұмыстар атқарылуда.  

 

Тұрлаусыз 

мүшелер 

болмай, 

тек бас‐

тауыш пен 

баяндауы

штан 

құралған 

сөйлем.  

Тұрлау лы 

мүшелермен 

қатар тұрлау 

сыз мүше‐

лер де бар 

сөйлем.  

 

 Бастауышы бар 

кейде айтылмай 

тұрса да, бас‐

тауышын баян‐

дауышы арқылы 

табуға болмай‐

тын, баян‐

дауыштың өзі 

ғана сол сөй‐

лемге ұйытқы 

болатын жай 

сөйлем түрі.  

 Грамматика‐

лық бас‐
тауышы бар не 

бастауышы 

ерекше ай‐

тылмай, оның 

қай сөз екенін 

баяндауыш‐

пен ұластыра, 

атау арқылы 

білуге болатын 

сөйлем.  

Сөйлемде 

ойға 

қатысты 

айтылуға 

тиісті 

мүшелері 

түгел жай 

сөйлемнің 

түрі.  

Жалаң 

сөйле
Жайылма 

сөйлем 

Жақсыз 

сөйлем 

Жақты 

сөйлем 
Толымды 

сөйлем 

 Айтылуға 

тиісті тұр‐

лаулы я 

тұрлаусыз 

мүшенің 

бірі түсіп 

қалған 

жай 

сөйлемнің 

түрі.  

Толымсыз 

сөйлем 

Жай сөйлемнің түрлері
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МАЙЛЫҚОЖА ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ  
ТІЛДІК КӨРКЕМДІК ҚОЛДАНЫСТАРЫ 

 
Аңдатпа. Майлықожа өлеңдеріндегі сөздердің лексика-семантикалық топтарын анықтай, рухани және 

мәдени лексика элементтеріне талдау жасап, экономикалық жағдай мен сауда-саттыққа қатысты атауларды 
зерделеп, оның шығармаларындағы ат әбзелдері мен оның бөлшектері атауларының молынан кездесуін 
дәйектеу. Этникалық топқа тән мінез-құлық, этностық таным мен көзқарас, наным-сенім, салт-дәстүр, ұлттық 
рухпен сусындап, оның айғағы айқын бейнесі ретінде көрініс табады. Осы көріністі айқындау мақсатында 
Майлықожаның тілдік көркемдік қолданыстарын анықтау көзделді.  

Түйін сөздер: Көркемдік қолданыс. Тіл. Салт. Ұлттық болмыс.  
 
Қазіргі кезеңде тіл мен мәдениет мәселесіне қатысты тіл біліміндегі көптеген зерттеу 

жұмыстары тілдегі ұлттық сипатты, ұлттық танымды, ұлттық рухты тануға, дамытуға 
негізделген. Тілдің ұлттық рухты арқалап, ұрпақтан – ұрпаққа жеткізіп отыратын құдіретті 
күш екені, рухының өзін-өзі тануы, әлемді тануы және ойлауы, қазіргі лингвистикада 
анықталғаны ақиқат. Себебі тіл немесе ұлттық рух негізінде адамзат қауымы қалыптасып, 
белгілі бір этникалық топ құрайды. Сол этникалық топқа тән мінез-құлық, этностық таным 
мен көзқарас, наным-сенім, салт-дәстүр, ұлттық рухпен сусындап, оның айғағы айқын бейнесі 
ретінде көрініс табады. Осы көріністі айқындау мақсатында Майлықожаның тілдік көркемдік 
қолданыстарын анықтау көзделді. Ғасырлар бойы жер бетінде тіршілік етіп келе жатқан қай 
халықтың болмасын тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, кәсібін, ұлттық сана мен талғам 
негізінде қалыптасқан мәдениетін бейнелейтін өзіне тән материалдық дүниесі болатыны 
белгілі. Этномәдени лексикаға, біріншіден, белгілі бір этнос тіршілік кешетін аймаққа тән 
табиғат құбылыстардың атаулары, екіншіден, материалдық лексика, үшіншіден, рухани 
лексика элементтері кіреді. Майлықожа шығармаларындағы сөздерді шартты түрде төмендегі-
дей мағыналық топтарға бөлуге болады: 1. Рухани-мәдени лексика элементтері; 2. Материал-
дық лексика элементтерi; 3. Майлықожа өлеңдеріндегі рухани немесе мәдени лексика 
элементтері[1, 5 б. ].  

Рухани-мәдени лексикаға адамдардың жасы мен жыныс ерекшеліктеріне байланысты 
терминдер, туыстық атаулар, қоғамдық қатынастар терминдерi, адамдардың рухани өміріне, 
адамдардың тәрбиесі мен біліміне байланысты, қоғамдық құндылықтарды атайтын сөздер, 
мифология мен фольклорға, дәстүр мен салтқа байланысты сөздер жатады. Сол этникалық 
топқа тән мінез-құлық, этностық таным мен көзқарас, наным-сенім, салт – дәстүр, ұлттық 
рухпен суарылып, оның айғағы айқын бейнесі ретінде көрініс табады. Басқаша айтқанда, 
біздің дүниетанымымыз рухани көріністерді дәлірек айтқанда рухани мәдениетті құрайды. Ал 
«Рухани мәдениет негізінде, – дейді этнолингвист ғалым С. Е. Жанпейісова: «Халқымыздың 
этнопедагогикалық дағдыларына, өзіндік дүниетанымдары мен құқықтық, қоғамдық нормала-
рына, өмір тәжірибелеріне қатысты талай құнды ғылыми дерек бар». Ол – жалпы этносты 
танудың, әсіресе оның интеллектуальды ерекшеліктерін танудың құралы. Демек, рухани 
мәдениет – халық болмысы мен оның өмір сүріп отырған қоғамының үндестік символы[2, 8б.].  

Ақын өмір сүрген ғасырдағы қазақ қоғамының экономикалық өмірдегі жаңалықтарының 
бірі халықты қанаудың одан әрі күшейіп жаңа түрлерінің шығуы болды. Феодалдық 
рентолардың кейбір түрлері бұрыннан бар болғанымен, өткен ғасырда олардың мазмұны мен 
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сипаты өзгеріп, бұрынғы сөздер жаңа мағынаға ие болды. Сондай-ақ, ресми алым-салық 
системасы пайда болды: зекет, түтін салығы, қара шығын, үй басы.  

Сауда – қазақ халқы тұрмысына көп жаңалық әкелген құбылыс. Сондықтан 
жаңалықтардың атаулары да сөздік құрамынан толықтырылғаны аян. Талдап отырған дәуірде 
сауда-саттықтың әр алуан іс-әрекеттеріне қатысты бір топ жаңа сөздер ақын өлеңдерінде де 
кездеседі: қадақ, пұт, пұл, арбашы, аттерші, шығын, қарыз, алыпсатар.  

Өлеңінен мысал келтірер болсақ: 
 
Қонақ, арпа адырайып дүрілдейді 
Үш қадақ Табылса егер тәуір деді 
(Қоян жылы жаумады көктен жаңбыр,  
Көлбай деген ер шығып ысты жұрттан,  
Атадан жетім қалып істі тұтқан.  
Сол қара қазақтың қарызын өтеп,  
Азық алдық аптаға екі пұттан...  
 («Қоян жылы жаумады көктен жаңбыр») 
 
Ақын өлеңдерін оқи отырып, сол кезде Қазақстан экономикасындағы елеулі өзгеріс егін 

шаруашылығының дамығаны, ел-жұрттың осы шарушылықпен айналысқаны көрінеді. Егінші, 
диханшы, дихан сөздері жарыспалы қатарда көп кездеседі: 

 
Ылғи етек тау жердің жасалы екен,  
Егіндік ел мәртебе саласы екен,  
(Қоян жылы жаумады көктен жаңбыр,  
Дихан тоймас жер десе,  
Ер тілеуін береді.  
Ерте тұрып еңіресе 
(«Өлшеніп берген өмір бар») 
   
Тұрмыстық лексиканың сөздік қордың негізгі бөлігін құрайтын сөздерден тұруы – кез келген тілге 

тән құбылыс. Өйткені олар әр халықтың, әрбір ұлттың өмірі үшін, тіршілік етуіне керекті, аса қажетті, 
маңызды ұғымдардың жиынтығынан тұрады. Тұрмыстық лексиканың семантикалық қаттаулары 
адамның күнделікті өміріне байланысты, адамның тұрмыс тіршілігінің түрлі қырларын білдіретін 
сөздерді жинақтайды. Тұрмыстық лексика элементтері кәсіби сөздіктердің негізгі құрамдас бөлігі, 
өйткені әр аймақтың шаруашылық жүргізуіне байланысты, игерген кәсібіне сай, жердің ерекшелігіне, 
аймақтағы климатқа байланысты қалыптасқан тұрмысқа қажетті сөздер болады.  

Жылқы және жылқымен байланысты атаулар және атаулық тіркестер Майлықожада көп 
кездеседі. Атты жүрісіменен көлік ретінде пайдалануына қарай арғымақ, жүйрік, боз жорға, ат, 
жүйрік ат, жүріс ат, шала жүйрік ат, қазанат, таты, шабан, тас жүйрік, қаз таты, шала жүйрік ат, шын 
жүйрік, құр ат, шоқтығы биік ат деп бөледі. Мысалы,  

 
Тай құнандай тебіскен («Ажал бір келмес болсайшы»).  
Көк дөненім сенде бар («Апыр-ай, сорым»).  
 
Жылқыдан күдер үзгендер,  
Биесін сатып ат қылар («Түрлі дәуір беріпті»).  
Шала жүйрік ат бітсе («Көштің көркі түйе еді»).  
Шоқтығы биік ат мінсең («Жақсы болсын жұбайың»).  
 
Басы түгіл байталдың 
Бермеймін енді бір түгін («Апырай, сорым, шының ба-ай»).  
 
Жалпы қазақ халқының мәдениеті мен салт-дәстүрінде жылқының алатын орны ерекше болды. 

Оның айқын дәлелі ретінде Елбасымыздың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында айқын 
көрінеді. Онда: «Атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер жүзіне Ұлы даладан тарағаны 
тарихтан белгілі. Еліміздің солтүстік өңіріндегі энеолит дәуіріне тиесілі «Ботай» қонысында 
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жүргізілген қазба жұмыстары жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін 
дәлелдеді. Бұл дәстүр – жер жүзінде салт аттылар үстемдік құрған ұлы дәуірге деген құрметтің белгісі. 
Біз әлемнің барлық түкпіріне ежелгі қазақ жерінен тараған осынау ұлы технологиялық революцияның 
жемісін адамзат баласы ХІХ ғасырға дейін пайдаланып келгенін ұмытпауға тиіспіз» делінген еді[3, 45б. 
].  

Майлықожа заманында да ат әбзелінің жиынтық атауын ер-тұрман деген сөзбен айту дағдысы 
қалыптасқан. Ал оны ойшылымыз өз шығармаларында ат әбзелдері мен оның бөлшектерінен тоқым, 
ноқта, үзеңгі, тартпа, желдік, ертоқым, алтын ер атауларын қолданған[4, 94б. ].  

 
Жоғалмаса құрысын тартпа, желдік 
Бұрын қайбір ер-тоқымым сай кісі едім? («Қай кісі едім»).  
Ноқтаның үйір болар зорыменен («Жылдың төрт мезгілі»).  
Үзеңгіге аяқ шіреуің («Ажал бір келмес болсайшы»).  
Атыңды ерттер жүгендеп («Жақсы болсын жұбайың»).  
 
Майлықожа шығармаларындағы жоғарыда қарастырылған лексика – семантикалық аспектілері 

сөздердің мағыналық аясын кеңейтіп, көркемдік мақсатта өзіндік стильдік ерекшелікке ие.  
 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Бес ғасыр жырлайды. Екі томдық. Құраст.: М. Байділдаев, М. Мағауин. Алматы: Жазушы, 1989. Т. 2.  
2. Қазақ поэзиясының антологиясы. -А., 1992.  
3. Сүйіншәлиев Х. ХІХ ғасыр әдебиеті. -А., 1992.  
4. ХІХ ғасырдағы қазақ поэзиясы. -А., 1985.  
 

 
Есқалиева М.  

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
 №178 орта мектеп 

 
ЛЕКСИКАЛЫҚ МИНИМУМДЫ ТОПТАСТЫРУ АСПЕКТІСІ 

 
Аңдатпа. Мақалада тіл үйренуде қажетті сөздер мен сөздік құрамды игеру жаңартылған білім 

мазмұнында лексикалық материалдарды оқыту барысында басты орын алатын сөздік минимумды ескеруді 
талап етеді. Оқу кезеңінде жаңа сөздер күн санап өсіп отырады. Алғашқы үйренген сөздер мен кейіннен 
жаттаған лексика бір-бірін толықтырып, сөздік құрамда үздіксіз қолданылып жүрсе ғана, ол сөйлеу үшін 
тиімді саналады. Сөздік минимумға енетін сөздер айтушының да, оқушының да, тындаушының да тілдік 
қарым-қатынасына сәйкес, қолайлы болуы керек. Лексикалық тұлға айтатын адамға да, оқитын адамға да, 
тындайтын адамға да түсінікті болмаса, қатынас жүзеге аспайтындығы қарастырылады.  

Түйін сөздер: Әдістеме. Тіл. Оқыту. Сөздік қор. Лексика. Таным.  
 
Әдістемелік әдебиеттерде сөз психологиялық, физиологиялык, нейрофизиологиялық 

тұрғыдан қарастырылады. Мұнда оның қалпы мен мағынасынан басқа жақтарына да назар 
аударыла бастады[1]. Мәселен, Н. П. Бехтерева сөздің мынадай ерекшеліктеріне көңіл бөледі: 
пішіні /форма/, мағынасы /значение/, қызметі /назначение/.  

Н. П. Бехтерева сөздің осы үш ерекшелігінің ішінен адамның ойын, сезімін көрсететін үшін 
белгісі – атқаратын кызметі негізгі деп есептейді. Автордың айтуынша, сөз сөйлеушінің 
көзқарасын, көңіл-күйін білдіргеңдіктен адамдар арасындағы қарым-қатынастық қызметті 
атқара алады[278].  

Е. И. Пассов психологиялық тұрғыдан келгенде, сөздің екі ерекшелігі: сезімдік және 
мағыналық бар деп санайды да, оның біріншісін /сезімдік/ сыртқы, екіншісін /мағыналық/ ішкі 
жағы дейді. Тілдік тұлға ретінде сөздің қалпы мен мазмұнынан оның сезімді білдіруі де, атқа-
ратын қызметі де маңызды екені сөзсіз. Оқыту үдерісінде осы мәселелерге ерекше назар 
аудару қажеттігіне ешкім шүбә келтірмейді.  

Бірақ қатысымдық тұлға тұрғысынан алып қарағанда, сөздің алатын орнынан да, білдіретін 
сезімдік жағынан да тілдесім үшін қажеттісі – сөздің байланысу амалы мен қолдана білу 
заңдылығы.  
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Өйткені өзіндік заңдылықпен қолданылмаған сөз сезімді де білдірмейді, тілдегі орнына сай 
қызметін де атқара алмайды. Мәселен, белгілі бір тілде сөйлеу үшін, сөздіктен қаншама көп 
сөзді жаттағанмен, оны дұрыс қолдануды білмесең, ойыңды түсінікті етіп жеткізу мүмкін 
емес.  

Сонымен қатар сөздің қай жағы /қалпы, мағынасы, қызметі, т. б. / жетекші деген көзқарасқа 
келетін болсақ, қатысымдық тұлғаның сыртқы қалпы да, ішкі мағынасы да, ішкі байланысы 
мен сыртқы қолданысы да маңызды бола келіп, тілдік қатынаста әрқайсысы өзіндік 
қажеттілікпен, орнымен көрінеді.  

Тіл үйренуде қажетті сөздер мен сөздік құрамды игеру лексикалық материалдарды оқыту 
барысында басты орын алатын сөздік минимумды ескеруді талап етеді. Оқу кезеңінде жаңа 
сөздер күн санап өсіп отырады. Алғашқы үйренген сөздер мен кейіннен жаттаған лексика бір-
бірін толықтырып, сөздік құрамда үздіксіз қолданылып жүрсе ғана, ол сөйлеу үшін тиімді 
саналады.  

Сөздік минимумға енетін сөздер айтушының да, оқушының да, тындаушының да тілдік 
қарым-қатынасына сәйкес, қолайлы болуы керек. Лексикалық тұлға айтатын адамға да, оқи-
тын адамға да, тындайтын адамға да түсінікті болмаса, қатынас жүзеге аспайды[367]. Сондық-
тан сөздік-минимумның құрамыңдағы лексикалық тұлғалар мынадай мақсаттарды көздейді: 

- айтылым әрекетіне сай барлық фонетикалық, лексикалық, грамматикалық нормаларды 
сақтайды; 

- оқылым әрекетіне сай жазбаша нормалардың ережесіне сәйкес болады; 
- тындалым әрекетіне сай естілу нормасы ескеріп жасалады.  
Тілді үйрену сол тілдің сөздік құрамындағы барлық лексиканы түгелдей білумен 

өлшенбейді, бір оқу жылында тілдің сөздік қорын бүтіндей меңгеру мүмкін де емес. 
Сондықтан сол сөздік қордан сөйлеу үшін қажетті лексикалық минимумды сұрыптап, тандап 
ала білу керек.  

Әдістемелік әдебиеттерде /Н. Рахманов, С. Әбдіғалиев/ лексикалық минимумды топтас-
тырудың өзіндік қағидалары жеке қарастырылады. Мұндай қағидалар бірнеше топқа бөлінеді: 
I. Интуициялық принцип. II. Статистикалық принцип. III. Әдістемелік принцип. 
Лингвистикалық принцип.  

Интуициялық принциптер педагог-зерттеушінің тәжірибесі мен ойына негізделеді. 
Статистикалық принциптер сөздердің қолданылу жиілігі мен таралу өрісін негізге алатын 
сандық мөлшерге қатысты болса; әдістемелік қағидалар оқыту бағдарламасы мен алынған 
тақырыптарға сүйенеді. Лингвистикалық принциптер сөздердің сөздік құрамдағы орны мен 
өзара тіркесу мүмкіндігіне қарай лексикалық минимумды сұрыптап, топтастырады.  

Сөздік минимумды тандау үшін алынатын өлшемдер көбінесе И. В. Рахмановтың еңбек-
терінде айтылған. Ол сөздікті іріктеуде мынадай белгілерге сүйену қажет деп есептейді: *сөз-
дердің мағыналық жағы; * тіркеу ерекшелігі; * стильдік қолданысы; * сөзжасамдық қасиеті; * 
көп мағыналылығы; * көмекші сөз ретінде жұмсалуы; * өрісі; * ұғымға қатысы; * синонимдік 
ерекшелігі.  

Жалпы лингвистикалық, әдістемелік әдебиеттерде лексикалық минимумды сұрыптау әр 
түрлі принциптерге негізделеді. Бірақ минимум құрамын екі топқа бөліп алу туралы пікір 
олардың бәріне ортақ. Зерттеулердегі сөздік құрам төмендегідей екі топқа жіктеледі: активті 
сөздік қор; пассивті сөздік қор.  

Сөздік қорды активті және пассивті деп ажырату тілді үйрету барысыңда қаңдай сөздерге 
айырықша көңіл бөлу керектігін және сабақ үстінде алдымен қай лексикадан бастау 
қажеттігін, сөздердің қолданылу жиілігі мен тіркесу қабілетінде қайсысы негізгі екендігін т. 
б. анықтап алуға мүмкіндік береді.  

Активті сөздік қорды оқыту, негізінен, сөздердің мағыналық ерекшелігін меңгеруге 
байланысты жүргізіледі. Мұңда сөздің тура мағынасы, синонимдер, антонимдер контексте 
жұмсалады. Минимумға синоним сөздердің доминанттары /синонимдік қатарға ұйытқы 
болатын сөз/ кіріп, басқа синонимдес сөздер енгізілмейді. Оқушыларға активті сөздік қорды 
меңгерту контекст, мәтін, диалог, жаттығу арқылы орыңдала келіп, оқылым, жазылым, 
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тыңдалым, тілдесім әрекеттерін түгел қамтиды. Мұндай жұмыстардың өзгешеліктері де, 
түрлері де көп.  

Пассивті сөздік қорды оқыту тілдік қарым-қатынаста әдеби стильдің түрлерін үйрену үшін 
оқушылардың өз бетімен жұмысын дамытумен қатысты. Тіл үйренушілер сөздіктен өздеріне 
керек лексиканы іздеп, оны пайдаланады. Пассивті сөздік қор активті сөздік қорға сүйеніп 
топтастырылады және белгілі бір мақсатты жүзеге асыруды көздейді. Пассивті сөздік қормен 
жүргізілетін жұмыстың өзіндік ерекшелігі бар. Бұл әр түрлі әдіс-тәсілдерді білуді, лексикалық 
материалдарды оқытудың тиімді әдістемелерін меңгеруді талап етеді.  

Тілдік қарым-қатынаста кездесетін лексикалық тұлғаның бірі – тұрақты сөз тіркестері. 
Тілдік қатынастың жүзеге асуы хабардың /ақпараттың/ айтылуына, жеткізілуіне, 
қабылдануына тікелей байланысты. Қандай болмасын хабардың түрі тілдік қарым-қатынас 
арқылы лексикалық тұлғалардың қатысымен жүзеге асады. Осы тұрғыдан келгенде, тілдік 
бөлшектердің де, тұрақты тіркестердің де өзіндік атқаратын қызметі бар.  

Қатысымдық әрекетте басты көңіл бөлетін нәрсе – тілдік тұлғалардың жеке қолданылуы 
емес, олардың бір-бірімен өзара байланысқа түсу арқылы белгілі бір ойды, пікірді жеткізуге 
себепші болатын заңдылықтары. Тілдік бөлшектер өз алдына жеке, дербес тұрғаңда қарым-
қатынас құралы бола алмайды, сондықтан мұндай жағдайда түсінісу де болмайды. Белгілі бір 
хабарды жеткізу мақсатында әрбір сөз нақтылы мағынаны білдіру арқылы бүтіндей жүйелі 
байланысқа түседі де, адамның ойын екінші біреуге түсінікті етеді.  

Сөз жеке тұрғанда зат не құбылыстың аталымы ғана болып табылады. Ол басқа тіддік 
тұлғалармен өзара мағыналық байланысқа түсіп, сөйлеушінің айтар ойын жеткізсе, онда ол 
түсінісу құралы ретінде танылады. Сондықтан сөз жеке тұрғанда лексикалық тұлға ретінде 
атаулы қызмет атқарса, басқа сөздермен байланысқа түсіп, ойды жеткізу арқылы қатысымдық 
қызмет атқарады. Бірақ сөздің жеке қолданылуының екінші жағы да бар. Егер сөз белгілі бір 
ойды жеткізу мақсатында атаулы сөйлем ретінде қолданылса, ол дербес лексикалық тұлға 
есебінде емес, қатысымдық тұлға тұрғысында жұмсалады.  

Қатысымдық тұлға ретінде жеке сөз бен тұрақты сөз тіркестерінің әрқайсысының өзіндік 
ерекшеліктері бар.  

Сөз бен тұрақты тіркестің қызметі атау мен хабарлаудың ара жігін айқындаумен 
байланысты. Жалпы лингвистикадағы хабарлау /информативность/ мен қатысымдылық 
жөніндегі ұғымдарды ажыратып алған жөн. Егер сөз хабар беру мақсатымен қоса жауап алуды 
қамтамасыз етсе, онда бұл қатысымдық әрекеттің жүзеге асқандығын білдіреді, ал тек баяндау 
үшін айтылса, ол хабарлау /информация/ ғана болып табылады.  

Тұрақты сөз тіркестерінің қатысымдық ерекшеліктері олардың құрамында бірнеше 
сөздердің тіркесіп келуі жағынан көрінбейді, керісінше сол бірнеше сөздің қатыса келіп, әрі 
атаулы, әрі экспрессивті мағынаны білдіру арқылы, қатысымдық және ақпараттық мәнге ие 
болуына қатысты қарастырылады. Мысалы, "қой аузынан шөп алмас" деп айту арқылы адам 
мінезінің жуастығын, момындығын атап қана қоймай, сонымен қатар оған мінездеме де беріп, 
оның өзіңдік ерекшелігін сипаттаймыз. Осындай мінездеме берілген жанмен қандай қарым-
қатынас жасауға мүмкіңдік болатынын да түсініп, соған қарай өзімізді бейімдейміз. Жалпы 
тұрақты тіркестің мағыналық, экспрессивті-эмоциялық ерекшелігіне сай адамдар арасыңдағы 
қатысымдық байланыстың алғышарттары қалыптасады. Тұрақты тіркестердің бұндай 
ерекшеліктері көбінесе сын есімнен болатын фразеологиялық тіркестерге тән.  

Қатысымдық қасиеттеріне қарай фразеологиялық сөз тіркестері мағыналары жағынан 
ұқсас болып келу арқылы бір-бірі мен синонимдік қарым-қатынаста жұмсалады. Мұндай 
жағдайда мағыналары сәйкес бірнеше сөздердің бірыңғай синонимдік тізбек құратыны сияқты 
фразеологиялық тіркестердің екеуі бірнешеуі бірігіп келіп, бір синонимдік қатар жасайды. Бұл 
тұрақты тіркестердің мағыналық, экспрессивтік сипаты бір-бірінен күшейе түседі де, сөйлеу 
тілінде заттың, құбылыстың сын-сипатын айқындай түсу үшін пайдаланылады. Мысалы: 
тайға таңба басқандай – соқырға таяқ ұстатқандай – бесенеден белгілі – айдан анық т. б. 
Мұнда бір синонимдіқ қатарға бірнеше тұрақты сөз тіркестері бірігіп келіп, ашық, белгілі, 
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айқын деген мағынаны біддіреді. Сонымен қатар бұл тіркестер өте айқын, тым ашық, анықтың 
анығы деген экспрессивтік мағынаға да ие болады.  

Қазақ тіліндегі сын есім синонимдер бірде фразеологиялық сөз тіркестерінің жеке сөзбен 
синонимдес болып келуі аркылы жасалса, бірде фразеологиялық сөз тіркестерінің өзара сино-
нимдес болып келуі нәтіижесінде қалыптасады. Сондықтан ақпараттық және қатысымдық 
мәнге ие болатын сын есімге қатысты фразеологиялық сөз тіркестерін екі топқа жіктеуге бо-
лады. Бірінші – фразеологиялық сөз тіркестерінің бір-бірімен, өзара мағыналас болуы 
нәтижесінде пайдаланылатын тұрақты сөз тіркестері. Екінші – фразеологиялық сөз тіркесінің 
жеке сөздермен мағыналық жағынан ұқсас келуі нәтижесінде қолданылатын тұрақты сөз 
тіркестері. Мысалы: мұрнын көкке көтерген, кеудесіне нан піскен кеудесі зор; тонның ішкі 
бауындай – қыл өтпестей, сүттей ұйыған; бір ұрты май, бір ұрты қан – шаш ал десе, бас 
алатын т. б. Аяғының желі бар – жүйрік; әліпті таяқ деп білмейтін – сауатсыз; ағаштан 
түйін түйген – шебер т. б.  

Тілдік қолданыста жеке сөздерге қарағанда тұрақты сөз тіркесінің баяндау, хабарлау, 
әсіресе сипаттау ерекшелігі басым. Сондықтан да қатысымдық қызмет атқаратын 
фразеологиялық сөз тіркестері жеке сөзбен мағынасы жағынан сәйкес болғанымен, тепе-тең 
бола алмайды. Фразеологиялық тіркестер сөздерге тек балама болады да, эмоционалды – 
экспрессивті реңкті білдіреді. Осындай қасиетіне байланысты фразеологиялық сөз тіркестері 
көбінесе стильдік мақсатта жұмсалады.  

Тілдік қарым-қатынаста қолданылатын тұрақты сөз тіркестері құрамы жағынан көбінесе 
есім сөздерден жасала келіп, адам мінезінің жағымды, жағымсыз жақтарын бейнелейді. 
Мысалы: 

1. Екі зат есімнің тіркесуі арқылы жасалады: Тас бауыр – қатал, қатыгез. Су жүрек – 
қоян жүрек – қорқақ.  

2. Сын есім мен зат есімнің тіркесіп келуінен жасалады: Ала-аяқ – залым. Ақ көңіл-пейілді. 
Бейпіл ауыз – дөрекі. Кәрі тарлан – әккі.  

3. Тәуелдік жалғауы зат есім мен сын есімнің тіркесінен болады. Жібі түзу – дұрыс. Аузы 
жеңіл – сөзшең. Еті тірі – пысық. Қолы ашық – жомарт. Мойны жуан – бай.  

4. Сан есім, зат есім, сын есімдердің тіркесіп келуі арқылы пайда болады. Төрт құбыласы 
сай – ырысты. Сегіз қырлы, бір сырлы – өнерпаз. Азуы алты қарыс – мықты. Қырық қалталы 
– айлакер.  

5. Есім мен етістіктің тіркесінен де осындай тұрақты сөз тіркестері жасалады: Аспанмен 
тілдескен – биік. Қыры жоқ – епсіз. Тепсе темір үзетін – күшті. Кесіп алса қан шықпас – қайсар. 
Жан ашыр – мейірімді. Сіңірі шыққан – кедей т. б.  

Сонымен, тілдік қатынаста тұрақты сөз тіркестері сөйлеу кезінде түрліше мақсатта 
қолданыла келіп, мағынасы, құрамы, қызметі жағынан өзіндік ерекшелігімен танылады.  

Сөздік минимум сөйлеу әрекетіне тікелей қажетті, сұрыпталған шағын лексикалық 
тұлғалардан тұрады. Жеке сөздермен синонимдес болып келген тұрақты тіркестер мағыналық 
ерекшелігі мен қолданылу өрісіне қарай лексикалық қордан /минимумнан/ орын алады.  
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АБАЙ ЕСІМІНІҢ ПРЕЦЕДЕНТТІЛІГІ 
 

Аннотация. Данная статья исследует тематику о прецедентном имени Великого Абая. Что 
подразумевает данное слова и какое значение имеет этот оним. Просмотрена сущность онима как 
лингвокогнитивного, лингвокультурного и прагматического знака. Основной целью данной статьи было 
рассмотреть имя собственное «Абай» как прецедентное имя, прецедентный текст и как прецедентный 
феномен. Провели методологическое исследование о прецедентности данного онима. Обсуждением 
результатов исследования является-исторический корень имени великого поэта, мыслителя и то, что 
сподвигло быть названым «Абай», какой мотив имел этот оним.  

Түйін сөздер: оним, прецедентті есім, прецедентті мәтін, жалқы есім 
 
Annotation. The article talks about the precedent name of Great Abai. What does this word mean and what is 

the meaning of this onym. The essence of the onym as a linguo-cognitive, linguocultural and pragmatic sign is 
examined. Purpose of the work: to consider the proper name "Abai" as a precedent name, precedent text and as a 
precedent phenomenon. Showed conclusions about the precedence of this onym. They revealed the historical root of 
the name of the great poet, thinker, etc. That is why he was named Abay, what motive this name had.  
 
ХХ ғ-дың соңына таман тіл біліміне прецеденттік есім ұғымы кіре бастады. Бірақ әр ғалым 

бұл еңген ұғымды өзінше қабылдап, қолдана бастады. Кейбірі бұл ұғымды жалқыдан жалпыға 
өткен есімдер десе, тағы бірі керісінше түсінді.  

Шет тілдер сөздігі бұл терминге мына анықтама береді «прецедент [<лат. praccedent 
(praecendentstis]) ‒ 1) бұрын-сонды орын алған және осы сияқты кейін болатын жағдайларға 
(оқиғаларға) үлгі болатын немесе оларды растайтын жағдай»[1] 

Бұл пайымдау тек прецедент ұғымынынң ортақ мазмұны деп түсінуге болады. Ал, 
прецедентті есім ол жаңа, бөлек термин және ұғым.  

Прецедент ұғымы өзі тіл біліміне ХХ ғ соңында ғана орыс ғалымдары Ю. А. Сорокин, Ю. 
Н. Караулов т. б. еңбектерінде орын ала бастайды. Прецедентті есімтермины О. А. Ворожцова, 
А. Б. Зайцева, О. С. Боярских, Г. Г. Сергеева, Д. Б. Гудков, В. В. Красных, Е. Л. Березов сынды 
ғалымдардың жұмыстарында аталады.  

Қазақ oномастикасының алғашқы зерттеушісі Т. Жанұзақовта осы мәселеге өзіндік 
қөзқарасын білдіреді. Жалқы және жалпы есімдер арасында болатын ауысу заңдылығының 
тілге тән құбылысы екендігі айта отырып, бұл құбылыстың тіліміздің сөздік қорына үлкен үлес 
қосып, мұндай есімдердің семантикалық құрылымымен ұғымы әр уақыт заттық мағынаға ие 
болатынына назар аударады.  

Прецедентті есімдер – негізінен нақты адамды (оқиғаны, қаланы, нәрсеніт. б.) атау үшін 
емес, өз бойына жинақтаған қандайда бір образды бейнелеу үшін қызмет ететін және 
көпшілікке танымалдығымен ерекшеленетін жалқы есімдер. Прецеденттіесімдер – «әлемнің 
тілдік бейнесін» қалыптастыруда шындық болмыстың түсінігі, санаты, бағасы сияқты 
прецеденттік концептілердің бейнесі ретінде көрінетін тілдік бірліктер. Түрлі лингвомәдени 
қоғамдастықтың өзіне ғана тән прецеденттік атауларымен қатар, жалпыадамзаттық көлемдегі 
атаулардың болуы әбден мүмкін.  

Бұл ұғым бізге жаңа бағыт-бағдар беруші термин. Осы мәселеде қоғам белгілі онимге 
сүйене отырып жаңа тың дүниеге көз сала алады. Мақалда сөз етілетін есім Ұлы Абай есімі. 
Бұл есім тек Қазақ ұлтына тән прецедентті оним емес күллі тұркі және әлем таныған, 
мойындаған оним ретінде атай аламыз. «Абай» лингвокогнитивті, лингвомәдени 
прагматикалық белгі ретінде тани алатын есім деп білеміз.  

Есімнің шығу тегі тереңде жатыр, Абай ол қазақтың «Ат тергеу» салтынан туған есім. Азан 
шақырылып қойылған есімі Ибраһим бұл есімде прецедентті агионимді есім. Ислам канонына 
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сай пайғамбар есімін атау ережесі болады сол себепті азан шақырылып қойылған есіміде 
белгілі себептермен қолдануға ыңғайсыз болған.  

«Абай» жалқы есімінің денотатты мағынасы Абай болды зат. Ықылас, ынта, назар. 
Қаланыңкем-кетігін толтыра түсіп, жаңа келген адамның абайын өзіне аудартқан (Р. 
Райымқұлов, Бұрылыстар) 

Абай болды. а) сақ болды, алды-артын байқады. Қағып-сүртіп киімін, Киінер кезде абай 
бол, Еріңнің жаға-жеңіне (Базар Жырау, шығ.). Абай бол, ауылға тезірек жетуге тырыс. Біз де 
тез қайтып қалармыз (Ә. Әлімжанов, Махамбет.). Ауру малды союшылар тазалық сақтап, абай 
болуы қажет (Т. Тілеуғалиев, Ет эксперт.). ә) Көз болды, бағып-күтті, қарады. Өзге 
жылқышыларға екеуің бас-көз боп, малға жақсырақ абай болғайсың (З. Жәкенов, Таң самалы). 
Қыстауға ерте кірсек, бүрге шығады және ешкі-лақтарға абай болайық деп бұлар түн 
салқындаса да далада жататын (М. Иманбаев. Жеткіншектер). [2]  

Жоғарыда көрсетілген мысалдар абай семасының кең мағынасын айрықша бейнелейді. 
Абай есімінде астарлап қойылған есім. Бала Ибраһим жас күнінен ақ сөзге зерек, ісіне жауапты 
болғанын білеміз. Сондықтанда осы сөз Абай болмысына толық сыйымды. Дәл осы есім Ұлы 
Абайдың зерек, сақ, алғыр болғанын көрсетеді. Келесі мәселе Ұлы Абайдың азан шақырылып 
қойылған есімі Ибраһим діни негізбен ауыз-екі тілде еркін қолданыла алмайтындығы. 
Біріншіден ол пайғамбар есімі, екіншіден ат-тергеу қазақ ұлттық дәстүріне сай қайын жұрттың 
аты келін-жеңгелермен аталмауы шартынан жаңа онимның туу.  

Діни ұғымдар, дәстүрлі наным-сенімдер, салт-сана, әдет-ғұрыптардың, моральдық-
этникалық нормалардың немесе басқа да әлеуметтік себептердің негізінде қалыптасатын 
табумен эфимизмдер қай мәдениетте, қай тілде болмасын сөздік құрамның дамуына, сөз 
мағынасының өзгеруіне үнемі әсерін тигізіп отырады. Мәселен, олар сөз мағынасының 
кеңеюіне және соның салдарынавн кейде күтпеген жерден кез келгенсөздің басқа бір ұғымның 
соны атауына айналып кетуіне тікелей себепші болады. [3]  

Осы пайымдауларға сәйкес Ибраһим есімі Абай атануы бекер еместігін аңғарамыз. Абай 
түбі Түркі ұлт өкілдеріне кең танылған есім. Бұл есімнің өзі тәрбиелік мағынада қолданылады. 
Есім өз алды прецедентті мәтінге айналғанында ескеруіміз қажет.  

Абайдың ақылын [басын] берсін... . алғыс. Бар өнер, бар жақсылық өзіңе болсын. [4] 
Күлтегіннің күлгесіңген мұң-зары,  
Менікі екен бұл күні.  
Бізді ылғи әзәзілдер торыды,  
Есжи!  
Ердің естіліп тұр зор үні.  
Абайымның сөзін бірақ кім ұғып,  
Абылайдың түсін қай ұл жорыды... (Таскітабы) [5].  
Қорыта келгенде, Абай есімінің аксиологиялық стереотип ретінде бұл есім өзіне тек 

жағымды мағына ретінде қолданылатыны, тек байыпты атау үлгісінде ұлттық санада 
бекітілгендігін атай аламыз.  

 
 Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Словарь иностранных слов. – М., 1942. – С. 2 
2. Қазақ әдеби тілінің сөздігі Алматы2006 Арыс 
3. Түбі түркі өркениет Әділ Ахметов 
4. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі І. Кеңесбаев Алматы 1971 
5. Ақсұңқарұлы С. Адам Ата – Хауа Ана. – Алматы: 2000.  
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Жүнісбек Ә.  
филология ғылымының докторы, профессор 

 
ӘЛІПБИДІҢ ҚҰРСАУЫ МЕН ЕМІЛЕНІҢ ШЫРМАУЫ 

(ұстаз-мұғалімдерге көмек) 
 

Дұрыс әліпбиден бұрыс еміле құрастырылмайды,  
Бұрыс әліпбиден дұрыс еміле құрастырылмайды.  

 
Қанша жылдан бері қолға алынып келе жатқанына қарамай, баспа бетіндегі қаптаған жоба-

ұсыныстарға қарамай, қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіру мәселесі оң шешімін таппай-ақ 
келеді. Тіптен көпшіліктің біразы латын әліпбиінен күдер үзе де бастаған тәрізді. Шынында 
да, ақ-қарасы анықталмай, бар-жоғы білінбей, бұлынғыр тұрған латын әліпбиінен жұрт 
қашанғы үміттенсін (еміле сөзінде «і» әрібін әдейі түсірмей жазып отырмын).  

Қысқаша қайырғанда, ғалымдардың бір тобы «үнемдеп» жазуды ұсынады, мысалы, су, ми 
т. б. сөздерді екі әріппен жазсақ қол қимылынан ұтамыз дейді. Бұл – кирилл еміледен келе 
жатқан үрдіс және сол кирилдегі «тіл бұзар» ержелер сол күйінде көшіп бірге келе жатыр. 
Әзірге «үнемшідер» ұсынып отырған жоба мұғалім-ұстаздарды әбігерге ғана салып отыр. 
Екінші топ «жоқ» дейді, тіл табиғатына «үнем» деген жүрмейді, тіл үнемдеп отыратын мүлік 
емес, қазақ сөзінің әрбір дыбысы өз орнында айтылып тұру керек, ол үшін әрбір әрібі өз 
орнында көрініп тұру керек, сонда мый, сұу деп үш әрппен жазамыз. Бұлар тек көп мысалдың 
бірі ғана. Сонда қазақ сөзінің үндесім әуезі бұзылмайды (мый сөзіміз ми болып кетпейді), төл 
дыбыс құрамы бөгде дыбыстардан арылады, буын тұрқы сақталады, морфем желісі үзілмейді, 
сөйтіп «тіл бұзардың» орнына «тіл сақтар» келеді. Тіліміз (сөзіміз) шұбалаңқы (агглютинатив) 
деп қиып-құрап шұнтитуға болмайды, үнемдейміз деп үндесім (сингармонизм) әуезін бұзуға 
болмайды. Білген адамға қазақ тілін (тіптен түрік тілдерін) әлеми тілдерден бөлектеп 
(ерекшелеп) тұратын, қазақ тілін қазақ тілі етіп тұрған бірегей белгілер осылар. Көп буынды 
сөзді айта алмай тілі күрмеліп, оқи алмай көзі тұманданып жатқан нағыз қазақ жоқ.  

Бұл – әңгімеміздің кіріспе-түсініктемесі ғана, енді мәселенің ақиқатына көшейік.  
Бұған дейін не жазсам да жазғанымның соңын, не айтсам да сөзімнің соңын «шала 

әліпбидің әлегін әліппе мен оқулық жазғанда, сауат ашу басталғанда көретін боламыз» деп 
аяқтаушы едім. Бүгін ФБ-ті ашып қалсам, «әңгіме» басталып-ақ кеткен екен. Мәселенің басы-
қасында мұғалім-ұстаз бен ата-ана жүр.  

Бұл «әңгімеге» араласа кетуге себеп болған мұғалім мен ата-ана арасындағы еміле 
түсініспеушілік болып отыр. Оған себеп – «жануар» сөзінің дыбыс талданым емілесі екен. 
Мұғалім: «у» дауыссыздан кейін тұр, сондықтан ол дауысты дыбыс болады» дейді; ата-ана: 
«у» дауыстының алдында тұр, сондықтан ол дауыссыз дыбыс болады» дейді. Қазіргі «шатпақ» 
емілеміз бойынша екеуінікі де әрі дұрыс, әрі бұрыс. Өйткені осы «шатпақ» емілеміз бойынша 
қазақ тілінің дыбыстарының дауысты немесе дауыссыз болуы, ұят-ай, сөз шебіндегі орнына 
байланысты болып шығып отыр ғой. Сонда дыбысты дыбыс етіп тұрған оның жасалымы 
(артикуляциясы) екені қайда қалады? 

 Мұндай ары тарт, бері тарт жалғаса беретін түрі бар, енді «сиынбай» дұрыс па, 
«сыйынбай» дұрыс па деп дауласып жатыр ұстаздар. Егер осының бәрін тіл заңымен жазсақ, 
дыбысты дыбыстай белгілеп, әрбір әріп өз орнында тұрса, тып-тыныш болар еді.  

Алдымен мына бір жаңылтпаш ережемен танысып алайық.  
 «Дауыстыдан соң және сөз басында дауыстыдан бұрын келген у дыбысы дауыссыз 

болады: әуежай, уақыт, Сәуле. Дауыссыздан соң және сөз басында дауыссыздан бұрын 
келген у дыбысы дауысты болады: сусын, елу, улап-шулап».  

Жарайды, ересектер ежелеп жүріп ұғынар, ал бастауыш сыныптың балаларының күні не 
болмақ? Өйткені Әліппе мен кез-келген оқулық «дыбыстың, дауыссыз/дауыстының» 
анықтамасын түсіндіріп, басын ажыратудан басталады ғой.  
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«Дауыстыдан кейін дауыссыз болады, дауыссыздан кейін дауысты болады» деген тірегі 
жоқ, тайғанақ емілені ұстаз-мұғалім ойдан шығарып отырған жоқ немесе ата-ана ұстазбен 
әдейі жағаласып отырған жоқ, оны еміле құрастырушылар мойнымызға іліп, міндеттеп беріп 
отыр. Сонымен...  

Біріншіден, емілешілер ұсынған «у дыбысы» деген тіркес сауатсыз құрылған, дұрыс емес, 
өйткені бұл жердегі «у» дыбыс емес, таңба (әріп). Әріп болған соң оның дыбыс мәні болу 
керек, кирилдегі дыбыс мәніне алаңдамаймыз, ал қазақ тілінде үш бірдей (!?) дыбыс мәні бар: 
а) дауыссыз у[w] – ауа [awa]; ә) жуан әуезді ұу[uw] дыбыс тіркесі сұу [suw]; б) жіңішке әуезді 
үу[üw] дыбыс тіркесі үуәж [üwäj], осы үштіктің өзі-ақ кирилден көшкен әліпбиіміздің 
орашолақ, кирилден көшірген емілеміздің сауатсыз екенін көрсетеді. Өйткені уақыт [uwaqıt], 
сусын [suwsun], елу [elüw], улап-шулап [uwlap-şuwlap] деген сөздердің құрамындағы ұу [uw], 
үу [üw] ақиқат дыбыс тіркестерін қалайша дауысты деп айта (үйрете) аламыз?! Оның үстіне 
әуежай – äuejai, дұрысы [äwejay], Сәуле – Säule, дұрысы [säwle] деген сөздердегі у таңбасының 
дауыссыз екеніне дау жоқ, ал бірақ сол дауыссыз дыбысты қалайша дауысты [u] таңбасымен 
белгілейміз?! Сұрақ үстіне сұрақ туындап жатыр ғой...  

Сонда жануар сөзінің қазақы дұрыс жазылымы жанұуар [januwar] болу керек. Ендеше 
қолдан бұзып жазып, мұғалім мен ата-ананы екеуара керістіріп қойып отырмыз. Әрбір дыбыс 
өз орнында өз таңбасымен тұру керек, сонда буынға да жөнімен бөлінеді жа-нұ-уар [ja-nu-
war]. Бір қызығы, егер сөзді қазақ тілінің фонетика-морфологиялық заңдылығын сақтап 
жазатын болсақ, жоғарыдағы екі айтыскердің екеуінің де уәжі дұрыс болып шығады, өйткені 
олар қазақ тілінің (сөзінің) ұлттық түйсінімі мен танымының нәтижесін айтып отыр: 
дауыссыздан кейін дауысты ұ[u] тұр жанҰуар [janUwar]; дауыстының алдында дауыссыз у[w] 
тұр жанұУар [januWar]. Жазуда әрбір таңба (әріп) өз орнында көрініп тұрмаса, әрбір дыбыс 
өз орнында айтылып тұрмаса әліпбидің әлегі мен еміленің ессіздігінен құтылу мүмкін емес, 
жоқ жерден жоққа таласып отырғанымыз отырған.  

Ескерту. Жуан, жіңішке сөздерін жалаң пайдаланбау керек, әуез (тембр) сөзін қосып 
жуан әуезді (дыбыс, буын, сөз), жіңішке әуезді (дыбыс, буын, сөз) деп, жөнін тауып 
пайдаланатын болайық.  

Екіншіден, әліпбиіміз бен емілеміздегі ары тарт, бері тарт бұл бір мысалмен бітпейді. 
Естеріңізде болса, осының алдындағы акут әліпбиіміздің емілесінде сөздің құрамынан 
дауысты дыбыс жоғалып кетіп еді (проф. М. Малбақов: дауысты дыбысы жоқ сөз болады ма), 
шындығында, акут жазылымы бойынша [jýý] сөзінің құрамы үш дауыссыздың тіркесі, 
дауысты дыбыс жоқ. Ал енді бүгінгі умлаут әліпбиінің емілесін басшылыққа алатын болсақ, 
онда сөздің және сөз құрамындағы кейбір буынның жазылым құрамынан дауыссыз дыбыс жоқ 
болып кетеді. Мысалы, [aua, äue, au, auu, sauu] cөздерінің құрамындағы әріптер дауысты 
дыбыстардың таңбасы (ұсынылғалы отырған әліпби нұсқасын қараңыз). Енді буынға бөлеміз, 
«әр буынның құрамында бір дауысты дыбыс болады» деген ережеміз бар, осы ережені 
басшылыққа алып: [a-u-a, a-u-u, sa-u-u] деп буынға бөлуге мәжбүр боламыз. (кирилдегі аюы 
сөзінің а-ю-ы буын талданымы еріксіз ойға оралады, үйреншікті соқпақта жүр екенбіз ғой).  

Ал сөздердің дұрыс фонетика-морфологиялық жазылымы мен буын талданымын көрейік: 
а-уа [a-wa], ә-уе [ä-we], ау [aw], а-уұу [a-wuw], са-уұу [sa-wuw]. Кирилмен таптауырын болған 
санамызға бірден қабылдай қою, әрине қиын, тіптен кейбіреулерге мүмкін де емес шығар, 
бірақ ақиқаты осы, үйрену керек, дағдылану керек болады.  

Кирилл үлгісін бірге-бір көшіріп отырмыз.  
 
үнем лат. su suu suyq su-yq 
кирилл су суу суық су-ық 

  
Жарайды, кирилмен жазып та күн көруге болады, күн көріп те келдік. Бірақ мақсат, әйтеуір, 

күн көру емес қой. Кирилл «жазу» тіліміздің ұлттық табиғатына лайық және содан 
туындайтын ұлттық санамызға лайық білім бере алмай отыр ғой, біз осыны мойындауымыз 
керек емес пе? Енді дұрысына көшейік.  
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ұлттық лат. suw suwuw suwuq su-wuq 
кирилл су суу суық су-ық 

  
 Ұлттық әліпби санамызды қалыптастыру үшін кирилл жазуының құрсауынан арылу керек, 

ол үшін еңбектенуге тура келеді: ұлттық әліпбиді үйреніп, ұлттық емілені меңгеру керек, көз 
үйретіп, қол жаттықтыру керек. Сонда ғана әр таңбамыз өз орнында тұрып, әр дыбысымыз 
қазақша дыбысталады, ең бастысы, сөздің үндесім әуезі мен буын тұрқы сақталады. Таңба 
саны бірге-екіге артады ма, әрине артады, өйткені біздің тіліміздің табиғаты сондай, әлеми 
бірегейлігі осында. Бөгде тілдермен таңба санап жарысатындай бәйгенің бізге қажеті жоқ.  

Шегініс. Үнемшіл әріптестеріміз [suw, suwuw] деп жазу қиындық тудырады деп, 
көпшілікті шошытуға құмар. Дұрыс, қиындық болады. Қиыннан қашқақтай бермей, дұрыс 
сауттандыру керек, сонда қол дағдыланып, көз үйренген соң ешқандай қиындық болмайды. 
Бұл үрдіс кезінде басымыздан өткен, оның үстіне «w»-мен жазу күнде аяғымызға оралып 
жатқан жоқ. Жазылымы оңай әрібі бар, игерілімі оңай емілесі бар тіл дүниеде жоқ, қазақ 
тілі соның бірі.  

Қазақ тілінің оқулықтары түбір мен қосымша жайлы білім беруге міндетті және беретін 
білім ақиқат болу керек. Морфем талдауға кирилше жазғанда оқи сөзі келді дейік. Енді оның 
латынша нұсқасын тағы да кирилл үлгісімен oqі деп жазбақшымыз. Мұғалімдердің бір 
қиналатын жері осы болмақ.  

Көсемшенің жұрнағы деп қосымша «и-ді» алып тастадық, сонда сөздің түбір «оқ» болады 
ма? Балаға қалай түсіндіресің. Латын таңбасымен дұрыс үлгісін жарыстыра беріп отырмыз. 
Сонда түбір өз айтылым үлгісімен [oqu] болып шыға келеді. Балаға қайсысы түсінікті болмақ, 
өздеріңіз шешіңіздер.  

 
кирилл оқи оқ-и оқ 

ұлттық лат. oquy oqu-y oqu 
  
Тұйық райдың жұрнағы деп қосымша «у-ды» алып тастадық, сонда сөздің түбірі тағы да 

«оқ» болады ма, бала аң-таң қалады ғой. Әр дыбыстың таңбасы өз орнында тұру керек дегенді 
босқа қайталап отырған жоқпыз. Тағы қайталаймыз. Латын таңбасымен дұрыс үлгісін 
жарыстыра беріп отырмыз. Сонда түбір өз айтылым үлгісімен оқы [oqu] болып шыға келеді. 
Балаға қайсысы түсінікті болмақ, тағы өздеріңіз шешіңіздер.  

 
кирилл оқу оқ-у оқ 

ұлттық лат. oquw oqu-w oqu 
  
 «Сөздің бірінші буыны жіңішке не жуан (әуезді) болса, келесі буындар да жіңішке не жуан 

(әуезді) болады» деген ережеміз бар. Ал енді осы ережені неге көріне көзге бұзып жазамыз.  
 

кирилл ұлттық латын 
жи 
ми 
иық 

жи-ын ми-ы 
и-ық 

[jɪy] [mɪy] [ɪyɪq] [jɪ-yɪn] [mɪ-yɪ] 
[ɪ-yɪq] 

  
Бірінші буындағы жіңішке дауысты әріпті көріп тұрған балаға келесі буында неге жуан 

әуезді дауысты тұрғанын қалай түсіндресің. «Бірінші буын жіңішке әуезді, сонда келесі буын 
неге жіңішкермей тұр» деп, бала аң-таң қалмай ма? 

Қорытындыны мұғалімдер ФБ-те өздері айтып отыр, «сиыр деген сөзді буынға бөле алмай 
жатырмыз» дейді. Өздеріңіз де көрген боларсыздар. Не айтуға болады: бұрыс әліпбиден 
дұрыс еміле шықпайды, дұрыс әліпбиден бұрыс еміле шықпайды. Жазылымы дұрыс 
сыйыр сөзінің сиыр болып бұрыс жазылып отырғаны жалған әліпби мен жалған еміленің 
нәтижесі. Кирилше жазылған сиыр сөзін буынға дұрыс бөлу мүмкін емес, өйткені и әрібін 
ортасынан қақ бөле алмайсыз, ұстаздардың қиналып отырғаны да сондықтан. Буынға дұрыс 
бөліну үшін дұрыс емілемен сы-йыр [sɪ-yɪr] болып жазылу керек.  



138 

Ұзын сөздің қысқасы, қорытындыға келейік, осындай шатпақ әліпби, сарсаң емілемен 
бірінші сыныптың баласын «алдауға» болады, ал ересек сыныптың балаларын, студенттерді, 
ата-аналарды қалай «алдайсың». Орынды сұрақтарға мұғалім қашанғы орынсыз жауап беріп 
отырады.  

Ахаң (А. Байтұрсынұлы) айтқан «ел бүгіншіл, менікі ертең үшін» дегендей, акад. Ә. 
Қайдари үлгісін салған, біз қолдап отырған «ҰЛТТЫҚ ӘЛІПБИ» мен оның ЕМІЛЕСІН бүгінгі 
«кирилл» ұрпақ түсінсе түсінер, түсінбесе түсінбес, ал әліпби санасы жаңғырған келер 
ұрпақтың дұрыс түсінеріне күман жоқ («Ұлттық Әліпбимен» жазылған мәтінді сөз соңына 
тіркеп отырмыз, әркім өзі көз жүгіртіп көрсін).  

Әліпби мен еміленің мақсаты тек сауат ашу болмау керек, сол сауат ашудың арқасында 
бала білім алу керек: дауысты-дауыссыз дегенді білу керек, буын дегенді біліп, буынға бөле 
білу керек, тасымал дегеннен хабардар болу керек, сөзді түбір мен қосымшаға талдай білу тағы 
керек екен. Бұлар білуге тиіс ең бастапқы жайттар, әліппеден бастап оқулықтар осыларды 
білдіруге тырысады. Білуге тиіс нәрсе жетерлік екен, ал осының бәрін білу үшін, әліпби мен 
еміле осы айтылғандарды мүлтіксіз жазып үйрету керек. Ақиқат білім сонда ғана игеріледі.  

Әліпби дұрыс құрылмай еміле дұрыс түзілмейді. Ендеше: 
-үнемдейміз деп, орыстың дауысты и[i:] дыбысымен қазақтың дауыссыз й[y] дыбысын бір 

таңбамен белгілеуге болмайды (жалпы дауыссыздың таңбасымен дауыстыны, керісінше, 
дауыстының таңбасымен дауыссызды белгілеуге еш болмайды!!!); 

-«і» таңбасының үстіндегі нүкте (дәйекші) жіңішке әуездің белгісі, ендеше нүктесіз әліппен 
жіңішке «і» дауысты дыбысымызды «ɪ» деп белгілеуге болмайды, нүктесіз әліп жуан әуезді 
дауысты дыбысты білдіреді. Турасын айту керек, «үнемшілдер» бұл жерде жазу теориясы мен 
практикасы тұрғысынан асқан қиянатқа барып отыр. Сонда не, қазақтың табиғи жіңішке 
әуезді «іні» сөзін басбұзарлықпен ыны[ɪnɪ] деп жазып, қалайша «іні» деп оқы дей аламыз. Қол 
дағдыланып, көз үйренген тарихи дәстүрді қалай бұза аламыз; 

-латынның «у» таңбасымен жазу теориясы мен практикасы бойынша дауыссыз «й» 
дыбысы белгіленеді, ендеше қазақтың «й» дауыссыз дыбысы әлеми фонетикалық дәстүрмен 
[y] деп белгілену керек; 

-ал жуан әуезді «ы» дыбысымыз нүктесіз әліппен [ɪ] болып белгілену керек, сонда қазақ 
тілінің дауысты дыбыстары жуанды-жіңішкелі [a-ä, o-ö, u-ü, ɪ-i] болып жұптасып шыға келеді, 
жазу теориясына да қайшы емес, оқу-әдістемелік тұрғыдан да тиімді-ақ.  

-ал «ұ» дауыссызымызға латынның «u» таңбасы дайын тұр, оны «ū» деп белгілеп, тағы бір 
бейтаныс жасанды таңба табудың қажеті жоқ (сауатты жазудың үлгісін Елорда әуежайындағы 
маңдайша «Nursultan Nazarbayev» деп көрсетіп тұрған жоқ па, «ұ»-да [u] болып, «й»-де [y] 
болып өз орындарында тұр).  

Тағы бір мысал. Болған әңгіме.  
Таңертең бірінші сыныпқа дайындалып жүрген немерем жүгіріп келіп, «ата, жусан 

дегендегі «у» дауысты ма, дауыссыз ба?» дегені. Бір сәт тұншығып тұрып қалдым... Көрініп 
тұрған таңбасы (әрібі) жоқ болғаннан кейін, ол жерде «ұ» деген дауысты дыбыс бар» деп қалай 
түсіндіресің... Амал жоқ, іштен күйіп «дауысты» дей салдым. Бала алдында жалған сөйлеп, 
өтірік айтып тұрмын.  

 Қадірлі ата-аналар мен ұстаздар, осы сұрақ ерте ме, кеш пе бәріңіздің алдыңыздан 
шығады, не деп жауап берер едіңіздер? Маған ұқсап, жалған сөйлеп, күнаға батар ма едіңіздер, 
әлде басқа шешімін табасыздар ма??? 

Мұғалімдердің теориялық дайындығына қосымша ретінде. «Тау» және «ту», «бау» және 
«бу», «жай» және «жи» жұп сөздерінің морфологиялық үлгісі (моделі) бірдей, дауыс-
сыз+дауысты+дауыссыз: taw-tuw, baw-buw, jay-jɪy. Соған қарамай бір сыңарын жазғанда 
дауыстыны жұтып қоямыз – ту, екіншісіне тиіспейміз – тау. Егер тілдің жүйе (система) екенін 
ескерсек, онда екеуін де дауыстысымен не толық, не қиып тастап жазуымыз керек. Бұл жерде 
морфем бірліктердің морфологиялық қызыметінен басқа себептеріне сүйенуге болмайды. 
Құрылымы жүйелі әліпбиден ғана ұлттық еміле құрастыруға болады. Бірін жазып, бірін 
жазбайтын еміле, сау адамды шатастыратын, сыңаржақ ұстаным болып табылады.  
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Соңғы сөз орнына. Әліпби-жұмбақ 
«Дауыссыз дыбыстарды таңбалайтын әріптер: b, g, ğ, d, j, k, q, l, m, n, ñ, p, r, s, t, v, f, h, ş, z» 
Мынау соңғы ұсынылып отырған еміле-ережедегі «дауыссыз дыбыс әріптерінің емлесі» 

деп берілген нұсқау.  
Енді жұмбақ: осы тізбекте қазақтың екі төл дауыссыз дыбысы да, ол екеуінің әрібі де жоқ, 

кәне кім бұрын табады? 
Әрине табуға болады, онда неге екі төл дауыссыздың таңбасы жоқ? Өйткені «үнемшілдер» 

таңба санын «үнемдеп», төл «й» дауыссызымызды орыс тілінің дауысты «и» таңбасына 
қосақтап латын үлгісінде «і» деп жіберді. Жіңішке әуезді төл «і» дауысты дыбысымыз, жоға-
рыда айттық, дәстүрлі өз таңбасынан айырылып қалды. Төл «у» дауыссызымызды «үнемдеп» 
орыс тілінің «у» дауыссызына қосақтап латын үлгісінде «u» деп жіберді. Ал «і» әрібі де, «u» 
әрібі де дауысты дыбыстардың таңбасы, оларды апарып дауыссыздардың таңбасының 
қатарына қоса алмай мүшкіл болып отыр. Сөйтіп мүшкіл әрекеттен мүкіс еміле туындап отыр.  

Ата-аналар «жоғарғы жаққа мұғалімдер айтсын» деп, мұғалімдер «ата-аналар 
айтсын» деп, бәрі жабылып «ғалымдар айтсын» деп отыра беруге тағы болмайды. 
Ендеше ғалымдардың Білім және Ғылым министрлігіне жасаған құлаққағысы осы деп 
есептеңіздер.  

Мәтін-өрнек, үзінді.  
 

Nursultan Nazarbayev 
ULI DALANIŊ JETİ QIRI 

Keŋistik – barlɪq nәrseniŋ, al uwaqɪt – bükül oqɪyǧanɪŋ ölşömi. Uwaqɪt pen keŋistiktiŋ kökjiyegi 
toǧɪsqan kezde ult tarɪyqɪ bastaladɪ. Bul jay ǧana ädemi aphorizm emes. Şɪn mäninde, nemister-diŋ, 
italyalɪqtardɪŋ nemese ündi qalɪqta-rɪnɪŋ jɪlnamasɪna köz jügirtsek, olardɪŋ mɪŋdaǧan jɪldɪ qamtɪytɪn 
töl tarɪyqɪndaǧɪ ulɪ jetistikteriniŋ deni osɪ elder qazir meken etip jatqan awmaqtarǧa qatɪstɪlɪǧɪ jöninde 
suraq tuwɪndaytɪnɪ orɪndɪ. Әriyne, ejelgi Rım degen qazirgı İtalya emes, biraq ıtalyalɪqtar özderiniŋ 
tarɪyqɪy tamɪrɪmen maqtana aladɪ. Bul – orɪndɪ maqtanɪş. Sol sɪyaqtɪ, ejelgi gottar men bügingi 
nemister de bir qalɪq emes, biraq olar da Germanyanɪŋ mol tarɪyqɪy murasɪnɪŋ bir bölşegi. 
Polıetnıkalɪq bay mәdeniyeti bar ejelgi Ündistan men bügingi ündi qalqɪn tariyq tolqɪnɪnda üzdiksiz 
damɪp kele jatqan biregey örkeniyet retinde qarastɪruwğa boladɪ. Bul – tarɪyqqa degen durɪs ustanɪm. 
Sol arqɪlɪ tüp tamɪrɪmɪzdɪ bilüwge, ulttɪq tarɪyqɪmɪzğa tereŋ üŋilip, onɪŋ kürmewli tüyinin şeşüwge 
mümkindik tuwadɪ. Qazqstan tarɪyqɪ da jeke jurnaqtarɪmen emes, tutastay qalpɪnda qazirgi 
zamanawiy ğɪlɪm turğɪsɪnan qarağanda tüsinikti boluwğa tiyis. Oğan qajetti dәyekterimiz de jetkilikti. 
Birinşiden, qosqan ülesteri keyinrek söz bolatɪn protomemlekettik birlestikterdiŋ deni Qazaqstan 
awmağɪnda qurɪlɪp, qazaq ultɪ etnogeneziniŋ negizgi elementterin qurap otɪr. Ekinşiden, biz aytqalɪ 
otɪrğan zor mәdeniy jetistikter şoğɪrɪ dalamɪzğa sɪrttan kelgen joq, kerisinşe, köpşiligi osɪ keŋ-baytaq 
ölkede payda bolɪp, sodan keyin Batɪs pen Şɪğɪsqa, Küngey men Teriskeyge taraldɪ. Üşinşiden, 
keyingi jɪldarɪ tabɪlğan tarɪyqɪy jәdigerler bisdiŋ babalarɪmɪzdɪŋ öz zamanɪndağɪ eŋ üzdik 
tekhnolgyalɪq jaŋalɪqtarğa tikeley qatɪsɪ bar ekenin ayğaqtaydɪ. Bul jәdigerler Ulɪ dalanɪŋ jaqandɪq 
tarɪyqtağɪ ornɪna tɪŋ közqaraspen qarawğa mümkindik bere-di. Tipti, qazaqtɪŋ keybir ruw-
taypalarɪnɪŋ atawlarɪ “qazaq” etnoniminen talay ğasɪr burɪn belgili bolğan. Osɪnɪŋ özi bizdiŋ ulttɪq 
tarɪyqɪmɪzdɪŋ kökjiyegi buğan deyin aytɪlɪp jürgen kezeŋnen tɪm әride jatqanɪn ayğaqtaydɪ. 
Ewropatcen-tristik közqaras saqtar men ğundar jәne basqa da bügingi türki qalɪqtarɪnɪŋ arğɪ babalarɪ 
sanalatɪn etnostɪq toptar bizdiŋ ultɪmɪzdɪŋ tarɪyqɪy etnogenezinɪŋ ajɪra-mas bölşegi bolğanɪ tuwralɪ 
bultartpas faktilerdi körüwge mümkindik bergen joq. Sonɪmen birge uzaq uwaqɪttan beri bizdiŋ 
jerimizde ömir sürip kele jatqan köptegen etnostarğa ortaq Qazaqstan tarɪyqɪ tuwralɪ söz bolɪp 
otɪrğanɪn atap ötkenimiz jön. Bul – türli etnostardɪŋ köptegen körnekti tulğalarɪ öz ülesterin qosqan 
bükil qalqɪmɪzğa ortaq tarɪyq. Büginde töl tarɪyqɪmɪzğa oŋ közqaras kerek. Biraq qanday da bir 
tarɪyqɪy oqɪyğanɪ taŋdamalɪ jәne konyukturalɪq turğɪdan ğana sɪypattawmen şektelüwge bolmaydɪ. 
Aq pen qara – bir-birinen ajɪramaytɪn uğɪmdar. Bular özara birleskende jeke adamdardɪŋ da, tutas 
qalɪqtqrdɪŋ da ömirine qaytalanbas reŋk beredi. Bizdiŋ tarɪyqɪmɪzda qasiretti sәtter men qayğɪlɪ 
oqɪyğalar, surapɪl soğɪstar men qaqtɪğɪstar, әlewmettik turğɪdan qawipti sɪnaqtar men sayasɪy quwğɪn-
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sürginder az bolmadɪ. Munɪ umɪtuwğa qaqɪmɪz joq. Köpqɪrlɪ әri awqɪmdɪ tarɪyqɪmɪzdɪ durɪs tüsinip, 
qabɪlday bilüwimiz kerek. Biz basqa qalɪqtardɪŋ rölin tömendetip, özimizdiŋ ulɪlɪğɪmɪzdɪ körseteyin 
dep otɪrğanɪmɪz joq. Eŋ bastɪsɪ, biz naqtɪ ğɪlɪmɪy derekterge süyene otɪrɪp, jaqandɪq tarɪyqtağɪ öz 
rölimizdi bayɪppen әri durɪs payɪmdawğa tiyispiz. Sonɪmen, Ulɪ dalanɪŋ jeti qɪrɪna toqtalayɪq.  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... .  
5. TÜRKİ ӘLEMİNİŊ BESİGİ Qazaqtardɪŋ jәne Ewrazɪyanɪŋ basqa da qalɪqtarɪnɪŋ tarɪyqɪnda 

Altaydɪŋ alar ornɪ erekşe. Osɪnaw asqar tawlar ğasɪrlar boyɪ Qazaqstan jeriniŋ tәji ğana emes, külli 
türki әleminiŋ besigi sanaladɪ. Dәl osɪ öŋirde bizdiŋ dәwirimizdiŋ I mɪŋjɪldɪğɪnɪŋ orta şeninde Türki 
düniyesi payda bolɪp, Ulɪ dala tösinde jaŋa kezeŋ bastaldɪ. Tarɪyq pen geograpɪya türki memleketteri 
men ulɪ köşpendiler imperyalarɪ sabaqtastɪğɪnɪŋ ayrɪqşa modelin qalɪptastɪrdɪ. Bul memleketter uzaq 
uwaqɪt boyɪ birin-biri almastɪrɪp, orta ğasɪrdağɪ Qazaqsannɪŋ ekonomikalɪq, sayasɪy jәne mәdeniy 
ömirinde öşpes izin qaldɪrdɪ. Orasan zor keŋistikti iygere bilgen türkiler ulanğayɪr dalada köşpeli jәne 
otɪrɪqşɪ örkeniyettiŋ özindik örnegin qalɪptastɪrɪp, öner men ğɪlɪmnɪŋ jәne әlemdik sawdanɪŋ 
ortalɪğɪna aynalğan ortağasɪrlɪq qalalardɪŋ güldenüwine jol aştɪ. Mәselen, orta ğasɪrdağɪ Otɪrar qalasɪ 
әlemdik örkeniyettiŋ ulɪ oyşɪldarɪnɪŋ biri – Әbüw Nasɪr Әl-Parabiydi düniyege әkelse, türki qalɪqtarɪ-
nɪŋ ruwqanɪy köşbasşɪlarɪnɪŋ biri Qoja Aqɪmet Yasawi Türkistan qalasɪnda ömir sürip, ilim taratqan.  

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .  
7. QAZAQSTAN – ALMA MEN QIZĞALDAQTIŊ OTANI  
Asqaq Alatawdɪŋ bawrayɪ alma men qɪzǧal-daqtɪŋ «tarɪyqɪy otanɪ» ekeni ǧɪlɪmɪy turǧɪdan 

dәleldengen. Qarapayɪm, biraq bükil әlem üşin özindik mәn-maŋɪzɪ zor bul ösimdikter osɪ jerde bür 
jarɪp, jer jüzine taralğan. Qazaqstan qazir de әlemdegi alma atawlɪnɪŋ arğɪ atasɪ – Sibers almasɪnɪŋ 
otanɪ sanaladɪ. Dәl osɪ tuqɪm eŋ köp taralğan jemisti әlemge tartuw etti. Bәrimiz biletin alma – bizde-
gi almanɪŋ genetikalɪq bir türi. Ol Qazaqstan awmağɪndağɪ İle Alatawɪ bawrayɪnan Ulɪ Jibek jolɪnɪŋ 
köne bağɪtɪ arqɪlɪ alğaşqɪda Jerorta teŋizine, keyinnen bükil әlemge taralğan. Osɪ tanɪmal jemistiŋ 
tereŋ tarɪyqɪnɪŋ simbolɪ retinde elimizdiŋ oŋtüstiginde eŋ әsem qalalardɪŋ biri Almatɪ dep ataladɪ. 
Qazaqstan awmağɪnda Şuw, İle tawlarɪnɪŋ eteginen әli künge deyin jergilikti ösimdikter әleminiŋ 
jawqarɪ sanalatɪn Regel qɪzğaldaqtarɪn bastapqɪ küyinde kezdestirüwge boladɪ. Bul әsem ösimdikter 
bizdiŋ jerimizde Tyan-Şan tawlarɪnɪŋ etegi men şöleyt dalanɪŋ tüyiser tusɪnda payda bolğan. Qazaq 
topɪrağɪndağɪ osɪnaw qarapayɪm, sonday-aq erekşe gülder öz әdemiligimen köptegen qalɪqtɪŋ jüregin 
jawlap, birtindep bükil әlemge taradɪ. Büginde jer jüzinde qɪzğaldaqtɪŋ 3 mɪŋnan astam türi bar, 
olardɪŋ basɪm köpşiligi – bizdiŋ dala qɪzğaldağɪnɪŋ «urpağɪ». Qazir Qazaqstanda qɪzğaldaqtɪŋ 35 türi 
ösedi.  

 
 

Жұмабай Қ.  
аға оқытушы 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті 
 

ҰЛТТЫҚ СИПАТ ЖӘНЕ ОНЫҢ АУЫСТЫРУЛАРДАҒЫ КӨРІНІСІ 
 

Аңдатпа. Өмірлік тәжірибеде құндылықтар тізіміне, қазіргі кезеңдегі басты тұлға, ең маңызды құндылық 
иесі – адам екендігінде күмәніміз жоқ. Кез келген нәрсе, жер бетіндегі барлық заттар, бүкіл адамзаттық 
мәдени мұралардың ең ізгілері – құндылықтар адам қолдарымен, ақыл-ойларының нәтижесінде жасалған. 
Адам ойының қандай да бір жоғары түрі деген тұжырымға келе отырып, құндылықты мәдениеттің құрамдас 
бөлігі деп есептейміз. Мақалада зерттеушілер жалпыадамзаттық сипат, көркемөнердің ұлттық және 
көпұлттық сипаты, әдебиеттегі ұлттық сипат төңірегінде өздерінің көптеген ой-пікірлерін қалдырды. Яғни өз 
ұлтын дәріптеудің дұрыстығын, дегенмен де сол жолда басқалардың ар-ождан, намысын да аяқасты етпеуі 
қажеттілігі мен байланысы зерделенді.  

Түйін сөздер: Дүние. Болмыс. Бейне. Ұлттық таным. Тілдік бейне.  
 
Дүниенің тілдік бейнесіндегі метафоралардың алатын орнын көрсету –ауқымды мәселе. 

Метафоралар әлемнің күнделікті тілдік бейнесіндегі үлгі – образ болып табылады. 
Метафораның теориясын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлініп, оның тілдегі қызметі, тіл, 
сана, таныммен байланысты сан алуан ғылым салаларындағы термин жасау, жаңа білімді 
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қалыптастыру қызметі, түрлері, мән-маңызы мен қолданылу аясы жөнінде қарастырылып 
келеді. Зерттеушілер Н. Д. Арутюнова, О. С. Ахманова, А. В. Бельский, Б. Н. Томашевский, 
Ю. С. Язикова, А. В. Калининалар да метафораны топ-топқа, жік-жікке бөледі. Ал қазақ 
әдебиеттану ғылымында метафораға алғаш «ауыстыру» атауын ұсынған А. Байтұрсынұлы 
болатын. З. Қабдолов, Қ. Жұмалиев, З. Ахметов еңбектерінде метафора троп немесе 
құбылтудың бір түрі ретінде, яғни ойды ажарлап, мәнерлі жеткізуде, көркем шығарманың 
әсерлілігін арттыруға бағытталған тәсіл ретінде қарастырылады.  

Қазіргі тіл білімінде де әдебиеттанудағы секілді метафораны танымдық сипатта қарау оның 
бағалауыштық, біртұтастық, әмбебаптық қасиеттерін анықтауға негіз болады. Метафораның 
бағалауыш бейне тудыру қасиеті, бағаның кейіптелуі де назардан тыс қалмайды.  

Қазақ халқының сөз өнері, ұлттық мәдениетке қосатын оның зор үлесін ғалымдар талайдан 
бері айтып келеді. Әдеби тілі, поэзия тіліне зерттеушілер өз еңбектерін арнап, құнды пікірле-
рін де айтты. Олардың қатарында М. Әуезов, С. Мұқанов, Ғ. Мүсірепов, С. Кеңесбаев, Ә. Мар-
ғұлан, Қ. Жұмалиев, Е. Ысмаилов, М. Қаратаев, Ә. Тәжібаев, М. Балақаев, Ғ. Мұсабаев, А. 
Ысқақов, Б. Кенжебаев, М. Дүйсенов, З. Қабдолов, Р. Сыздықова, Б. Хасанов, З. Ахметов, т. б. 
бар.  

Аты аталған ғалымдардың барлығы дерлік біз тілімізге тиек етіп отырған ауыстырулар 
мәселесін, оның теориясы мен сөз ішіндегі пайдалануы мен орнын, оның сөзге әсерін, сөздегі 
ерекше рөлін, жалпы көркемөнердің ұлттық сипатын, т. б. да түсіндіріп өтеді. Ал бұған 
романтизм теоретиктері Гете, Дидро, Лессинг, Гердер, Кант, Шиллер, т. б. өз еңбектерін арна-
ған. Реалист-жазушылар И. С. Тургенев, И. А. Гончаров, Ф. М. Достаевский, Л. Н. Толстой, 
Стендаль, Бальзак, Флобер, т. б. әдебиеттің ұлттық сипатының теориялық мәселелеріне өзде-
рінің ой-пікірлерін білдірген.  

Ал поэзиядағы ауыстырулардың ұлттық сипатын ашу үшін ең бірінші көркемөнер, 
әдебиеттің ұлтқа тән барлық қағида-қасиеттерін біліп алу орынды. Осы орайда ғалым Б. 
Кәрібозұлы төмендегідей тұжырымын ұсынады: «Біздер үшін, ең бастысы, И. Г. Гердердің 
әдебиет туындылары мен мұраларының қандай ұлт, қайсы халықтікі болғанына қарамастан 
өзіндік ерекшелігі, ұлттық сипатының болатындығын айтуы еді. Көркем әдебиеттің болмыс-
бітіміндегі ұлттық ерекшелік пен ұлттық сипат мәселелері романтиктердің эстетикасында 
толық шешімін таппағаны былай тұрсын, романтизм теретиктерінің кейінгі өкілдері әдебиет-
тің ұлттық сипатын біржақты қарастырып, оған нәсілдік мағына үстеуге дейін барды», - 
дейді[1, 7].  

Бұл пікірден байқайтынымыз, И. Г. Гердер әр ұлттың өзіне тән ұлттық ерекшелігі болаты-
ны секілді, оның әдебиетінде де өзгеше ұлттық бояу, реңк, ешкімге ұқсамайтын өзгешеліктің 
болуы заңдылық екендігін айтады. Ал оны біржақты пайдаланып, ұлт араздығын қоздыруға, 
нәсілдік астамшылық немесе төмендетуге дейін апаратындай көркемөнердің ғұмыры ұзақ 
болмақ емес. Сондықтан да ақын-жазушы, жыраулардың қандай да бір шығармасы ең әуелі 
өзінің эстеттік және этикеттік нормасынан айырылмауы қажет. Сонда ғана ол жазбаның өмірі 
ұзақ болады.  

Бұл тұрғыда қазақ ақын-жазушыларының ары таза десек, еш артық айтқандық болмас. 
Себебі, қай ғасырларда болмасын, жазылған шығармалардың барлығында дерлік тек тәлім мен 
тәрбиенің рөлі ерекшеленеді. Қазақ халқы артына жақсы сөз ғана қалдыруға тырысады. Ақын-
жыраулардың көбісінің өлеңдерінде қазақтың кең жазира даласы, орманы мен тоғайы, көлі 
мен шөлі суреттеледі. Асқан дана, ақылды сұлулары мен батыр ерлері, пырақ аттары мен маң-
маң басқан түйелері, ұлы көш суреттері тізбектеле беріледі. Бұған мысалды қазақтың біртуар 
ұлы Абай, батыр ұлы Махамбеттің, сал-серілер Ақан мен Біржанның, Сыр сүлейлерінің, т. б. 
ақын-жыраулар өлеңдерінен тез-ақ табуға болады. Олар өз туындыларында теңеу, тұрақты сөз 
тіркесі, ауыстыру, т. б. көркемдегіш құралдарды кеңінен пайдаланады, өлеңдерінде ұлттық 
сипат кеңінен көрініс табады. Мәселен, Абай өлеңіндегі мына бір жолдарды мысалға алсақ: 

«Адасқан күшік секілді, Ұлып жұртқа қайтқан ой». Негізінде, ұлыса ит пен қасқыр ұлиды. Ал 
ойдың ұлуы, бұл жерде – өте әдемі келістірілген ауыстыру. Ойдың ұлуын қазақтан артық ешкім 
де түсінбесі хақ. Ақын халық мұң-зарын осы ой, онда да ұлыған ой арқылы шендестіріп отыр.  
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Абай мен Махамбет өлеңдерінің біразына жоғары теориялық деңгейде қарап, екеуінің 
көптеген поэзиялық шығармаларына талдау жасаған ғалым З. Ахметов: «Махамбеттің 
«Шамдансам жығар асаумын» дегенін білеміз... Бұл метафора да айрықша, мазмұндылығымен 
көз тартады. Құрылысы жағынан да оның Абай қолданған бейнелеу тәсілімен түпкі негізі бір: 
екеуі де халықтық үлгіні тірек етеді. Алаайда Махамбет сол үлгіні тікелей пайдаланған да, 
Абай түрлендіріп, жаңаша келтірген.  

Соқтықпалы, соқпақсыз жер – өте терең мағыналы метафоралық бейне. Қазақтың кең 
даласында, әрине, жол да, соқпақ та жеткілікті. Ақынның айтып отырғаны ол емес екені 
өзінен-өзі түсінікті... Ол сол қоғамдық ортада, қазақ халқының өмірінде көпшілікті ұлы ақын 
өзі арман еткен әлеуметтік тілек-мақсатқа, үлкен жаңалыққа, прогрестік қоғамдық даму 
жолына бастайтын соқпақтың болмағанын аңғартып отыр», -дейді[2, 66].  

Қазіргі лингвистикалық зерттеулер шындықты идеалды түрде бейнелеудің адамға ғана тән 
ең жоғарғы формасы оның ақыл-ойы, санасы ойлауы, рухани ішкі дүниесімен тығыз 
байланысты зерттеуге бағытталады. Әлемдік және отандық тіл білімінің қазіргі тандағы дамуы 
лингвистикалық жүйелік талдаудан антропоцентристік талдауға көшу XX ғасырдың аяғы мен 
XXI ғасырдың басындағы тіл білімінің есте қаларлықтай ерекшеліктерінің бірі болып 
табылады, өйткені тілдік құбылыстарды зерттеуде лингвистика тек қана тілдік, атап айтқанда 
адамдардың бір-бірімен қатынас жасауы, пікір алысып өзара түсінісуі, дыбыстық, сөз кұрамы 
және грамматикалық тәсіл жүйесімен шектеліп қала алмайды.  

Жоғарыда берілген әлемдік және отандық ғалымдардың зерттеу еңбектері метафораның 
сан салалы тілдік құбылыс екендігін нақтылай түседі. Берілген анықтамалардан байқап 
отырғанымыздай, метафораның негізгі қызметі – айтылар ойдың тігісін жатқыза отырып, 
астарлай, оқырманға образды түрде ұлттық болмыста жеткізу болып табылады.  

Қазақ тіліндегі метафораның жай-күйі, оның жасалу механизмі, тілді, ойды дамытудағы 
қызметі, жалпы қазақ метафораларының зерттелуі, сипатталуы, ғылым тіліндегі танымдық, 
термин жасау қызметі теориялық тұрғыдан терең зерттеуді қажет етеді. Әсіресе метафораның 
концептуалдық (мағына, ұғым жасау) когнитивтік (танымдық) қызметі, ғылыми мәтіндерде 
жаңа ілім-білім түрлерін қалыптастыруда қолданылуы, жаңа (номинативті) мағына, термин 
жасау қабілеті назардан тыс қалып келеді.  

Метафораның бүкіл болмыс-бітімін ашатын, оны тек лингвистикалық аспектіде ғана емес, 
адам ойлауы мен танымына қатысты философия, психология, логика сияқты ғылымдарымен 
байланыстырып, жан-жақты қарастыратын, қазақ тіліндегі метафора құбылысының теориясын 
қалыптастыруға үлес қосатын ірі зерттеу еңбектерді қажет етеді.  

Ғалымдар метафораның жасалу жолдарына ерекше көңіл аудара отырып, автор 
метафоралық мағына алған сөз метафоралық қолданыстың негізінде пайда болатынын, оның 
сапасы сөйлеушінің шама-шарқына қарайлас, дүниетанымына, біліміне тікелей байланысты 
екенін айтады. Кейбір ғалымдар көптеген уақыт өткеннен кейін метафоралардың өзі қайтадан 
метафорлануы, тіпті бұрынғы төл мағынасына кері оралуы мүмкіндігін де алға тартады.  

Адам өмір сүрген ортадағы факторлардың өзгерістеріне қарай еркін сөз тіркестерінен 
жасалған фразеологияның компоненттеріндегі тура мағынадағы сөздер ауыспалы мағынаға 
ауысуы – ондаған, жүздеген жылдардың ішінде болатын құбылыс. Мәселен, профессор М. 
Балақаев көркемдік арқау болатын тілдік тәсілдерді екі топқа бөледі. Бірі – бейнелеу тәсілдері 
– өмірдің реалды шындығын, құбылысты кісінің көз алдына елестететіндей етіп суреттеу, 
екінші әсері – әсерлеу – оның үстіне кісінің эмоциялық сезіміне әсер беретіндей етіп көріктеу. 
Ал ғалым Б. Хасанов қазақ метафораларын екіге бөледі: бірі – белгілі бір шешеннің сөз 
саптауында пайда болған индивидуалдық метафора, екіншісі – халықтық сипат алған дәстүрлі 
метафоралар. Бірақ бұл екеуінің ара-жігі жоқ, өйткені жеке авторлар жасаған метафоралар 
көбіне халықтық дәстүрлі метафоралардың ізімен жасалады және олардың көпшілікке кең 
тарауы мүмкін.  

Өмірлік тәжірибеде құндылықтар тізіміне, қазіргі кезеңдегі басты тұлға, ең маңызды 
құндылық иесі – адам екендігінде күмәніміз жоқ. Кез келген нәрсе, жер бетіндегі барлық 
заттар, бүкіл адамзаттық мәдени мұралардың ең ізгілері – құндылықтар адам қолдарымен, 
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ақыл-ойларының нәтижесінде жасалған. Барлық пікірлер мен айтылған көзқарастарға сүйене 
отырып, құндылық – адам ойының қандай да бір жоғары түрі деген тұжырымға келе отырып, 
құндылықты мәдениеттің құрамдас бөлігі деп есептейміз.  

Зерттеушілер жалпыадамзаттық сипат, көркемөнердің ұлттық және көпұлттық сипаты, 
әдебиеттегі ұлттық сипат төңірегінде өздерінің көптеген ой-пікірлерін қалдырды. Сонымен 
қатар, ұлттың өзіне ғана тән ерекшеліктерін айтқан кезде оның бір жақты болып кетпеуін, яғни 
өз ұлтын дәріптеудің дұрыстығын, дегенмен де сол жолда басқалардың ар-ождан, намысын да 
аяқасты етпеуі қажеттілігін, яғни этика мәселесін үнемі еске салып отырады. Мәселен, Г. 
Ломидзе мұны өзінше былай түсіндіреді: «Ұлттық шектелу – өз ұлтының шекарасында ғана 
болу, ұлттық көкіректік, менмендік, дандайсу ғана емес, ұлттық шектелу социалистік өмір 
жағдайында ұлттықтың зиянды әдеттеріне сүйену болып шығады. Ұлттық шектелу сондай-ақ, 
өз ұлтына даген шынайы махаббатпен, оның тарихи және бүгінгі тұрмыстағы ұлт өмірін 
көрсететін, басқа халықтар өміріміен жалғастыратын сапалы қасиеттерімен еш уақытта бірге 
бола алмайды»[3, 37].  

Жоғарыдағыдай пікірлер қарап отырсақ, көптеген ғалымдардың зерттеулерінде кездеседі. 
Дегенмен де олардың барлығының ішінен олардың ең дұрысын таңдап алу – көзі қарақты 
оқырман еншісінде. Сондықтан да қазіргідей өшкеніміз жанып, өлгеніміз тіріліп жатқан шақта 
әр ұлт та өзінің бұрын ұмыт болған, ұмыт болуға шақ қалған қымбат қазыналарын ұлттық 
тұрғыда қарастыруға толық хақылы. Тек, тағы да қайталап айтамыз, этикет мәселесін сақтай 
отырып, құқықтық негізде жұмыс істегенде ғана ұтылмайтынымыз анық. Осы орайда келесі 
зерттеуші В. Д. Оскоцкий былай дейді: «Ешбір ұлттық әдебиет өзінің аумағының жағрапиялық 
шекарасында қалмайды, басқа ұлт әдебиеттерімен байланыссыз, олардың тәжірибесінен 
үйренбей және оларға өз жетістіктерімен ықпал етпей, байытпай дами алмақ емес»[4, 20].  

Осындай пікірлерден барып, зерттеушілер көбіне белгілі бір ұлттың, мейлі ол қазақ немесе 
орыс не латыш деп алайық, олардың өзіне ғана тән ұлттық сипатынан алшақ кетіп жатады, 
яғни сол ұлттың өзіне ғана тиесілі ұлттық мінез, ұлттық бояу, ұлттық калорит, жалпы тек 
өзінікі іспеттес дүниенің бар екендігін ұмыт қалдырады. Осы орайда ғалым Б. Кәрібозұлының 
мына бір тұжырымы мен мысалына назар аударғанды жөн көрдік: «Көркемөнердің ұлттық 
және көпұлттық мәселесін зерттеуде еленуге тиіс тағы бір тұс – ұлттық және көпұлттық, яки 
жалпыадамзаттық сипаттарды бір-біріне қарсы қоюға болмайтындығымен байланысты. Кез 
келген ұлттық әдебиеттің өмірінен таза ұлттық сипатты туындыларды табуға болғанымен, 
осындай шығармалардың негізінде әдебиеттің ұлттық сипатын ғана уағыздап, оны әдебиеттің 
көпұлттық, яки жалпыадамзаттық сипатына қарсы қоюға тіпті де болмайды», - дей келе автор 
Абайдың «Қансонарда бүркітші шығады аңға» өлеңінің таза ұлттық сипаттағы туынды 
екендігін алға тартады[1, 23].  

Зерттеуші қазақтың құс салу, таудан түлкі қағу, аңшылық ләззатын осылар арқылы сезіну 
қазаққа болмаса, басқа ұлттарға сондайлық рахат сыйлау мүмкін болмауын не оның 
түсініксіздеу болуын тілге тиек етеді. Сонымен бірге оның тағы да сол Абайдың: 

«Құсы да, иесі де қоразданар,  
Алпыс екі айлалы түлкі алғанда,  
«Үйірімен үш тоғыз» деп жымыңдап,  
Жасы үлкені жанына байланғанда, - десе, басқаларын айтпағанның өзінде, «үйірімен үш 

тоғызды» бөтен ұлт өкілі қайдан түсінеді, бұндай тіркестер қандай шебер аудармашының 
қолына түскенімен, қазақтан басқаға түсініксіз болып қала береді, толық мағынасын беретін 
қалыпта аударылмайды. Қазақ халқының ұлттық дәстүрін білдіретін өлең жолдарының біреу 
емес, бірнешеу, Абайда ғана емес, басқаларда да барлығын ескерсек, әдебиеттің ұлттық сипа-
тын сол әдебиеттің ұлттық дәстүрі де анықтай алатынына ден қоямыз, - деуінен көп жайды 
аңғаруға болады.  

Жоғарыда келтірілген зерттеушілер пікірлері әр алуан. Десе де олардың барлығы дерлік 
әдебиеттің ұлттық сипатын ашудан, оның құндылығын бағалаудан қашпайды. Ал мына бір 
тұжырым сол ой-пікірлердің нүктесін қоятын секілді: «Ұлттық пен жалпыадамзаттық бір-
біріне қарсы, жауластық жағдайында емес, керісінше, қоғамдық және мәдени дамудың 
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жоғарғы сатыларында олардың бір-бірімен байланысы күшейе түседі. Көркемөнер тарихында 
нақты, айқын ұлттық сипат жалпыадамзаттыққа ұласады, жалпыадамзаттық сипатқа ұласқан 
ұлттық сипат өзінің қуат-күшін арттыра түседі»[5, 11].  
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МӘТІН ТАЛДАУ  
 

Аңдатпа. Мақалада, мәтін туралы әртүрлі ғалымдардың анықтамалары беріліп кетеді. Мәтінді 
лингвистикалық талдауда қандай ғалымдар еңбек еткені жайлы айтылады. Сонымен қатар, негізгі мәселелері, 
әдістері мен амалдары, аспектілері, негізгі деңгейлері және талдау түрлері қарастарылды. Қазақ тілін 
оқытудың ең негізгі мақсаты – тілді үйрету, яғни оқушы белгілі дәрежеде қазақ тілінде сөйлеу керек, басқаны 
түсіну керек, оқыған шығарманың мазмұнын түсіну керек, өз ойын басқа адамға жеткізе білу керек. Бұл үшін 
сабақ барысында мәтіндер қолданылады. Мәтіндерді қолдану мақсаты – балалардың сөздік қорын дамыту, 
мәтінді талдай білу, сонымен бірге ауыз және жазба тілінің дағдыларын қалыптастыру. Баланың тілін 
дамытуда мәтін талдау үлкен орын алады, мәтінді талдау балаға білім береді, тілі мен ой-өрісін дамытады 
және тәрбиелейді. Қазіргі заман талабы: әр оқушы әр сабақ кезінде жаңа білім қосып қана қоймайды, соны 
өзі игеріп, талдап, пікір таластыру деңгейіне жетіп, даму үстінде болуын қалайды. Мәтінді талдау 
оқушылардың шығармашылық (креативті) ойлау қабілеттерін арттыруға, тілін байытуға, өз ойын қазақ 
тілінде еркін жеткізу, сауатты жазу үшін елеулі нәтиже береді деп ойлаймыз.  

Түйін сөздер: мәтін, мәтін талдау, лингвистикалық талдау, әдістері, аспектілері, талдау түрлері.  
 

Аннотация. В статье даны определения текста различными учеными. Рассказывает о ученых, которые 
занимались лингвистическим анализом текста. Кроме того, были рассмотрены основные проблемы, методы 
и подходы, аспекты, основные уровни и виды анализа. Основная цель обучения казахскому языку – это 
обучение языку, то есть ученик должен в определенной степени говорить на казахском языке, понимать 
других, понимать содержание прочитанного произведения, уметь передавать свои мысли другому человеку. 
Для этого во время урока используются тексты. Целью использования текстов является развитие детской 
лексики, умение анализировать текст, а также формирование устных и письменных языковых навыков. 
Анализ текста играет важную роль в развитии языка ребенка, анализ текста воспитывает ребенка, развивает 
и питает язык и мышление. Современные требования: каждый ученик не только добавляет новые знания во 
время каждого урока, но и хочет овладеть ими, проанализировать их, достичь уровня обсуждения и 
развиваться. Мы считаем, что текстовый анализ оказывает реальное влияние на развитие навыков творческого 
мышления учащихся, расширение языковых навыков, свободное выражение своих идей на казахском языке, 
грамотность.  

Ключевые слова: текст, анализ текста, лингвистический анализ, методы, аспекты, виды анализа.  
 
Мәтінді талдау оны оқудан басталады. Талдаудың негізгі мақсаты – мәтіннің идеялық-

тақырыптық мазмұнын ашу, көркемдік ерекшеліктерін айқындау.  
Мәтін дегеніміз – жазба құжат түрінде обьектіленген аякталғандықты білдіретін, әдеби 

тұрғыда өңделген, тақырып (атау) лексикалық, грамматикалық, логикалық, стилистикалық 
байланыстардың әр түрлі типтерімен біріккен, бірқатар ерекше бірліктерден (күрделі 
фразалық тұтасымнан) тұратын белгілі бір мақсаты, грамматикалық нұсқамы бар сөздің (речь) 
шығармашылық процесінің туындысы [ 1 ,  1 8  б . ].  
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Мәтін – жүйелі, тұтас, тиянақты қалыптасқан және мағыналық жақтан өзара байланысқан 
сөйлемдердің бірізділігі, коммуникацияға қатысуға тән сөйлемелік бірізділігі, жазу үлгісіндегі 
ауызша сөйлеу шығармашылығы [2, 54 б. ].  

Мәтін – обьективті әлемнің субьективті бейнесі, кең мағынада екі сананың қарым-
қатынасқа түсінуінің бір жолы. Мәтін – (әңгіме, сөз, хат, оқиға) әрқашан біреулерге бағыш-
талған, әрі сол бағышталғанымен ғана күнды бағалы. Мәтін – өзіңді жеткізудің, көрсетудің бір 
түрі, өзіңді ойлай білетін субстанция ретінде табу жолы. Іс-әрекет, қылықта өзіндік мәтін 
түрінде түсіндіріле алады. Адам іс-әрекеті потенциалды мәтін және ол өзі уақытынын 
сүхбаттылық контексі арқылы ғана түсіндіріледі [3, 74 б. ].  

«Мәтін» ұғымын қалыптастыруда, түсіндіруде, талдауда қазақ лингвист ғалымдары да 
айтарлықтай еңбек етіп келеді, әсіресе соңғы жиырма жыл көлемінде ғылыми сапасы жоғары 
талай-талай зерттеулер жарық көрді. Осы тұрғыда Р. Сыздықтың, Б. Шалабайдың, 
С.Мұстафинаның, З. Ерназарованың, Г. Әзімжанованың, Г. Есмағұловтың, Д. Әлкебаеваның, 
Г. Әбікенованың, А. Әділованың, М. Маретбаеваның, Г. Смағұлованың, Ж. Қайшығұлованың, 
Г. Кәріпжанованың және т. б. еңбектерін атаймыз.  

Мәтін мәтін лингвистикасы мен оның практикалық курсының, мәтінді лингвистикалық 
талдау мен әдебиеттанудың ортақ зерттеу объектісі.  

Алайда әдебиеттану объектісіне қарағанда мәтін лингвистикасының талдау объектісі 
кеңірек, себебі ол: 

- тек көркем шығарманы ғана емес, барлық сөйлеу шығармаларын қамтиды; 
- мәтінді сол мәтінді тудырып тұрған барлық тілдік элементтердің комбинациясы ретінде 

зерттейді. Ол тілдік арақатынастардың өзгерістерін, мәтін ішіндегі олардың динамикасын 
зерделеп, мазмұн тұрғысында мәтіннің идеялық-тақырыптық және эстетикалық деңгейінде 
жасақталуын, айтылым тұрғысындағы функциясын белгілейді, осы тұста әдебиеттанумен 
ұштасады. Әдебиеттану мәтінді идеялық мазмұны, эстетикалық құндылығы, жанрлық 
артықшылығы, композициялық ұйымдастырылуы қырынан қарастырады. Басқаша айтқанда, 
өз талдауында формадан мазмұнға қарай, ал әдебиеттануда мазмұннан формаға қарай ауысады; 

- лингвист өз талдауын көп жағдайда нақты мәтінді талдаумен шектесе, яғни зерттеудің 
имманенттік әдісін қолданса, әдебиеттанушы үнемі тарихи, әлеуметтік, философиялық 
сипатта экскурстар жүргізеді, яғни көбіне зерттеудің проекциялық әдісін қолданады (В. В. 
Виноградовтың терминдері); 

- лингвист мәтінді ең алдымен оқырман (адресат) тұрғысынан, ал әдебиеттанушы ең 
алдымен автор (адресант) тұрғысынан талдайды.  

Мәтін лингвистикасында мәтіннің негізгі екі объектісі айқындалады: 
- тұтас сөйлеу шығармасы – сөйлеудің кең мағынасындағы мәтін, макромәтін; 
- күрделі фразалық тұтастық немесе күрделі синтаксистік тұтастық –сөйлеудің тар 

мағынасындағы мәтін, микромәтін.  
Күрделі фразалық тұтастық пен тұтас сөйлеу шығармасы шекараларының сай келуі мүмкін. 

Шағын көлемдегі тұтас сөйлеу шығармасының (газет мақаласы, қысқа әңгіме, ауа райы туралы 
хабар, хабарландыру, т. с. с.) жалғыз фразадан тыс бірліктен құралуы мүмкін. Дегенмен, бұл 
шағын жанрлы және шағын көлемді мәтіндерге ғана қатысты болғандықтан, мәтіннің екі 
объектісін-макромәтін мен микромәтінді айырған жөн, себебі күрделі фразалық тұтастық пен 
тұтас сөйлеу шығармасы-мүлде түрліше тәртіптегі бірліктер.  

Күрделі фразалық тұтастық – синтаксистік ұғым, тұтас сөйлеу шығармасы – әлеуметтік-
сөйлеу құбылысы, қоғамның түрлі салаларына қызмет ететін ең жоғары деңгейдегі 
коммуникативтік бірлік. [4, 4-5 б. ] 

Мәтін лингвистикасының негізгі мәселелері мен ұғымдары: 
- мәтінді талдау; 
- мәтін параметрлері; 
- мәтін бірліктерін анықтау; 
- мәтін категорияларын анықтау; 
- мәтін бірліктерін грамматикалық және семантикалық зерттеу.  
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Мәтінді талдаудың негізгі аспектілері: 
- лингвистикалық түсіндірме-қазіргі қазақ әдеби тілін қазіргі әдеби нормамен шендестіру 

тұрғысында тілдік бірліктерді, соның ішінде тілдік бірліктердің функциялық-стильдік және 
стилистикалық бояуын қарастыру; 

- семантикалау, ұғымы көмескілеу сөздерді, сол сияқты идеялық-теориялық жүктемесі 
(лексика-фразеологиялық деңгейі) ауырлау сөздерді түсіндіру. Бұл мағынада сөйлем мәтіннің 
бейнелілігі мен тілдің эстетикалық тұрғысынан статикалы, шартты болып келуін көрсетеді 
(микробейнелерді, көркемдік және нақыш формаларын және т. б. табу).  

Мәтінді талдаудың негізгі деңгейлері: 
- бейнелік-тілдік (сөздің бейнелеу құралдары); 
- құрылымдық-композициялық; 
- идеялық-тақырыптық.  
Мәтінді лингвистикалық талдаудың негізгі принциптері: 
- историзм принципі (шығарма жазылған тілдік дәуірді ескеру); 
- шығарманың формасы мен мазмұнының өзара байланысын, өзара шарттылығын ескеру 

принципі (мазмұнға, сондай-ақ, сол мазмұнның әсерлік сипатын күшейтуге, прагматикалық 
функциясына бағытталған тіл құралдарын ескеру); 

- мәтінді талдауға деңгейлік принцип (мәтіндегі тілдік жүйенің барлық таңбалық 
деңгейлерін зерттеу); 

- жалпы мен жекені үйлестіру принципі (мәтіндегі жалпы тілділік, жалпы стильдік, жалпы 
жанрлық пен жеке авторлықтың өзара әрекеттестігін ескеру).  

Мәтінді лингвистикалық талдаудың әдістері мен амалдарына жататындар: 
- стилистикалық эксперимент әдісі – синонимдерді іріктеу, мәтінді қысқарту мен кеңейту, 

мәтіндегі сөйлемдердің орнын алмастыру сияқты әрқилы аранжировка түрлері, сөйлемде ком-
прессия қолдану: бағыныңқы сөйлемді көсемшелік және есімшелік амалдармен, детерминант-
тармен (сөйлемнің басында мезгіл және мекен пысықтауыштарын) алмастыру; мәтіндегі жай 
және құрмалас сөйлемдердің арақатынасын, гипотаксисті паратаксиске және керісінше өзгерту; 

- семантика-стилистикалық әдіс – тілдік ережелерден ауытқу, мағынаның заттық және 
коннотативтік элементтерін үйлестіру; нақты мәтіндегі дара, көп мәнділік; сөйлеуді (мәтіндегі 
фразаны) бірнеше мәрте қайталау есебінен мағыналық элементтерді арттыру; бұл әдіс мәтін 
бірліктерін жалпы халықтық тіл элементтерімен (яғни мәтіндегі бірліктерді олардың 
сөздіктердегі мәнімен) салғастыру үшін қолданылады; 

- салғастыру-стилистикалық әдіс – бір типті мазмұндағы мәтіндердің тілдік безендірілуін-
дегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға көмектеседі, негізінен түпнұсқа мен аударма 
мәтіндерін салыстырғанда қолданылады, авторлық варианттарды салыстыру әдісі деп 
аталатын алғашқы және түпкі варианттарын салыстырғанда да қолданылуы мүмкін; 

- мәтінді сандық талдау әдістері – сандық заңдылықтарды (сын есімнің, үстеудің және т. б. 
-ның санын) тауып, мәтіннің тілдік құралдарының сапалық айырмашылығын табуға 
көмектесетін ықтималды-статистикалық әдіс. [4, 7 б] 

Расында, оқушылар мәтінге талдау жасау арқылы оның көркем табиғатын танып біледі әрі 
мазмұнын терең түсініп, сыни өз көзқарастарын қалыптастырады. Бұл дегеніміз – жеке 
тұлғаның функционалдық сауаттылығын қалыптасытыру болып табылады.  

Мұғалім талдау барысында ең негізгі екі түрлі кызмет атқаратынын атап көрсетеді: 
1. Көркем туынды көтерген проблемалар, автор ойы, оның көркем компоненттері туралы, 

яғни талдау нені талап етеді, соны орындату.  
2. Оқушыны оқыған шығармаларын талдай білуге машықтандыру, дағды-іскерліктерін 

жетілдіру, әдеби талдауды үйрету қызметін атқарады. Әдеби талдауға баулу жүйелі де сабырлы 
еңбекті талап етеді. Мұғалімнің талдауға қандай әдіс-тәсілдер қолданып, оны қалай тиімді 
ұйымдастырғаны ғана шешуші рөл атқарып қоймайды, сонымен қатар баланың көркем 
туындыны оқу кезіндегі қабылдауы, алғашқы әсері де үлкен рөл атқарады. Көркем 
туындыны талдаудың күрделілігі, қиындығы да осында. Қорыта келгенде, талдау 
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мұғалімге байланысты дүние ғана емес, оның алдындағы оқушыларның көркем туындыны 
қабылдауы, дүниетанымы мен ой өрісі, сезім дүниесіне де байланысты» – [5, 39 б. ] дейді.  

Мұғалімнің мақсаты – талдау кезінде шығарма негізінде жатқан проблема, оның басты 
ойы, тілі сияқты сол көркем туындыны құрып тұрған көркем компоненттер туралы сөз 
қозғау болып табылады. Көркем туынды оқу сияқты, оны талдау да әдебиетті оқытудың 
маңызды, күрделі жұмыстарының бірі. Көркем туындыны талдау, әрине, мұғалім 
басшылығымен жүргізіледі, ең басты қызмет те мұғалімдікі. Дегенмен, талдау оқушылардан 
да көп нәрселерді: дағды-іскерлігі мен машығын, шығармашылықты талап етеді.  

Мәтінді талдау арқылы мұғалім баланың көркем сөзді түсіне білуіне, оған деген ынтасына 
да әсер етеді. Бірте-бірте оқушы өмірді түсіне бастайды, өзіндік көзқарасы қалыптасады, 
тұжырымдап айтқанда, көркем шығарма оқушының жеке тұлға ретінде жан-жақты 
құзіреттіліктерінің қалыптасуына да ерекше әсер етеді.  

 Талдау технологиясында мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынастар жаңа 
қағидаларға негізделеді, ол нәтижелі тәлім-тәрбие алуға, азаматтыққа, отансүйгіштікке, 
зиялылыққа, адам құқықтары мен бостандықтарын, мемлекеттік рәміздер мен ұлттық 
дәстүрлерді сыйлауға, өзінің және қоғамның, болашақ ұрпақтың алдындағы әлеуметтік, табиғи 
және мәдени ортадағы өз іс-әрекетіне жауапкершілігін сезінуге, гуманистік дүниетанымды 
қалыптастыруға бағытталады. Бұл – қоғамымыздың қазіргі кезеңдегі басты талабы.  
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ҚАЛПЫНА КЕЛТІРІЛГЕН ЕЖЕЛГІ ФОРМАЛАР 

 
Аннотация. В статье сравнивается этимология слов «ажын», «ару» на казахском языке, раскрываемые 

сравнительно-историческим методом математико-логического метода. Кроме того, показывает конкретную 
этимологию.  

Ключевые слова: этимология, математика-логический метод, сравнительно-исторический метод.  
 
Abstract. The article shows the etymology of words of the Kazakh language "azhyn", "aru". The comparative-

historical method compares the variants of words expressed by the mathematical-logical method. It also shows a 
specific etymology.  

Keywords: etymology, mathematics-logical method, comparative-historical method.  
 
Сөз тарихы қызық. Ал сөз тарихының арқауы, негізі – оның мағынасы. Сөздің мағынадан 

тыс өмір сүруі мүмкін емес. Сөз мағынасы қоғаммен тікелей байланысты дамып отырады. Сол 
себептіде, сөздің алғашқы мағынасы, сөз төркіні мейлі филолог болсын, мейлі басқа саланың 
маманы болсын, қызығушылық тудырады. Сөз төркіні – қызығы мен қиыншылығы қатар 
жүретін тіл білімінің саласы.  

Қазақ тіл білімінде қазақ тілінде этимология саласында қолмен санарлық қана еңбектер 
жарық көрді. 1966 жылы «Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі» жарық көрді. Бұл 
сөздікте 337 сөз қамтылған екен. Екінші бір еңбек 1980 жылы Рабиға Сыздықованың 
авторлығымен «Сөздер сөйлейді» атпен шықты. 1994 жылы Әбілбек Нұрмағанбетовтың «505 
сөз» атты сөз төркініне қатысты еңбегі шықты.  
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Қазақ тіл білімінде этимология саласында қажырлы еңбек етіп, дамуына өз үлестерін 
қосқан ғалымдар: Әбдуәли Қайдар, Берікбай Сағындықұлы, Әбілбек Нұрмағанбетов, Рабиға 
Сыздықова.  

Ендігі кезекте, жоғарыда келтірілген этимолог-ғалымдардың еңбектерін салыстырып, 
этимологиялық әдістерге сүйене отырып, нақты, ғылыми дәлелдемелер бойынша, 
этимологиясы ашылған сөздерді анықтайық.  

Ажын сөзі. Ең бірінші, қазақ тіліндегі абысын-ажын қос сөзіндегі, ажын сөзінің шығу 
төркініне тоқталып өтеміз. Ажын сөзінің этимологиясына Ә. Қайдар мен Б. Сағындықұлы 
әрқайсысы өздігінше зерттеу жұмыстарын жүргізген. Сол зерттеу жұмыстарын салыстырып, 
нақты ғылыми дәлеледемелерге сүйеніп зерттелген ғылыми жұмысты анықтаймыз.  

Ажын: абысын-ажын – туыс, ағайындас адамдардың әйелдері. Мысалы: Бұрынғыдай 
ауысып тамақ беру абысын-ажын арасынан кейін кетті. [ҚТТС I, 40б] Ә. Қайдардың зерттеу 
жұмысында абысын-ажын сөзі көне қос сөздердің бірі ретінде көрсетілген. Б. 
Сағындықұлының да, Ә. Қайдардың да зерттеу жұмыстарында абысын сөзін апа+сіңіл 
сөздерінің кірігуі арқылы пайда болған деп көрсетеді.  

Ә. Қайдар ажын сөзін мағыналас қос сөздердің табиғатына тән заңдылық бойынша 
көмескіленген сыңарының мағынасын мағынасы айқын сыңарының төңірегінен іздеген. Осы 
принцип бойынша жүргізген этимологиялық барлауында ажын сыңарының төркінін «туыс-
жақын» ұғымының ауқымынан қарастырады. Осы тұрғыдан алып қарағанда, қазақ тілінің 
өзінен де, басқа түркі, моңғол тілдерінен де көптеген деректерді келтіреді. Бірақ олардың бәрі 
«ажа» деген сөзге тұлғасы жағынан жақын, не сәйкес келмейді. Кейбір заңды өзгешеліктерін 
ескеріп, сәйкес келетін мына сөздердің мағыналарының біразын әртүрлі бұлақтар бойынша 
атап өтеді.  

Оларға: 
1. Көне түркі жазба ескерткіштерінде ачі//ачы//әчі//өчі// тұлғасында «старший родствен-

ник», «старший брат», «родственница», «старшая бабушка», «дядя», «предок» мағынала-
рының кездесетінін айтады.  

2. Ажын атауы В. В. Радловтың «Опыт словаря тюркских наречий. .» атты еңбегінде: aja 
(алтай тілі бойынша) – «бабушка», «сестра отца» [25, I, с. 199]; ачы (телеуіт тілі бойынша) – 
«младший брат», «племянник», «родственник», «младшая сестра» [25, I, с. 503]; ачі//ачы 
(лебедин тілі бойынша) – «старший брат», «бабушка» [25, I, с. 510].  

3. Махмуд Қашқаридің «Дивани луғат-ат турк» сөздігінде [ача] – «старшая сестра», [аже] 
– «бабушка» мағынасында [МҚ, 114б. ].  

4. Бүгінгі ұйғыр тілінде: ағичә//егичә – «старшая сестра», егичә-сиңил – «сестры», келін-
ағичә «сноха».  

5. Қазақ тілінің өзінде: әже – «үлкен ана», «әке-шешенің аналары»; ажа («қой дер қожа, ай 
дер ажа жоқ») – «әулеттің үлкені» мағыналарында кездеседі.  

6. Бұл сөз моңғол тілдерінде, диалектілерінде де жиі қолданылады екен. Мысалы: 
«Сокровенном сказании…» атты сөздікте: ejen (көпше түрі – ejed) – «хозяин», 
«владелец»;(түбірі – ажа// еже). Бұл сөздің ac`i~oc`i –«внук, племянник», esi~isi – «знатная 
дама, принцесса» тұлғасында, ajai – «батюшка», «старший», ejei – «мать, матушка» тұлғасында 
оңтүстік моңғол тілдерінде кездесетінін Б. Я. Владимирцов атап көрсетеді. [1;38].  

Ә. Қайдар жоғарыда келтірген деректерге сүйеніп, біріншіден ажы сөзі түркі тілдеріне тән 
атау екендігін байқайды. Екіншіден, түркі тілдерімен қатар моңғол тілдерінде де кең тараған 
шығу төркіні ортақ көне де байырғы сөз екенін көрсетеді. Үшіншіден, көнелігінің бір белгісі 
ретінде өте кең мағынада қолданылғандығын көрсетеді. Төртіншіден, ажаның тұлғалық 
варианттары – ажа~ежен~әже~ача~егичә~ачы... - бәрін түркі, моңғол тілдерінің дыбыс 
алмасуына тән фонетикалық модификациялар нәтижесі екенін көрсетеді.  

Бұдан Ә. Қайдар мынадай қорытынды шығарады: қазақ тіліндегі қос сөз сыңары – ажын 
бір заманда түркі-моңғол тілдерінде өте кең шеңбердегі мағыналарының ішінен абысын 
деңгейдегі әйел қауымына тән мағынасында (ол «әже», не «апа/әпке», «сіңлі» мағыналарының 
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бірі болуы мүмкін) абысын атауымен жұптасып, үй ішіндегі барша әйел қауымын білдіретін 
жалпылама мағынаға ие болған қос сөздің сыңарына айналған.  

Ал, енді Б. Сағындықұлының абысын-ажын қос сөзіндегі ажын сөзіне қатысты 
этимологиялық зерттеу жұмысына тоқталып өтейін.  

 Ажын сөзін тіліміздегі құн+ажын сөзімен салыстырып, оның соңғы атаудағы «ажын» 
тұлғасымен толық сәйкесетіндігін байқайды. Алайда семантикасында да айырмашылық бар 
екенін айтады. Абысын-ажын адамдарға қарата айтылса, құнажын малға қарата айтылған деп 
көрсетеді. Екеуіне де ортақ сема ұрғашы екенін көрсетеді. Адамдарға қарата айтылған 
форманы «әйел» сөзімен ауыстырып, мағынасына ешқандай да нұқсан келтірмейтіндігін 
айтады. Абысын сөзін апалы-сіңлілі сөздерінің фонетикалық өзгеріске ұшыраған түрі деп 
зерттеушілердің пікіріне сүйенеді. Ә. Қайдардың да зерттеу жұмысында абысын сөзін дәл 
осылай көрсеткен болатын. Б. Сағындықұлы сонда қос сөздің ежелгі лексикалық мәнін апалы-
сіңлілі әйелдер деп түсінуге болатындығын айтады. Мұндай тіркес тілімізде неліктен 
қолданыс тапқан деген сұраққа ғалым төмендегідей жауап береді: бұның түп төркінін ашуға 
«Ер Төстік» ертегісі көмектесетіндігін айтып өтеді.  

Ертегіде аса ежелгі замандарда бір отбасында қанша ер бала болса, екінші бір отбасында 
сонша қыз бала табылғанда ғана құдалық жасайтын дәстүр болғанға ұқсайды. Еске түсірелік. 
Ерназар балаларына қалыңдық іздеп жүргенде бір үйде ілулі тұрған сегіз сырғаны көріп, 
жылай бастады. Бәйбіше: "Не болды?" деп сұрағанда: «Тоғыз ұлым бар еді, бір сырға жетпей 
тұр» деп жауап береді. Сонда бәйбіше: «Сегіз қызым бір төбе, Кенжекейім бір төбе» деп басқа 
бір жерден тоғызыншы сырғаны алып көрсетеді. Содан кейін құдаласады. Бір отбасына келін 
болып түскен апалы-сіңлілі қыздар «абысын-ажын» болмағанда кім болады? Кейін келе-келе 
бір аталықтан, тіпті бір рудан апалы-сіңлілі қыздарды алғанда да, бұл қос сөз өз мәнін 
жоймағанға ұқсайды. Сонымен біздің заманымыздағы «апалы-сіңлілі әйелдер» ұғымы көне 
тілде «абысын-ажын» тұлғасында айтылып, қазірге дейін жетіп отыр. Орыс тіліндегі жена 
(әйел) сөзінің көне түркілік ажын сөзімен дауыссыз дыбыстары бірдейлілігінде бір сыр бар 
емес пе?! – деп түсіндіреді.  

«Ажын» лексемасының құрамындағы ж ұяңы ч>дж>ж формуласы, ы қысаңы у>ұ>ы 
формуласы негізінде өзгеріске ұшырап барып пайда болған. «Ажынды» бұрынғы қалпына 
келтірсек: ачун. Түркі тілдеріндегі ачы/ әчі/ечі варианттары н сонорының түсіріліп айтылуы 
салдарынан және жуан дауыстылардың жіңішке дауыстыларға айналуы барысында туындаған 
формалар. Көптеген сөздердің соңында н-нің түсуі ұдайы болып тұратын құбылыс. Мысалға, 
қазіргі орта атауының көне ортан атауынан пайда болғандығын «ортан жілік», «ортан қол» 
тіркестерімен салыстырғанда оп-оңай зерделеуге болады. [2;4].  

Жоғарыда келтірілген Ә. Қайдар мен Б. Сағындықұлының ғылыми зерттеу жұмыстарынан 
мынадай қорытындыға келдім. Ә. Қайдар «ажын» сөзін түркі, моңғол тілдерімен фонетикалық 
өзгерістерін салыстырып, сол тілдердегі мағыналарын анықтай келе, «ажын» сөзі әйел 
атауына қатысты атаулардың ішіндегі біреуі болуы мүмкін деген болжам айтады.  

Ал Б. Сағындықұлы «ажын» сөзін математика-логикалық әдіс арқылы, математика 
ғылымындағы жалпы «белгіліні пайдалана отырып, белгісізді табу» тұжырымын қолдана 
отырып, тіліміздегі «құнажын» сөзі арқылы әйел ұғымын беретіндігін, бірден дөп басып 
табады.  

 Ару сөзі. Ендігі кезекте Р. Сыздықова мен Б. Сағындықұлының зерттеу жұмыстарына 
көңіл бөліп, салыстырамыз.  

Бірінші, Р. Сыздықованың «Сөздер сөйлейді» атты еңбегіндегі ару сөзіне жүргізілген 
этимологиялық талдау, жұмыстарына тоқталып өтеміз.  

Қазірде тілімізде бар ару сөзін ертедегі қазақ әдебиеті нұсқаларынан жиірек кездестіреміз. 
Мұнда бұл сөз екі түрлі ұғымда келеді: бірі – әйел, қыз деген сөздерден бұрын тұрып, «сұлу», 
«сүйкімді», «абзал, ардақты» дегенді білдіреді немесе жеке тұрып «сұлу қыз, сүйікті әйел» 
деген мәнде жұмсалады. Доспамбет жырау өзі туралы толғауының бір жерінде: 

Алғаным Әли ағаның қызы еді,  
Қас арудың өзі еді.  
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Маңдайы күнге тимеген,  
Желге шашы үрмеген,  
Серпіліп адам бетін көрмеген, – дейді. Сонымен қатар XV-XVII ғасырлардағы нұсқалардан 

ару ат, ару ұл, ару батыр деген тіркестерді ұшыратамыз. Шобанда: 
Ақтабан ару торы ат жайлаған...  
Шалкиізде: 
Айсұлдың ару Әметі тұрғанда...  
Айсаның ару ұлы Қолай бар.  
Бұл күнде ару ат, ару жігіт деген тіркестер құлаққа жат естіледі. Қазірде ару сөзі әйелге, 

көбінесе сұлу жас қызға қатысты қолданылса, ертеректе ару сөзінің «пәк, таза, кіршіксіз» және 
діни ұғымдағы «әулие, ие», осылардан барып «игі, мінсіз, игілікті, асыл, күнәсіз, пәк» деген 
ауыспалы мағыналары пайда болған. Сондықтан көне түркі ескерткіштерінде арығ тон (таза 
киім), аруғ азуқ (адал тамақ), қылқы аруғ ( мінез-құлқы игі), ару күмүш (таза, қоспасыз күміс) 
деген тіркестерді көреміз. Көне түркі тілдеріндегі аруғ қызлар тіркесі осы күнгі қазақ 
тіліндегідей жалпы «сұлу қыздар» емес, «күнәсіз, пәк қыздар» деген ұғымда келеді. Орта 
ғасырлардағы түркі жазбаларында да ару (ары, арығ, аруғ, арық) сөзінің «таза, кіршіксіз», 
«әулие, игі» мағыналары сақталған. Мұнда да ары тон (таза киім), ары гәуһар (шынайы 
гауһар), арық гүл (таза гүл), арығ сув (таза, ағын су), арығ сифат (игі сипат) деген тіркестерді 
көреміз. Бұл сөз, тегі, тек түркі емес, түркі-моңғол тілдеріне ортақ ежелгі сөз болу керек. 
Өйткені моңғол тілінде де ариг сөзі «таза» мәнін береді. Моңғолша ариг ус – ауыз су (таза, 
ішуге келетін су), арила(х) қазақша арула(у) «тазарту, тыйылу (жауынның ашылуы), жойылу, 
жоғалу» мағынасын береді, ариун – 1) «киелі, әулие, таза, адал» 2) «үсті-басы таза жүретін» 
деген мәндегі сөздер.  

Рабиға Сыздықова қазақ өлеңдерінде кездесетін ару сөзінің жылқыға және ер адамға 
қатысты айтылған сәттері бұл сөздің көне мағыналарының қазақ тілінде де қолданылғандығы 
туралы айтады. Дегенмен ару сөзінің көне мағыналарының баршасы қазақ тілінде біз сөз етіп 
отырған дәуірлерде-ақ сақталмаған. Мысалы, бұл сөздің су, киім, тамақ сияқтыларға қатысты 
қолданылуы кездеспейді. Тек адам мен оның жан серігі – жылқыға байланысты қолданысын 
көреміз және «игі, мінсіз» дегеннен ауысқан «өте жақсы, абзал» деген мәндерде келгенін 
байқауға болады.  

Ару түбірінен жасалған туынды сөздер де ұмытылған, мысалы, арусыну, арулық сөздері 
бұл күнде жоқ. Немесе ару сөзінің қолданылу аясы тарылып, белгілі бір тіркесте ғана 
сақталған. Ол – арулау етістігі. Бұл сөз өлікті «ақ жуып, арулап қою (көму)» тіркесінде ғана 
қолданылады. Өлікті арулап таза жудыру тіркесі қырғыз тілінде де бар. Ол тіркес (өлікті 
тазалап жуу) деп түсіндіріледі. (Юдахин, 71). Ал қазақ тілінде өлікті арулап жуу, таза арулау, 
арулап көму (қою) тіркестері бар. Сірә, мұнда «тазалау», «тазалап жуу» мәнімен қатар (ол 
мәнді ақ жуу тіркесі де береді), «қастерлеу, әулие тұту» мәні де бар тәрізді. Өйткені ару 
түбірінің діни ұғымдағы бір мағынасы «әулие», «құдайы», осыдан өлген адамдарды арулап 
көму – оны әулие тұтып, Құдайдай қастерлеп жерлеу дегенге де саяды. Бұл сөздің «әулие, 
әулиедей қастерлі, ардақты» деген мәні қарт, сыйлы әйелге айтылатын аруана тіркесінде де 
байқалады екенін айтады.  

Ару сөзінің «таза, игі» ұғымы қазақ тілінде, біздіңше, және бір жерде сақталған сияқты. Ол 
– ар ма? армысыз! деп амандасқанда айтылатын сөздер. Мұның өзі де көне. Қазірде бұлайша 
амандасулар белгілі бір стильдік мақсатпен қолданылады. Бұл тұлғалар қазақтың эпостық 
жырлары мен ертегі-аңыздарында көбірек сақталған. Көріскенде арбаң! деп амандасу қырғыз 
әдебиетінде, әсіресе оның оңтүстік диалектісінде кездеседі. Бұл сөздің морфологиялық 
құрылымын К. К. Юдахин ары+ба+ң деп береді де мағынасын «шаршау, шаршап-шалдығу, 
арықтау» мәндегі ару етістігімен байланыстырады, яғни арбаң – «шаршама» деген сөз деп 
аударады. Біздің топшылауымызша, қазақ, қырғыз және татар тілінің кейбір диалектісінде 
кездесетін ар ма, армысыз, арбаң, арумы сөздерінің түбірі – «шаршау» мағынасындағы ары 
емес, «таза», одан барып «ауру-сырқаудан таза, есен-сау, аман» мағынасындағы ары (арығ, 
ару) сөзі болар деп көрсетеді.  
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Ару ма (татарша ар мы, қырғызша ары ба сөздері) «деніңіз ауру-сырқаудан таза ма, есен-
саумысыз» деген ұзақ амандықтың ықшамдалған варианты болар деп айтады. Зерттеуші Р. Г. 
Ахметьянов татар тілінің бір диалектісінде, сондай-ақ башқұрт, удмурд, және мари тілдерінде 
(соңғының бір диалектісінде) ару сөзі сәлемдесуде айтылатындығын көрсетеді. Мысалы, 
татар, башқұрт тілдерінде арумы тұлғасы «жақсы тұрып жатырсыз ба! (жақсымысыз! амансыз 
ба!)» деген мағынада жұмсалады деп айтады. (Ахметьянов, 19).  

Қазақтың ертедегі үлгілерінде амандасудың (мүмкін, тілдесудің) бұл тұлғамен берілуі 
арма! (ар ма!) түрінде келеді және бұл лебізді көбінесе жасы кіші үлкенге білдіреді. Мысалы, 
«Қобыланды» жырында жас батыр Қобыланды «қырық күншілік Қазанға» өзінен бұрын 
аттанып кеткендердің ішінде Қосдәулетті қуып жеткенде: 

Үлкен едің, арма! деп,  
Алдында кісі бар ма? деп, - тілдеседі. Аққозы, Қарақозы сияқты өзінен үлкендерге де арма! 

дейді, ал құрдасы Қараманды қуып жеткенде, онымен бұлайша сәлемдеспейді. Бірақ, сірә, 
арма сөзі жалпы амандасу үшін де айтыла берген сиақты. Мысалы, Бекежан Жібек қызға 
Төлегеннің өлгенін айтуға келгенде, сөзін: 

Айтамын айт дегеннен, арма, Жібек,  
Ботасы өлген түйедей зарла, Жібек!- деп бастайды. Ал кейінгі кезеңдерде жазушылар бұл 

сөзді Аманбысың! Амансыз ба! Амансыңдар ма! деген сөздердің тепе-тең баламасы ретінде 
қарап, Армысың! Армысыз! Арсыз ба! Армысыңдар! деген тұлғаларда қолданғандары 
байқалады. Мысалы, «Жанталас» романында: 

-Арсыз ба, Бұхареке! 
-Барсыңдар ма, өрендерім! – деген диалогті оқимыз.  
Арма сөзін бұлайша сыртқы тұлғасын құбылтып қолдану не түсінбестіктің, не тілге 

жауапсыздау қараған еркіндіктің жемісі болар. Өйткені о баста бұл сөз – тек ару ма (ары ма) 
деген жеке сөз бен шылаудың тіркесі түрінде ғана қалыптасқан қолданыс сияқты. Арығ, ары 
(у) сөзінің соңындағы ығ (ыу) дыбыстарының түсіп қалуы, сөйтіп арма болып кірігіп кетуі – 
заңды құбылыс. Сәлем сөз арма! болса, оған қайырылатын сөз бар бол! болуы керек, бұл 
«бәрекелді, рақмет!» деген сияқты мәнді беретін болса керек.  

Ару (ары) сөзінің «таза» мағынасы қазақ тіліндегі арылу етістігінде де сақталғандығын 
айтады. Арылмақ сөзі қазіргі түрік тілінде екі түрлі ұқсас мәнде жұмсалады: 1) тазару, таза 
болу, 2) аурудан сауығу, жазылу (Турец. -русск. сл. 1977, 62). Татар тілінде де ару – «таза», 
арулық – «тазалық», аруламақ – «тазарту» екенін көрсетеді. Қазіргі қазақ тілінде арылу сөзі 
«бір нәрседен құтылу, тазару», одан барып «ақталу» деген ауыспалы мәнде жұмсалатынын 
айтады. (ҚТТС, 1974, I, 360). [3;45].  

Ендігі кезек, Берікбай Сағындықұлының «Қазақ тілінің тарихы» еңбегіндегі «ару» сөзіне 
жүргізген этимологиялық талдау жұмыстарына тоқталып өтейін.  

Мысал. Қазақ күнәсі жоқ, таза пәк әйелдерді ару деп атаған. Көне түркі тілінде аруғ~арығ 
«кірленбеген, пәк, таза» деген мағынада жұмсалған. Бұдан қазақ тіліндегі ар+у сөзінің ертеде 
екі түбіртектен – ар және уғ – тұрғанын көреміз. Сонда «таза, пәк» деген лексикалық мағына 
ар түбіртегінде тұрса, уғ қимыл, қозғалысты, процесті білдіретін көне жұрнақ. Бұл сөз кезінде, 
екінші түбіртектің дауыссыз ғ дыбысы үнемделіп, етістіктен заттанған. Дауысты сыңары 
бірінші түбіртекке сіңісіп кеткен. Сөз соңындағы дауыссыз дыбыстардың барлығы дерлік 
дауыссыз дыбысты жоғалтып алған жартыкеш түбіртектер деп айтады. Мысалға орта (белгілі 
бір мөлшерге жетпеген, толық емес) алалық. Сөз соңы дауысты дыбысқа аяқталып тұр. Ортан 
қол, ортан жілік фразеологизмдерімен салыстыру арқылы ол сөздің бір кезде н-мен 
аяқталғанын білеміз. Демек, а –ан түбіртегінің қалдығы: орт+ан. Бала, дала – диалектілерде 
балан, далан, яғни бал+ан, дал+ан. Түбіртектің дауысты сыңары сақталады да, дауыссыз 
сыңары элизияға ұшырап, жойылып кетеді деп түбіртектердің негізгі ерекшелігін көрсеткен. 
[4;120].  

Сонымен екі этимолог ғалымның жұмыстарын салыстыра келе, мынадай қорытынды 
жасалынды. Р. Сыздықованың жүргізген зерттеу жұмысында ару сөзінің барлық қолданыс-
тағы мағыналарын, ару сөзінен шыққан туынды және ауыспалы мағынадағы сөздерді, 
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омонимдерді, сөз тіркестерін, мысалдарды, мағыналарын жазып көрсеткен. Сонымен қатар, 
туыстас түркі тілдерінен де мысал келтіріп, ару сөзінің бірнеше мағынасын көрсетеді. Б. 
Сағындықұлы да өзінің зерттеу жұмысында, ару сөзінің мағынасын көне түркі ескерт-
кіштеріне сүйене отырып, «таза, пәк» деген мағыналарын көрсетеді. Сонымен қатар, көне 
түркі ескрткіштерніде «аруғ» формасында келген сөздің түбірімен қосымшасын анықтап, 
қазіргі таңда не себепті ару формасында келетінін түсіндіріп өтеді. Этимолог ғалым үшін – ең 
бастысы сөздің қай түбіртектен шыққанын анықтау, маңызды жұмыс. Қорыта келгенде, ару 
сөзінің «таза, пәк» лексикалық мағынасын ар түбіртегінен көруге болады. У түбіртегінің 
элизия құбылысынан пайда болғанын, уғ – қимыл, қозғалысты, процесті білдіретін 
жұрнақтың, «арын таза сақтаған» мағынасын бергенін, ғ дыбысының элизияға ұшырауы 
арқылы жасалғанын, Б. Сағындықұлының этимологиялық талдау жұмысымен таныса отырып, 
нақты көз жеткізе аламыз.  

Жоғарыда келтірілген «ажын», «ару» сөздеріне жүргізілген зерттеу жұмыстарына қарап 
отырып, мынадай қорытынды жасалынды. Сөз төркінін ашуда ең тиімді әдіс – математика-
логикалық әдіс. Математика-логикалық әдіс тіл біліміндегі ең жаңа әдістердің бірі. Соған 
қарамастан, сөздердің этимологиясын нақты және дәл табуға болады.  

 Бұл әдістің негізгі мақсаты тілдегі сөздердің шығу төркінін математикадағы жалпы негізгі 
ережелердің түсінігі арқылы, логикаға сүйене отырып, тілдегі болатын құбылыстарды 
анықтап, ең басты фонетикалық заңдылықтарды қолданып, сөздердің нақты, дәл 
этимологиясын анықтайды. Бұл әдісте лингвистикада іске қосуға тіліміздегі үнемдеу заңы, 
жуан дауыстылардың жіңішке дауыстыларға, еріндіктердің езуліктерге айналу заңдылықтары, 
метатеза, сіңісу, жылысу, ығысу құбылыстары, дауысты дыбыстардың да, дауыссыз 
дыбыстардың да шыққан тегін, арғы тегін, түпкі тегін ажырата білу тәсілдері секілді 
құбылыстар елеулі үлес қосады. Математика ғылымындағы белгіліні пайдалана отырып, 
белгісізді қалпына келтіру әдісіне сүйене отырып, жоғарыда келтірілген тілдік 
құбылыстардың көмегімен, сөз төркінін анықтаймыз. Бір тілдің бүкіл даму динамикасын 
меңгеріп, барлық заңдылықтар мен құбылыстарды кешенді байланыста қарастырғанда ғана 
белгілі арқылы белгісізді табуға болады.  

Сонымен қатар, біз математика-логикалық әдіс арқылы бір сөздің этимологиясын 
анықтауда тілдік дәлелдемелері жеткілікті болса, бастапқы мағынасын нақты келтіре аламыз. 
«Түбіртек теориясы» негізінде, кейбір білетін тілдеріміздегі негізгі сақталған базалық 
лексиканы пайдалана отырып, «барлық тіл бір тілден шыққан деген» теорияны дәлелдей 
аламыз.  
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ҚАЗАҚ ҒАЛЫМДАРЫНЫҢ ШЕШЕНДІК ТУРАЛЫ  

ТЕОРИЯЛЫҚ ТҰЖЫРЫМДАРЫ 
 

Аннотация Как и любая деятельность человечества, возникает сложная психологическая связь, как 
между поэтами-айтыскерами, так и между слушателями и поэтами, а также в процессе айтыса. Профессор 
Канат Нурланова предлагает термин «внутривузу», который описывает такие явления. Внешний вид таких 
отношений может быть представлен в виде таких представлений, как приветствие, рукопожатие или протест. 
Это внешние проявления внутри. Кроме того, между аудиторией и айтыскером устанавливаются глубокие 
эмоциональные связи, которые не видят поэта, не могут описать язык. Можно сказать, что это проявление 
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внутри, обмена чувствами или ощущений. В статье говорится о теоретических выводах казахских ученых о 
ораторском искусстве.  

Ключевые слова: ораторское мастерство, ученый, теория, формулировка, аудитория  
 
Abstract: Like any activity of mankind, a complex psychological connection arises, both between IT poets, and 

between listeners and poets, as well as in the process of IT. Professor Kanat Nurlanova proposes the term “university”, 
which describes such phenomena. The appearance of such a relationship can be represented in the form of such 
representations as a greeting, a handshake or a protest. These are external manifestations within. In addition, deep 
emotional connections are established between the audience and the aytsker, which the poet does not see and cannot 
describe the language. We can say that this is a manifestation within, the exchange of feelings or sensations. The 
article refers to the theoretical conclusions of Kazakh scientists about o oratory.  

Keywords: oratory, scientist, theory, formulation, audience 
 
Р. Сыздықованың Қазақ тілін ғылыми-теориялық тұрғыдан зерттеу, жүйелеу жұмыстарына 

үлкен үлес қосқан 30-ға тарта кітаптың, 300-ден астам мақалалардың авторы Р. Сыздықова 
шешендік өнері және оның ең күрделі, қиын салаларының бірі ақындар айтысы жөнінде 
зерттеу жұмыстарын жүргізіп, тың пікірлер айтты. «Ауызша әдеби сөзді оның қолданылатын 
кеңістігіне, мақсаттарына, эстетикалық-көркемдік тұрпатына, ресми, бейресми сипатына, 
дискурстық қатынасына, яғни адресаты мен адресанттарының қатысына қарай монологтік, 
диалогтік, полилогтік сөздер деп ажыратып қарастырамыз» деп жазады ғалым [1].  

Бұдан әрі ол шешен мен аудиторияның, тыңдармандардың (шаршы топтың) қарым-
қатынасына кеңінен тоқтап, өткен ғасырлардығы шаршы топпен, қазіргілерінің арасында 
едәуір өзгешіліктер бар екенін алға тартады. Ғалымның айтуынша бұрынғы шаршы топтар бір 
киіз үйдің ішіне жиналған адамдар немесе әрқилы алқалы жиындарға, кеңестерге, жиын-
тойларға, астарға жиналған қауым болуы мүмкін еді. Дегенмен, қазіргі кездері шаршы топ 
ұғымының аясы кеңейіп, өсіп, өзгеріп кетті. «Олар: үлкен митингілерден бастап, әр алуан 
жиын-жиналыстарда, оның ішінде парламент сессиялары, конференциялар, симпозиумдарға 
қатысатын адамдар тобы; мектепте мұғалімдердің ауызша түсіндірмелерін тыңдайтын 
оқушылар, жоғары оқу орындарында оқытушылардың лекциясын тыңдайтын студенттер, 
магистранттар, аспиранттар қауымы; ресми, бейресми тойлар мен өзге де жиындарға 
қатысатын адамдар тобы, радио тыңдайтындар мен теледидардан ауызша айтылған ұзынды-
қысқалы сөздерді тыңдаушылар, сондай-ақ қазіргі кезде жиі көрініп жатқан айтыстарды 
тамашалаушылар шаршытоп субъектілері болып танылады» деп жазады Р. Сыздықова.  

Р. Сыздықова шешен мен әрқилы сипаттағы аудиторияның, тыңдармандар қауымының, 
яғни адресант пен адресаттың арысындағы күрделі, жан-жақты дискурстық қарым-қатынас-
тарды жете талдап, тың қорытындылар жасайды. «Осындай шаршытоптардың алдында ауыз-
ша айтылатын сөздер де мазмұны мен мақсаттарына, әлеуметтік ортасына, яғни тыңдау-
шылардың түрлеріне (мектеп балалары, студенттер, өндіріс орындарындағы ұжымдардың қа-
лыпты жиналыстарына қатысушылар, той-домалақтар мен қаралы жиындарға қатысушылар, 
айтысқұмарлар т. т.) қарай жалпы жеткізілуі бірдей ауызша болғанмен, ішкі-сыртқы бітімі бір-
бірінен ажыратылып тұрады, әрқайсысының тілдік-көркемдік ерекшеліктері болады» деп 
жазады ол [1].  

Ғалым айтыстың фольклорлық мұра емес, авторлы әдебиет үлгісі екенін атап өтеді. Және 
«Ауызша әдеби тілдің басқа түрлерінен айтыс түрінің айрықша көрінетін ерекшеліктері бар» 
деп, айтыстарды осы белгісіне қарай төмендегідей алты түрге жіктейді.  

1. Айтыс стилі жағынан поэтикалық дүниелер болғанымен ол жазба поэзиядан көп 
тұрғыдан ерекшеленеді. Жазба өлеңдерді ақын кейін өңдеп, жетілдіріп өзгертуі мүмкін, бірақ, 
айтыс өлеңі бір рет айтылады да, кейін редакциялауға, өзгертуге болмайды. Айтыскер ақын 
қарлысасының сөзін тез түсініп, оған іле-шала дәлелді, өткір жауап қайтарып, жеңе білуі тиіс.  

2. Айтыстың тағы бір ерекшелігі туралы ғалым: «Шаршы топ алдында айтылатын 
сөздердің барлығында екі жақ: айтушы мен тыңдаушылар орын алатын болса, айтыста мұндай 
дискурсивтік қатынаста тыңдаушылар бір емес, екі типте келеді: алдымен, айтысқан екі ақын 
кезекпе-кезек бір-біріне айтушы↔тыңдаушы болып отырса, олардың тағы бір қабылдау-
шылар тобы бар болады, олар екі адам айтысын тыңдаушылар, яғни қалың топ (алқа топ – 
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шаршы топ)» деп жазады. Сонымен қатар, жеңіске жетемін деген айтыскер ақын 
тыңдарманның да, қарсыласының да білім-танымын есепке алуы тиіс. «Демек, айтыскерге 
психологиялық жүк екі есе артық түседі екен».  

3. Р. Сыздықова айтыс дискурсының да өзге ауызша сөз үрдістері сияқты бір кеңістікте, бір 
уақыт жағдайында жүзеге асатынын атап көрсетеді. Дегенмен, айтыскер ақын қарсыласын тез 
түсінуі, оған аяқ астынан ұтқыр жауап табуы, оны жедел өлеңге айналдыруы тиіс. Бұл кез 
келген ақынның қолынан келе бермейді. Бұған «өзін өзі ерекше баулыған дарынды ақындар» 
ғана қабілетті.  

4. Айтыс өлеңінің тағы бір ерекшелігі оның әлеуметтік-саяси үнінде, қоғам мүддесін 
қозғауында, сөз этикеті мен сөз әдептілігін сақтауында.  

5. Р. Сыздықова қазақ айтысы синкреттік құбылыс деушілердің пікірімен келісетінін 
айтады. Шын мәнінде айтыста көптеген өнерлер тоғысады – айтыс домбырамен не гармонмен 
сүйемелденеді, айтыскер сөзін әнші сияқты әндетіп айтады, айтыс кезінде ол әртістер тәрізді 
мимиканы, түрлі қозғалыстарды қолданады. Соған орай ғалым: «Демек, бұлардан 
«театрланған» қаракет көрінеді. Ауызша айтылатын әдеби сөздердің өзгелерінде бұл 
қасиеттер болмайды, кейбіреуі болса, олар да айқын көрінбейді» деген қорытынды жасайды.  

6. Айтыстың тағы бір өзіндік ерекшелігі туралы ғалым: «Айтыс өлеңдерінде экспрессия, 
сөз әсерлілігі, сөз көркемдігі ауызша шаршысөздердің өзге түрлерімен салыстырғанда, 
әлдеқайда ерекше сипат алады, бұл – айтыс сөздерінің негізгі тілдік-стильдік белгісі болып 
танылады» деп жазады.  

 Р. Сыздықова айтыс өнерінің замана сахнасынан ысырылып, өткен тарихтың мұрасы ғана 
болып қалмағанын, керісінше, қазіргі кезеңде де ол, әсіресе, жастардың сүйіп айналысатын 
шешендік жарысы болып кеткенін атап өтеді. Қазақ айтысының өміршеңдігіне себеп болып 
отырған құныдылқтардың қатарына ғалым – ақпараттық, идеологиялық, насихаттық, 
тәрбиелік, поэтикалық құндылықтарды немесе қажеттіктерді жатқызады [1].  

С. Негимовтың 1997 жылы жарық көрген «Шешендік өнер» кітабында осы саланың теория-
лық, ғылыми метадологиялық мәселелері сөз болады. Ғалым өз кітабында шешендік өнерінің 
тақырып таңдау, міндет-мақсатты айқындау, материал жинау, іріктеу, реттеу, сөйлеудің 
композициясы мен логикалық құрылысы, айғақ-дәледелдер, сөзді айта білу шеберлігі мен 
дыбыстау мүшелерінің қызмет сияқты өзекті тақырыптарын көтереді. «Шешендік сөйлеудің 
сыры» деп аталатын тарауында шешеннің жеке тұлғасы, оның психофизиологиялық 
қасиеттері туралы сөз қозғайды. Автор «Асқақ шешеннің асыл қасиеттері тумысынан болады» 
деген тоқтамға келеді [2, 3]. Яғни, ауыздыға сөз бермес нағыз дүлдүл шешен болу үшін 
адамның бойында соған бейімділік, туа-бітті ерекше қасиеттер болуы тиіс.  

С. Негимов ұлттық шешендік өнердің қалыптасу процесін билер шешендігінен бастайды. 
Шешендіктің жай ғана көркем сөз немесе сөз жарыстыру еместігін ескерген ғалым: «Негізінде, 
шешен-билер мемлекет тағдырын шешетін шынайы тұлғалар» деп шешендіктің қазақ қоғамы 
үшін орасан зор маңызға ие болғанын атап өтеді. Қазақ шешендігінің көне тарихына көз 
жүгірткен ғалым, шешен билердің есімдерін сонау Шыңғыс хан тұсында жасаған Майқы би 
Төбейұлынан (1105 – 1225 жылдар шамасы) бастайды. Бұдан соң ол Аяз би Жаманұлының (ХІ 
– ХІІ ғғ.), Мөңке бидің (1207 – 1259 жж.), Едіге бидің (1354 – 1419 жж.), Бәйдібек бидің (1356 
– 1419 жылдар шамасы), Әз Жәнібектің (1406 – 1473 жж.), Жиренше шешеннің, Шоған бидің 
(1584 – 1642 жж.), Әнет бидің (1626 – 1723 жж.), Қадірғали бидің (1530 – 1605 жж), тағы 
басқалардың аттарын атайды. Бұдан бөлек, бұл еңбекте аудитория мен шешеннің өзара 
байланысы, шешеннің сыртқы түр мәдениеті мен ым-ишараты, дене қимылдарын пайдалануы, 
сөйлеуге жаттығудың сырлары, шешеннің мақсаты (сендіру, үйрету, тәрбиелеу), шешендік 
өнердің басқа ғылымдармен байланысы, шешендік өнердің тілдік, стильдік табиғаты, 
көркемдік кестесі тәрізді мәселелер талданады [2].  

«Қазір жұртшылықтың арасында фольклордың бір жанры ретінде кең таралып жүрген 
шешендік сөздерді ғана танысақ, онда шешендік сөз соңғы дәуірлерде дамымай тоқтап қалған 
сала болып шығады» деп жазады ғалым.  
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Г. Қосымова «Қазақ шешендік өнерінің негіздері» атты кітабында [3, 17]. Біздің пікіріміз-
ше, ғалым бұл жерде дұрыс позиция ұстанып отыр. Себебі, шешендік сөзді фольклордың бір 
жанры деп қараған жағдайда, қазіргі дәуірде шешендік өнері мүлде тоқырап, тоқтап қалған 
сала болып шығар еді. Бірақ, адамзат қоғамы бар жерде шешендіктің тоқтап қалуы мүмкін 
емес қой. Еліміз тәуелсіздік алғаннан соңғы кезеңде шешендік сөз өнері бұрынғыдан да гөрі 
өрістеп, дамып кетті.  

Г. Қосымова өз еңбектерінде көп бағыттар бойынша батыл тың пікірлер айтып, әлі де 
тиянақты қарастырылмаған мәселелерді тыңғылықты түрде жете зерттеп, шешендік 
ғылымының өрісін ұлғайтты. Ғалым алдымен ежелгі грек, рим, қытай, үнді шешендігіне, 
Ресейдегі риториканың қалыптасуына шолу жасайды. Және қазақ шешендігінің тарихын 
сонау ежелгі түркі елінің шешендігінен бастайды. Г. Қосымованың «Қазақ шешендік өнерінің 
негіздері және тілдік танымы» атты кітабында белгілі бір хронологиялық тәртіппен көне түркі 
шешендігі, орта ғасыр түркі шешендігі, билер шешендігі, ақын-жыраулар шешендігі, қазіргі 
шешендіктің түрлі мәселелері, ерекшеліктері зерттеп-зерделенеді [3]. Г. Қосымова еңбегінде 
ғалым Б. Адамбаевтың қазақтың шешендік өнерінің тарихын орта ғасырлардағы билерден 
бастап қарастырғанын атап өтеді.  

Ж. Молдабеков өзінің 2009 жылы жарық көрген «Шешендік» атты кітабында шешендіктің 
ерекше табиғатын, өзіндік тылсым сырларын сөз етеді. «Шешендік – таңдамалы таным және 
тұлғалық талғам; көпті ойландырған, толғандырған ақыл-ойдың құдіреті, адамның ерік-
жігерінің қуат көзі; мәселені межелейтін және түсіндіретін күрделі этномәдени құбылыс, 
таңдаулы талғам және талпыныс; ой тудыратын, ойды толықтыратын өнер, тұлғалықты 
туралайтын, және шеберлікті өңдейтін ойдың жүйелі еңбегі» деп шешендік өнеріне өте зор 
баға береді [4]. Бұдан бөлек бұл еңбекте шешеннің тұлғасы, шешендік өнердің қолданбалы 
аясы, арнасы, шешендіктің логикасы сияқты мәселелер талданып, қарастырылады. Қазақ 
халқының Абай, Шәкәрім, Жамбыл сияқты алыптарының, басқа да айтулы тұлғаларының 
шешендігінің терең мән-мағыналары жеке-жеке зерттеліп-зерделенеді.  
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Аннотация. В ходе исторического развития лексики тюркских языков слова образуют фоно-морфо-

семантическое поле. Поскольку язык является динамическим явлением, слова могут не только иметь 
различные изменения но и приобретать новую форму, новые значения. Такие изменения мы можем выявить 
только в ходе сравнения родственных языков.  

Филолог, владеющий разными закономерностями языка, может ответить, по каким причинам слово 
претерпело изменения. Работы советских тюркологов в дальнейшем развивали наши отечественные ученые. 
Открылись множество закономерности языка и появились новые теории. Среди них закон экономии, 
фузионные явления (процессы), открытие архетипов гласных и согласных. В этой статье обсуждается разные 
названия растений в тюркских языках. Анализируется по каким закономерностям менялись различия между 
ними. Слова разделяются на корень и аффиксы. А некоторым словам даны архетипы.  

Ключевые слова: фонетические ообенности, звуки, фонетические соответствия, фонема, аффрикат, 
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Адамзат үшін өсімдіктер дүниесінің маңызы өте зор. Олай дейтініміз, өсімдіктер болмаса, 
ауада оттегі де болмас еді. Оттегі болмаса, тіршілік иелерінің өмір сүрмейтіні белгілі. 
Сондықтан, өсімдіктер – тіршіліктің тірегі.  

Бұтақ – 1. Ағаш діңінің бүйірінен өсетін тармақ-тармақ сабақ, өскін. 2. ауыспалы. Белгілі 
бір атадан тарайтын ұрпақ, буын. [1, 157 б] Бұл сөздің түркі тілдерінде дыбысталуына зер 
салайық: әзірбайжанша – будаг, қарақалпақша – путақ, түркіменше – пудак/шаха, өзбекше – 
бутоқ, ұйғырша – путақ/шах, түрікше – будаг.  

Көріп отырғанымыздай, бұтақ сөзінде 3 түрлі дауыссыз дыбыс сәйкестіктері кездеседі: 
 сөз басында п-б сәйкестігі; 
 сөз ортасында т-д сәйкестігі; 
 сөз соңында қ-к, к-г сәйкестіктері.  
Түркі тілдерінде дауыссыз дыбыстардың қатаң-ұяң болып алмасуы заңды құбылыс. Тілдің 

дамуы барысында, қатаңдардың ұяңдану процесі жүргенін проф. Б. Сағындықұлы өз 
еңбектерінде жан-жақты дәлелдеп, аксиома (дәлелдеуді қажет етпейтін ғылыми шындық) 
ретінде алдымызға жайып берді.  

Ғалымның шәкірті Г. Раева жуанды-жіңішкелі түбір сөздерде дауыссыздар талғаммен 
тіркесетінін алға тартады. «Тіл арты, жуан дауыстылармен қатар қатаң дауыссыздар үндессе, 
тіл алды, жіңішке дауыстылармен ұяң дауыссыздар айтылады», – дей келе п-б, қ-к, к-г, т-д 
сәйкестіктерін осыған дәлел ретінде көрсетеді. [2, 14 б].  

Сөз басындағы п-ның ұяңдануы мынандай 3 кезеңге бөлінеді: 
1) Қатаң п сөз басында тұрақты қолданылды; 
2) Тілдің алдыға жылжу процесі мен п-ның б-ға ұяңдану процесінің тоғысуы; 
3) жуанды-қатаң, жіңішкелі-ұяң жарыспалы түбірлерінің қалыптасып, осы сәйкестіктердің 

түркі тілдері мен диалектілерінде дамуы [2, 16 б].  
Келесі сөз ортасында т-ның д-ға айналуы тува, хакас, алтай және тофа тілдерінде жиі орын 

алған дейді ғалымдар. Бұл ерекшелікті оғыз тобына жататын тілдерден де байқауға болады. 
Мысалы, әзірб. – будаг, түр. – будаг. Бірақ, бұл қатып қалған қағида емес. Сөз ортасындағы т-
д дыбыстарының алмасуы басқа тілдерде де кезеседі. Оның басты себебі – тайпааралық 
қарым-қатынас пен территориялық шектестік.  

Сөз соңындағы қ-к, к-г сәйкестіктері палатализация құбылысының нәтижесі. Оғыз тобы 
тілдері сөз соңында палатализацияға қатты ұшырайтынын Б. Серебренников алғаш болып 
байқаған болатын.  

Ал, *sax (шах/шаха) атаулары әзірбайжан, түркімен, қарақалпақ, қырғыз, өзбек, ұйғыр 
тілдерінде бұтақ мағынасын бергенімен, түркі тілдеріне парсы тілінен келген кірме сөз болуы 
мүмкін.  

Тіл – динамикалық құбылыс екенін ескерсек, сөздер жаңа мағына жүктеп, соны қолданысқа 
ие болатынын білеміз. Осы орайда, қазақта бір атадан тараған бала-шағаны, ұрпақты үрім-
бұтақ деп атайды. Бұл бүкіл бір әулеттің шығу тегі мен тараған ортасы. Бұтақ – ағаш діңінен 
өсіп шыққан өскін болса, үрім – өсіп тұрған ағаштың шыбық ұшындағы соңғы бүршігі [1, 873 
б]. Демек, бұтақ атауы тарихи даму барысында өзіне семантикалық жүк арқалап, жаңа 
мағынаға ие болған.  

Тамыр – М. Қашқари сөздігінде tamyr, қарақалпақша – тамыр, өзбек, ұйғырша – томир, 
әзірбайжан, түрікше – көк деп айтылады.  

Тамыр екі мағынаны береді: 1. Өсімдіктің су мен қоректік затты жеткізіп тұратын түбі, 
тарамы. 2. Қан жүретін жол. [1, 780 б. ]. Екі мағынаның қайсысы алғашқы екенін айту қиын. 
Түркі тілдерінің оғыз тобы kök сөзін қолданады. М. Қашқари сөздігінде көк сөзі тек, негіз 
мағыналарында жұмсалған. Қазақта көктамыр деп қанды ағзадағы әрбір мүшеден жүрекке 
алып келетін ірі қан тамырын атайды. Егер жүрекке белгілі бір мөлшерде қан келмесе, жүрек 
өз қызметін тоқтатады, яғни, адамның дәм-тұзы таусылады. Өсімдіктерде де тамыр ең негізгі 
орган болып саналады. Тамыр өлсе, өсімдік тіршілігін тоқтатады. Бұл жерде семантикалық 
байланысты байқауға болады. Ал, оғыз тобы тілдері қолданатын kök лексемасы кейіннен пайда 
болған.  
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 Сөздің архетипіне келер болсақ, *tam+yr деп айтуға толық негіз бар. Ур аса ежелгі түркі 
тілінде түбір етістіктің қызметін атқарған, қазір фонетикалық өзгерістерге ұшырап, түбірге 
сіңісіп кеткен жұрнақ.  

Э. Р. Тенишев былай дейді: «глагол *tam имеет первичное значение «гореть, пылать». 
Аористные формы, субстантивируясь, принимали значение «пламя, языки пламени». Между 
языками пламени, которые вырываясь, из одного источника, могли быть и короткими и 
длинными, и корневой и кровеносной системой есть внешнее сходство» [3, 108б. ]. Ғалымның 
аористік форма деп айтып отырғаны сөз соңындағы -ar, –yr, -ur етістіктің өткен шақ формасы.  

М. Қашқари, Ж. Баласағұн еңбектерінде tamu, tamuy сөздері тозақ, тозақ оты мағына-
ларында қолданылады. [tamu қapuғыn aшar tavar – тозақ есігін мал ашар, [4, 316 б. ]. Жалпы, 
діни ұғымда тамұқ тозақ отын бейнелейді. Көне екерткіштер тілінде там сөзі жану, жалындау 
мағыналарында қолданылған. Проф. Б. Сағындықұлы тамду, тамдуқ, тамға, таму, тамуғ-тамуқ 
тұлғаларының көне заманда «от» ұғымын бергендігін алға тарады.  

Жапырақ сөзі барлық түркі тілдерінде келесідей түрлі формада дыбысталады: 
1) йапрак – ең жиі қолданылады 
2) йапырғақ/йапурғақ/йабурғақ – көне ұйғыр тілінде 
3) йопурмақ – ұйғыр диалектілерінде 
4) йалпырғақ/жалбырақ/далдырақ – қырғыз, алтай тілдерінде 
5) йапырған/йапурған – шығыс түркі тілдерінде, шағатай, осман тілдерінде 
6) себирдех – якут тілінде 
7) сулуса – чуваш тілінде.  
Жоғарыда көрсетілген мысалдардан бірнеше фонетикалық өзгерістерді байқауға болады: 
1) п>б 
2) а>о>у 
3) й>ж>д 
4) ы>у 
5) Якут тіліндегі себирдех ежелгі йепир+дек формасынан шыққан болу керек; 
6) Чуваш тіліндегі сулуса сөзін осы уақытқа дейін ешқандай ғалым түсіндіріп бере алмады.  
Зерттеу нысанына айналған түркі тілдеріндегі жапырақ сөзінің дыбысталуына тоқталсақ, 

түрік тілінде – йапрак, ұйғыр тілінде – йапрағ, өзбек тілінде – йәпрақ, түркімен тілінде – 
йапырақ, әзірбайжан тілінде – ярпах. Соңғы әзірбайжан тіліндегі ярпах сөзін өзге түркі 
тілдерімен салыстырғанда сөз ортасында екі дауыссыздың бір-бірімен орын аластырғанын 
байқауға болады. Ол – пр-рп метатезасы.  

Проф. Б. Сағындықұлының айтуынша, жапырақ сөзі желпілдеп тұрған зат деген мағынаны 
береді. Ғалым жапырақ сөзінің түркі тілдеріндегі формаларын салыстыра келе, келесідей 
сәйкестіктерді аңғарады:  

1) й-ж сәйкестігі – оғыз тілі мен қыпшақ тілдерінің айырмашылығын көрсетеді; 
2) у-ы сәйкестігі; 
3) қазіргі кезде л мен ғ дыбыстары сөз құрамынан мүлдем шығып қалған; 
4) б мен п бір-бірімен кедергісіз алмаса береді.  
Ғалым Б. Сағындықұлы жапырақ сөзінің көне формасын жалп+ур+[у]ғ+ақ деп санайды. 

Оны қазақшаға бейімдесек, жалп-ұрғақ, яғни желпілдеп тұрған нәрсе дейді де, қазақ тіліндегі 
жалбырақ сын есімін жалп+ур+[у]ғ+ақ формасынан пайда болған туынды сөз деп табады. 
Сонда қазіргі қолданыстағы жапырақ сөзі көне заманда жалбырап, тұрған, нәрсе деген үш 
атаудың бір-біріне кірігіп, сіңісуінен пайда болған. [5, 127 б. ].  

Жеміс сөзі көне түркі тілдерінде jemiş, tüş, mi:va болып жарыса қолданылған. Ғалымдар 
jemiş формасын je – жеу етістігі мен –miş аффиксінің қосылуы арқылы жасалған дейді. Б. 
Серебренников пен Н. Гаджиева «Отглагольное прилагательное на –мыш, -миш обозначало 
результат действия. Эта его особенность создавала благоприятные возможности для субстан-
тивации» [6, 109 б. ] дей келе, оған дәлел ретінде тұрмыс, жазмыш, жеміс, қылмыс сөздерін 
келтіреді.  
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Өзге түркі тілдерінде қолданылатын tüş (көне ұйғыр, татар, чуваш) және mi:va (түрік, 
гагауз, әзірбайжан, түкімен, өзбек, ұйғыр диалектілерінде) сөздері қазақ тілінде де қолданысқа 
ие. Оған бір дәлел, Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде жеміс сөзіне мынадай анықтама беріл-
ген: 1) Жеміс беретін ағаштар мен сабақты өсімдіктер басына шығатын шырынды мәуе, миуа. 
2) Ауыспалы. Бір нәрсенің, еңбектің табысты нәтижесі, қорытындысы. (1, 294 б.). Екінші бір 
дәлел, қазақта «Мәуелі ағаш – майысқақ» деген мақал бар. Бұл – жемісін көтере алмай, басы 
жерге иіліп тұрған ағашқа айтылған сөз. Ал түсім деп өндірілген өнім, алынған табысты айта-
мыз. Яғни, түсім, өнім, жеміс сөздері бір-бірімен семантикалық жағынан тығыз байланысып 
жатыр.  

Түс атауы жергілікті сипатқа ие диалект сөз болса, миуа – парсы тілінен енген кірме сөз. 
Оған мына пікір дәлел: «Архетип *jemiş в значении плод, фрукт употреблялся наиболее 
широко, архетип tüş носил локальный характер, а mi:va – персидское заимствование – 
ограничивался южными и среднеазиатсками языками» [3, 114 б. ]. Проф. Б. Сағындықұлының 
пікірінше, -міс аффикс емес, м эпентезасы мен –іс жұрнағының қосындысы. Сондықтан 
же+м+іс, м көбінесе сына дыбыс қызметін сөз ортасында атқарады, ал же және іс – 
түбіртектер. Іс көне заманда өте өнімді жұрнақ болған.  

Өсімдік – жер бетіне өніп-өсіп шығатын ағаш, бұта, шөп тәрізді тірі организмдер [1, 660 б. 
]. Көне формасы: *ösüm, жасалу жолы: ös етістігі +üm аффиксі. Бұл сөз қыпшақ және қарлұқ 
тілдерінен басқа оғыз тілідерінде битки деп айтылады. ös түбір етістігі көне түркі тілдерінде 
өсу, көбею, көтерілу мағыналарын берген. Bit етістігі кейбір зерттеулерде өсіру мағынасында 
қолданылған. Э. Р. Севортян «Помимо основы бит в словаре Паве де Крутейля приводится 
форма битимек – расти, которая может быть распространенной модификацией глагола бит. От 
той же основы образовалось турецкий диалект bitiğen – урожайный [7, 155 б. ] дейді. Бірақ бұл 
сөз сирек кездеседі. Десе де, қазақта «егін бітік шықты» тіркесі оғыз тілдерінде айтылатын 
bitki сөзімен мағыналас екенін байқаймыз.  

Өсімдік өзге түркі тілдерінде осимлик (қарақалпақ), өсүмдүк (қырғыз), өсүмлик (түркімен), 
усимлик (өзбек), өсүлмүк (ұйғыр) болып айтылады. Жоғарыда келтірілген мысалдардан 
мынандай фонетикалық өзгерістерді байқаймыз:  

1) сөз басында ө-ү сәйкестігі; 
2) сөз ортасында, сөз соңында ү-и сәйкестігі; 
3) дүк, лүк қосымшаларының әр тілдің үндестік заңына сай жалғануы.  
Ұрық сөзі тура мағынада тұқым, дән мағыналарын берсе, ауыспалы мағынасы – негіз, түп, 

тамыр. Өсімдіктер әлемінде де ұрықтанған өсімдік гүлінен өсіп шығатын бөлік, жеміс [1, 861 
б. ] мағынасында қолданылады.  

Ұрық сөзінің түркі тілдерінде қолданылу аясы өте кең: 
 а) Тура мағынасында көне ұйғыр, ескі осман, қарақалпақ, қазақ, қырғыз, өзбек, ұйғыр, 

чуваш тілдерінде;  
ә) Шыққан тегі, тайпасы мағынасында көне ұйғыр, түркімен, татар, башқұрт, ноғай, 

қырғыз, өзбек, ұйғыр тілдерінде;  
б) туған бауыр, отбасы, ұрпақ мағынасында көне ұйғыр, шағатай, ескі осман, әзірбайжан, 

башқұрт, өзбек, якут, чуваш тілінде;  
в) қыз бала мағынасында чуваш тілінде; 
г) үйлену той мағынасында якут тілінде жұмсалады.  
Э. Севортян « уру:ғ, уруғ, уруқ и. т. д., производное, образовавшееся с помощью афф. -у[ғ], 

-у[қ] в значении названий субьекта, обьекта и результата действия от глагола * ур 
приблизительно со значениями «зачать», «рожать», «приносить потомство», а также 
«оплодотворять» [8, 605б. ] деп, ur етістігіне +uғ аффиксін қосу арқылы жасалғанын алға 
тартады. Ғалым *Ур етістігінен пайда болған сөздер қатарына қазақ, қырғыз, қарақалпақ 
тілдерінде қолданылатын ұр+пақ сөзін, орал-алтай тілдеріндегі ор, ол формасында жарыса 
қолданылатын ұл сөзін, монғол тілдеріндегі оры – жас жігіт, ер бала сөздерін жатқызады.  

 Бұл жерде алғаш пайда болған сөз ұрық па, әлде ұрпақ па деген заңды сұрақ туындайды. 
Бұл туралы да түрколог ғалымдардың пайымдаулары бар. Атақты ғалым Г. Вамбери 
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өсімдіктер әлемінде қолданылатын ұрық сөзін алғашқы, ал, ұрпақ, үрім-бұтақ екіншілік мағы-
насы деп топшылайды. Г. Вамберидің бұл пікірін кейіннен В. Банг, Г. Зомбоц мақұлдайды. 
Ресей ғалымы, шығыстанушы Л. А. Покровская ұрық сөзінің жаңаша сипат алып дамуын 
мынадай схемамен береді: семя, зерно>род, племя>родственники, поколение, родня, 
потомство> дитя, дочь [9, 42б. ].  

Ұрық сөзі қарлұқ тобы тілдерінде уруғ, оғыз тобы тілдерінде тохум болып айтылады. 
Қарлұқ пен қыпшақ тобы тілдерінің арасында сөз басында ұ-у, сөз ортасында ы-у және сөз 
соңында қ-ғ фонемаларының алмасуы байқалады. Оғыз тілдерінде айтылатын тохум сөзі 
қыпшақ тобындағы тұқым сөзімен мағыналас болып келеді.  

Ұлт, ұлыс сөздері де осы сөзден шыққан. Бұған р-л сәйкестігі дәлел бола алады.  
Түркі тілдері бір тектен шығып, туыстас болғанымен, әрқайсысының өзіндік даму жолда-

ры, фонетикалық, грамматикалық, семантикалық тұрғыдан өзгеру, түрлену заңдылықтары 
бар. Жоғарыда келтірілген мысалдар осы даму, өзгеру заңдылықтарынан хабар береді. Ең жиі 
кездескен ерекшелік – дауысты мен дауыссыз дыбыстар сәйкестігі болды. Сөздердің форма-
сында, дыбысталуына айырмашылықтар болғанымен, негізгі ортақ мағынасы сақталып қалға-
нына куә болдық. Сонымен қатар, кейбір атаулар жаңа мағыналық сипатқа ие болса (ұрық – 
үрім-бұтақ, тамыр), екінші бір атаулар бірнеше сөздің бірігіп, бір атауға ғана ие болғанын 
(жапырақ) байқадық.  
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Аннотация. В статье описаны различные методологические подходы к выявлению определенных 
фонетических изменений, особенностей истории языка. Противоречивые мнения и научная методология в 
области когнитивных исследований описаны в контексте теорий языкового происхождения (моногенез, 
ностратика).  
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Тілші ғалымдар өз нысанын жан-жақты танып білу үшін, оның сан алуан заңдылықтарын 

ашып-айқындау үшін сыннан өткен сипаттама әдісі, тарихи- салыстырмалы әдіс, салғас-
тырмалы әдіс, тарихи әдіс, құрылымдық әдіс, статистикалық әдіс, компонентті талдау 
әдісі, математикалық әдіс сияқты сандаған амал-тәсілдерді іске қосады. Мұның үстіне соңғы 
жылдары бұлардан сипаты өзгеше, тың әрі жаңа идеяларға негізделген лингвосиллабологиялық 
әдістер мен тәсілдер өмірге келіп отыр. Бұрыннан келе жатқан және жаңадан ашылған әдістер 
мен тәсілдерді ұтымды пайдаланғанда тіл ғылымы теңдесі жоқ жетістерге жететіні анық.  
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Лингвистикалық әдіc – дегеніміз тіл білімінде қолданылатын зерттеулер. Кейбір еңбек-
терде лингвистикалық әдістерді бір сөзбен филологиялық немесе гуманитарлық әдіс деп те 
атаушылық бар. Қазіргі таңда тіл білімінде лингвистикалық әдістердің көпшілікке танылған, 
зерттеу объектісі айқындалған бірнеше түрлері бар. Олар: сипаттама, салыстырмалы-
тарихи, тарихи-салыстырмалы, құрылымдық, математикалық, математика-логикалық 
әдістер.  

Тіл білімінде дүние жүзіндегі тілдерді ек түрлі тұрғыдан: 1) тілдік материалдың (түбірлер 
мен аффикстердің және сөздер) бірлігі, яғни шығу тегінің бірлігі тұрғысынан, 2) шығу тегіне 
байланыстырылмай, құрылысы мен типінің, ең алдымен, грамматикалық құрылысының ың-
ғайластығы, ұқсастығы түрғысынан топтастырылады. Топтастырудың бірінші түрі тілдердің 
генеалогиялық классификациясы делініп, екінші түрі тілдердің типологиялық класси-
фикациясы деп аталады.  

Тіл тарихында белгілі бір дыбыстық өзгерістерді, ерекшеліктерді анықтауда әр түрлі 
методологиялық әдіс-тәсілдер, қажетті амалдар қолданылады. Ғылыми танымдық ізденістер 
кезінде кереғар пікірлер де көптеп кездеседі.  

Соңғы жылдары тіл бірліктерін танымдық тұрғыдан зерделеу мәселесін арқау еткен тіл 
біліміндегі когнитивтік бағыттың қалыптаса бастауы ішкі мазмұн мен мағынаны ерекше 
назарға алуда. Нақты айтқанда, бұл сабақтастық гомогенді түбірлер мен түбір-негіздердің 
тұлғасын олардың ішкі мазмұнымен, яғни архетұлға мен архесеманын лингвогенездік негізін 
сипаттайтын онтологиялық қалпы мен бейнесімен біртұтастықта көрінеді. Осының негізінде 
қалпына келтірілетін лексикалық бірліктер тек табиғи-генеологиялық сабақтастықты ғана 
көрсетіп қоймай, жалпытүркілік рухтың биіктігін, жалпытүркілік тілдік сананың беріктігін де 
дәлелдейді. Түркілік ұлттың мәдени болмысын, тарихи-әлеуметтік сипатын танытуға қызмет 
ететін жалпытүркілік танымды жаңғыртып, түркі жұрты арасындағы рухани үйлесімділік пен 
тарихи тұтастықты сақтаудың негізі ретінде танылады.  

Ал кез келген тілдің лексикалық жүйесінін даму жолын, этимологиялық  
негіздерін анықтап, жаңғырту, ең алдымен, түбір құрлысын айқындап алуға сүйенеді. Бұл 

проблема бойынша алтаистика мен түркітануда моносиллабтық және дисиллабтық екі 
бағыт қалыптасқаны белгілі. Осы орайда казіргі түркі тілдерінің деректері негізінде 
морфемалық, компоненттік, семантикалық, модельдеу жүйесі, т. б. әдістер арқылы дисиллаб-
тар мен полисиллабтардын құрамындағы алғашқы буынды бастапқы тұлға ретінде қарауға 
теориялық негіз бар.  

Соның ішінде ежелгі түбірлер мен қосымшаларды байырғы қалпына келтіруді мақсат еткен 
профессор Б. Сағындықұлының зерттеулері (Қазак тілі лексикасы дамуының этимологиялық 
негіздері, 2005) реконструкцияланатын деректердің сандық көлемі мен сапасын былай 
қойғанда, зерттеу әдіс-тәсілдерімен де ерекшеленеді (мысалы, компоненттік әдіс барысында 
қолданылған математикалық әдіс). Соның нәтижесінде түркі тілдері дамуының тарихында 
жалғамалылыққа дейін флексиялық құрылым дәуірін бастан кешкенін дәлелдейді [1] Әрине, 
ішкі флексия қалдықтарының бірбуынды түбірлер көлемінде қазіргі тілде де кейбір көріністері 
бар екенін көптеген ғалымдар байқаған. Мысалы, Қ. Жұбанов, С. Аманжолов, т. б.  

Профессор Б. Сағындықұлы қазақ тілі аясы мен түркі тілдері континуумындағы нақты 
тілдік салыстырулар мен талдаулар негізінде флексиялық құрылымның басты ерекшелігі 
түбірлердің бір ғана дауысты мен бір ғана дауыссыздан жасалған силлабофонемалардан 
тұратынын дәйектеуге тырысады. Атап айтқанда: «Бірнеше силлабофонема өзара омонимдес 
болғандықтан, силлабофонеманың құрамындағы дауысты да, дауыссыз да кытай тіліндегідей 
әртүрлі сапада айтылған. Белгілі бір дауысты дыбыстың дауыссыз дыбыстың алдында, яки 
соңында келуі, түсіріліп айтылуы тағы басқа комбинациялық өзгерістері ұғым, түсінікті 
жеткізуде шешуші роль атқарған. Қай дыбысқа қаншалықты акцент берілуін ішкі флексия 
реттеп отырған», – деген тұжырымға келеді.  

Ғалымның монографиялық зерттеуінің жалғасы ретіндегі ғылыми мақаласында автор 
силлабофонемаларды түбіртек деп атауды ұсынады да, кез келген сөзде қанша дауыссыз 
дыбыс болса, сонша түбіртек болатынын атап көрсетеді.  
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Сонымен, үнемі даму үстінде болатын тілдік жүйенің өзгермелі, икемді табиғатына сәйкес 
оның тіл тұтынушының рухани-функционалдық арқауын құрайтын моносиллабтық 
құрылымының даму бағыты оның құрамындағы фонокоррелятгардың өзара сәйкестік түзу 
мүмкіндігімен, таралым аясымен, фономорфологиялық, фоносемантикалық, идеофондық, 
идеосегментгік қырларымен сипатталады. Олай болса, зерттеуші келтірген мысалдарындай i/a 
at<ad-as-ac<az* * az-* aj<ag<ay сиякты гомогенді моносиллабтар тізбегінде топтасуы 
мүмкін. Яғни, профессор Б. Сағындықұлы «жылқы», «есім» мәнін беретін at моносиллабын да 
it/at етістіктерімен сабақтастыра қарастырып, at етістігінің қозғалысқа, қозғалыстың 
ырықсыздығына, козғалыстың барынша жылдам, шалт өтуіне; қозғалыс нәтижесі ажырауға, 
бөлінуге әкелуіне, т. б семаларын көрсетуі at/it етістіктерінің жалпы мазмүнына негізделеді. 
Қазақ тіліндегі as on or < өрле, өрбі, өнім, өрші, өркенде сияқты моносиллабтардың ортак 
мазмұны мен тұрпатындағы ұқсастықтарын кездейсоқ құбылыс деуге келмейді. Осы арада 
ортақ мазмұнды арқалап тұрган о дауыстысы екені аңғарылады. «Даму», «жетілу», «көбею», 
«пайда болу» идеясы ur (үрпек, ру, ұрғашы) сакталған. Профессор Б. Сағындыкүлы or-* ur 
түлғаларын гомогенді моносиллабтар ретінде қарастырады. Себебі *ur тұлғасының жалпы 
мазмұны хйг (үрім-бұтақ, үрпі), *ay/uy< oyul, um (Үмай), *ul (үлы, үлғаю, ¥nacy), *ul (үлкен) 
жалғасады.  

Қорыта айтқанда, түбір құрылымының архетипі тек бір типте ғана қалыптасқан деп қарауға 
болмайды. Сондықтан түркі тілдері лексикалық корының негізін қалайтын бірбуынды 
түбірлер мен түбір-негіздердің белгілі бір дәрежеде тұрақтылығын өзгертуге де бейімділігін 
зерттелуші тілдердің моносиллабтар құрамындағы фонокорреляттар айқындайды, 
өзгермелі, икемді сапаға ие болады, ықшамдайды.  

Осы заңдылықты ашу, реконструкция жасауда, автордың өзі монографиясының 
кіріспесінде көрсеткендей, «дәстүрлі сүрлеуге ұқсамайтын жаңаша бағыт ұстанады». Соның 
нәтижесінде жасалған талдаудың негізгі түжырымдарын былай деп көрсетуге болады:  

1. үнемдеу заңы;  
2. флексиялық құрылым дәуірін басынан өткізген ішкі флексия қалдықтары. Содан кейін 

полисемантикалық құрылым (түбір тіл) дәуірі келген;  
3. ең ежелгі дауысты фонемалар – *а, *у, *й, дауыссыздыр – гипотезалық *т/

с

ш
/ күрделі 

аффрикаты / немесе тс / ц / тш / ч / аффрикаттары/, *һ, *р, *н. Қалған фонемалардың 
барлығы – осы архетиптерден бөлініп шығып, қалыптасқан бір кездегі аллофондар.  

4.  дыбыстарды (түсіп қалған) бұрынғы қалпына келтірудің өзінше амал-тәсілдері 
ұсынылған; дауыссыз дыбыстардың сәйкестігі; мәтіндегі сәйкестіктер;  

5. лексикадағы (құрылымдағы) өзгерту тетіктерін айқындайтын басты заңдылықтары: 
протезалык, эпентезалық дыбыстар; үнемдеу заңы; сингармониялық варианттар, парал-
лельдер.  

Тіл білімінде әбден сыналған тарихи-салыстырмалы әдіс біздің жұмысымызға көп кемегін 
тигізді. Зерттеу обьектісі ретінде – байырғы түбірлер мен қосымшалар – көне түркі жазба ес-
керткіштері, қазіргі түркі тілдері, диалектілері мен говорлары материалдарымен 
салғастырылды.  

Осының нәтижесінде олардың фонетикалық, семантикалық, грамматикалық айырмашы-
лықтары анықталды. Бірақ көне формаларды бұрынғы қалпына келтіруде тарихи-
салыстырмалы әдіс едәуір дәрменсіздік көрсетеді. Лексикалық мағыналардың біртіндеп кеңею 
яки тарылу жолдарын айқындауда компонентті талдау әдісінің, фонетикалық, морфологиялық 
элементтердің ең ескі типін іздестіріп табуда математикалық әдістің берері мол. Мысалға 
компонентті талдау әдісі бойынша, белгілі бір лексеманың мағыналық мазмұны бірнеше ұсақ 
семаларға бөлінеді де, сол лексемадан пайда болған екінші бір туынды сөздің семаларымен 
салғастырылады. Сонда түбірдің даму барысында қай семаның қай семаны ауыстырғаны 
белгілі болады. Сонымен бірге салыстырылып отырған екі сөзге ортақ жалпы семалар өз 
келбетімен айқын көрінеді. Бұл әдістің архетиптерді табуға көмектесе алатыны өз алдына, 
семантикалық жағынан вариантталған сөздерді топтастыруға мүмкіндік береді.  
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Математикалық әдіс-тәсілдердің де лингвистикада қолдануға келетін реттері бар. Мысалға 
орта мектеп көлеміндегі элементар теңдеу теориясын алалық. Бұл теория бойынша белгілі 
сандар арқылы белгісіз сандарды табуға болады. Айталық х+3=5 теңдеуі берілді делік. Есеп 
былай шешіледі: I/ x=5-3; 2/ x=2.  

Екі белгісіз болған жағдайда теңдеу былай құрылады: 
5

2 7
 

Шешуі: I/ y=5-x; 2/2x+/5-x/ =7;3/ 2x+5-x=7; 4/x+5=7; 5/x=7-5; 6/x=2; 7/ /2/+y=5; 8/ y=5-2; 9/ 
y=3. Есептің дұрыс шыққан – шықпағанын білу үшін табылған сандарды өз орнына қойып 
көреміз I/ 2 /2/ +3=7; 2/4+3=7; 3/7=7; 

 Тағы бір мысал. «Екі санның қосындысы 12-ге, ал олардың айырмасы 2-ге тең. Осы 
сандарды табыңдар.  

 Бірінші санды х әрпімен, ал екінші санды у әрпімен белгілейік. Есептің шарты бойынша 
сандардың қосындысы 12-ге тең, яғни х+у=12. Ал сандардың айырмасы 2-ге тең болғандықтан 
х-у=2. Құрылған теңдеулер жүйесін былай жазуға болады:  

12
2

 

Екі теңдеуді бір-біріне қосу арқылы х-тің 7-ге, у-тің 5-ке тең екендігін білеміз. Үш, төрт, 
одан да көп белгісіздерді табу осы тәріздес тәсілдер арқылы жүзеге асырылады.  

Бұл әдістерді енді тіл білімінде пайдаланып көрелік.  
Белгілі: 1. тоғул – страд. от тоғ=: тоғулса оғул /если родится сын/ (ДТС, 571); 2. төл – 

"малдың жаңа туған құлыны, бұзауы, ботасы, қозысы, лағын ; т з/ қары ̴ кәрі, ажым ̴ әжім 
сияқты сингармониялық варианттар түркі тілдерінде жарыса қолданылады. Жуан 
дауыстылармен айтылатын сыңары көне де, жіңішке дауыстылармен айтылатын сыңары жаңа, 
кейін пайда болған. Аса ежелгі дәуірде түркі тілдерінде жіңішке дауыстымен айтылатын 
бірде-бір вариант болмаған; 4/ сөз ортасында, сөз соңында ғ, г дауыссыздары жиі түсіріліп 
айтылады. Белгісіз: І/ қазақ тіліндегі "төл" сөзі бұрын қалай дыбысталған? 

Түркі тілдерінде ілгері заманда жіңішке дауыстылар болмағандықтан, ө-нің жуан сыңары 
о қолданылуы мүмкін. Алайда архетипті тол- /бір нәрсенің іші деңгейіне, кенересіне жете 
шүпілдеу/ түрінде қалпына келтірсек, мағынасы үйлеспейді. Мүмкін белгісіз дыбыс о-мен 
төркіндес ұ, ү дыбыстары шығар. Тілімізде тул тұлғасы жоқ; тұл – "отасқан ері өлген не 
айрылысып кеткен, баласы жоқ жесір /әйел/". Бұл да емес. Өзге түркі тілдерінде басқадай жуан 
варианты кездеспейді. Ең соңғы мүмкіндікке дейін іздестірелік. Бәлкім, сөз аралығында ғ 
дыбысы түсірілмей айтылатын варианты бар болар? Бар. Тоғул. Және жіңішке айтылатын төл 
вариантымен семантикасы жағынан сәйкес. Бірақ тоғул = архетип емес. Өйткені о дыбысы – 
белгілі бір дәрежеде у дыбысының аллофоны. Қазақ тілінде ту- – "ана құрсағынан шығу, 
дүниеге келу". Демек, іздестіріп отырған дыбыстың көне формасы қазақ тіліңде сақталыпты. 
Сонымен “туғул- етістігінен, біріншіден, жіңішкеру арқылы, екіншіден, сөздің ортанғы 
позициясындағы ғ дыбысының түсіріліп айтылуы арқылы, үшіншіден, конверсиялануы 
нәтижесінде төл зат есімі жасалған.  

Қалпына келтірілген > туғул формасынан фонетикалық, семантикалық даму жолымен 
"төлден" басқа да сөздер туындауы мүмкін екендігін ескере отырып, зерттеуді одан әрі 
жалғастырамыз. /ребенок был закутан в пеленки/ /ДІС, 363/; 2/ ЫН "ребенок, мальчик": бу оғул 
не тер /Ято говорит этот ребонон/. /Д1с, 364/; көне түркі жазба ескерткіштерінде оғул түбірі 
қыз балаға да, ұл балаға да жұмсала береді: бегилик ұры оғлың қул болты, силик қыз оғлың 
күң болты /Айдаров, 197І, 295/ Үбек ұл балаң құл болды, пәк қыз балаң күң болды/; З/ оғул 
адамның баласына ғана емес, жан-жануарлардың төлдеріне де, құстардың балапандарына да 
/котенок/, арслан оғлы /львенок/, бөр и оғлы /волченок/ е, 364/; 4/ ұл – "еркек бала, ер бала"; 5/ 
ұлан – "жас өспірім, жеткіншек, өрен"; 6/ үнемдеу Заңының ықпалымен сөз басында, сөз 
аяғында буындар, дыбыстар түсіп қалады. Белгісіз: 1. қызға да, ұлға да, жануарлардың 
баласына да, тіпті құстардың балапандарына дейін бір ұғымның пайдаланылуында қандай сыр 
бар? Жоғарыда келтірілген фактілерге қарағанда, оғул аса жалпы мағына беретін сияқты. Бірақ 
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оның алғашқы ұғымы, түсінігі әлдеқандай себептермен ұмытылған. Үнемдеу заңының 
әсерінен басқы дыбыстары түсіп қалды ма екен? 2. дыбыс түсіріліп айтылған жағдайда ол 
қандай дыбыс болуы мүмкін? [2] 

*р, *н, *с, *т ең ескі фонемалардың қатарына жатады. Сонор *р, н дыбыстары сөз басында 
жұмсалмайды. Олай болса, с пен т-нің біреуі болар... Тоғул. Бұл сөз туылған барлық жанды 
мақұлқаттардың жалпы атауы бола алады. Бала два, жануарлар төлі де, балапан да т. б. 
туылады. Демек, оғул /үл/ зат есімі тоғул етістігінен пайда болған. Бұдан мынадай қорытынды 
шығады: белгілілер арқылы белгісізді математикада ғана емес, тіл білімінде де табуға болады 
екен.  

Тоғул~оғуле = фонетикалық варианттарының бір заманда жарыса жұмсалғаны ақиқат 
факт. Фонетикалық, семантикалық өзгерістер бұл тұлғаларды екіге ажыратқан. Бір-бірінен 
қашықтағаны соншалық тіпті адам танымастай дәрежеге жеткен. “Туғуле архетипі қолданылу 
барысында есім жасайтын көне -ан жұрнағын жамап алған. Бұл сөз оғыз тілдерінде былай 
Дамыған: жтуғулан --- тоғулан --> оғлан. Қыпшақ тілдерінде: “туғулан --> уғулан -->улан --> 
ұлан --> ұл. Қысқасы, “туғуле -- тоғуд- әз оғул жы төл.  

Белгілі: 1/д, ж ұяңдарының қатаң варианттары т, ш. 2/ тш/ч/ аффрикаты т және ш 
дыбыстарының қосындысынан, дж аффрикаты д және ж дыбыстарының қосындысынан 
тұрады. З/ осы негізде дж аффрикатының қатаң сыңары тш/ч/ болып есептеледі. Белгісіз: 1/ дз 
қатаңының қатаң сыңары түркі тілдерінде көздеспейді. Сонда оның қатаң варианты болмағаны 
ма? 

Егер д ұяңының қатаң сыңары т, сондай-ақ 8 ұяңының қатаң сыңар с екендігі рас болса, дз 
аффрикатының қатаң варианты тс/ц/ аффрикаты екендігі шүбәсі жоқ, ақиқат. Ілгері заманда 
тс/ц/ түркі тілдерінде өмір сүргенімен, кейінгі кезеңдерде сан алуан ішкі, сыртқы 
факторлардың себеп-салдарынан тілден шығып қалған.  

Тілдің пайда болуына, дамуына, өзгеруіне, жаңаруына, қалыптасуына, қайта қалыптасуына 
сыртқы фактор мен ішкі фактордың қатты ықпалететіндігін зерттеушілер әлдеқашан-ақ 
анықтаған еді. Тілдердің мың-мыңдап көбеюіне де, олардың сөздік құрамына қисапсыз 
атаулардың қосылуына да осы екі фактордың әсері барынша шексіз болғандығы сөзсіз.  

Жер бетіндегі адамзат баласы бір замандарда бір-ақ тілде сөйлеген. Бұл олардың жабайы 
кезеңі еді. Бірте-бірте кәсіптің түрлері, егін шаруашылығы, мал шаруашылығы, өнеркәсіп, 
мәдениет, техника, өркениет тағы басқалары пайда болды. Жабайылардың жұтаң тілі байыды. 
Рулардың, тайпалардың пайда болуына байланысты белгілі бір заттың, нәрсенің уәжі де 
көбейіп, олар әр түрлі атала бастады. Бұлардың үстіне тілдің ішкі даму заңдылықтарының 
есебінен қаншама сөздер адам танымастай өзгеріске түсті. Соған қарамастан жабайылардың 
базалық лексикасының сарқыншақтары әлем тілдерінде қазірге дейін сақталып қалып отыр.  

Жабайылардың сөздік құрамында қандай-қандай сөздер болғандығын тілшілер шамалап 
болжамдай алады. Мысалы, күннің силлабологиялық атауы сол кездің өзінде-ақ өмір сүрген-
дігіне күмән келтіре алмаймыз және оның бір дауысты, бір дауыссыздан ғана тұрғандығы хақ. 
Қазақтың күн атауы мен орыстың солнце атауын салыстырсақ, жобаға соқпайды, бітім-пішіні 
мүлде бөлек тұлғада екендігі бірден байқалады. Ағылшынның сан атауы мен арабың шамсун 
атауын қатар қойсақ, алғашқы екі дыбысының тектес екендігін аңғарылады:са – ша. Мұны 
орыс тілімен салыстырсақ (солн+це), соңғы буыны фонологиялық тұрғыдан үйлеседі. Көне 
санскрит тілінде күн құдайының атауы – Ша+м+аш. Алғашқы ша немесе соңғы аш архесил-
лабының күн ұғымын бергендігі анық аңғарылып тұр. Қазақ тілінде «күн» сөзінің ежелгі 
формасы мен семантикасы «қашан» есімдігінде сақталып қалған. Мұндағы «қа» бөлшегі ілгері 
замандарға қай деген сұрау мағынасын берсе, «шан» бөлшегі күн деген лексикалық мағынада 
жұмсалған. Бір кездегі толық мағыналы сөз тіркесі өзінің әдепкі мағынасын жоғалта келе 
сұрау есімдігіне айналып кеткен. Бірақ мезгіл мағынасын білдіретін семасы сақталып қалған. 
Сонда қазақ тілінде де «күн» мағынасын берген ша формасы болғандығы анықталады. Көне 
түркі жазба ескерткіштерінде күн атауы – күн+ач. Бұл сөздің алғашқы бөлшегі «күйіп тұрған» 
деген мағына берсе, екінші бөлшегі (ач) «күн» деген мағынаны берген. Ішкі флекция заңды-



164 

лығы бойынша а дыбысының ч аффрикатының бірде алдында, бірде соңында тұрғаны болма-

са, түркі тілдерінің де әлем тілдерімен лексикасы жағынан сабақтас екендігіне бұл мысал да 
кепіл бола алады. Идея бойынша, «ай» атауы да әлем тілдерінде бір формада ұшырасуға тиіс 
тілдік факт. Өкінішке орай, бұл атау әр тілде әр түрлі формада кездеседі. Мысалы, хамит-семит 
тілдерінде «қамар», славян тілдерінде «луна», түркі тіліндерінде – «ай». Уәжі (мотиві) әр түрлі 
болуы форманың да әр түрлі болуына әкелген. Сірә, айдың құбылып тұрған құбылыс қатарына 
жататындығы уәждің оңай өзгеруіне де әсер етсе керек. Керісінше, күн тұрақты құбылыс. Осы 
себепті қазірге дейін алғашқы уәжін, формасын, семантикасын жоғалтпаған [3, 203] 

Sun / сан/ 
Шам 
КүнАЧ 
солнЦЕ 

Берікбай Сағындықұлы өзінің дәрістерінде ай сөзінің этимологиясын келтіреді. Араб 
тілінде «қамар», орыс тілінде «луна», қазақ тілінде «ай».  

«Қамар» сөзі араб тілінде «ай» сөзін білдіреді. «Қамар» сөзін түбіртектерге бөлетін болсақ 
қам+ар, сонымен қатар дыбыстық сәйкестіктер бойынша қ~к, а~е варианттары шығады. 
Логикаға сүйене отырып, «кем» сөзі шығатынын көреміз. «ар» түбіртегі «бір заттың 
тұрғандығын білдіреді». Яғни, мынадай формула шығады қам~кем. Бұл жерде «қамар» сөзінің 
уәжі кеміген бір заттың тұрғандығын білдіреді. Аспандағы кеміген айды білдіріп тұрғанын 
түсінуге болады. Орыс тіліндегі «луна» сөзінің этимологиясы да қызық. «Луна» сөзінің алдына 
«то»- түбіртегін қоссақ, «толуна» сөзі шығады. Бұдан қазақ тіліндегі «толғанай» сөзі шығады. 
Яғни, «луна» сөзі аспандағы айдың толған кезі бойынша аталып тұр.  

Академик Н. Я. Марр «Яфет теориясы», В. М. Иллич-Свитыч «Нострат теориясы» 
арқылы әлем тілдерінің туыстастығын дәлелдеуге тырысқан. Пайдаланған әдістері мен 
тәсілдерінің сәтсіздігіне байланысты олар күткен нәтижеге қол жеткізе алмады.  

Түпкі тілді анықтау үшін түптүркі тілінің категориялық бегілерін анықтап алған жөн, яғни 
бағзы заман тілінің фонетикалық, фонетика-фонологиялық, морфемалық, морфонологиялық 
құрамы және жорамал тілдің лексикалық және синтакситік белгілерін қайта қалпына келтіру 
(реконструкциялау) арқылы жалпы тілдік деңгейде құрылымдық иерархия мен жүйелік 
дәрежелерін анықтау қажет.  

Түпқазық (түптүркі) түбірін реконструкция жасау үшін қазақ тілі материалдарына қоса 
81 тілдің (кейбірі диалекті деп те саналады, даулы мәселе), 100-ден астам өлі түркі алтай 
тілдерінің тілдерін салыстыру қажет, компоненттік әдіс барысында математика-логикалық 
арқылы этимологиялық талдау жасау керек. Сонымен бірге 2-3 ғасырлық түркологияда (кең 
мағынада алтаистикада) сан буын түркітанушылардың қажырлы еңбегімен түзілген 
этимологиялық және тарихи-салыстырмалы сөздіктердегі бір буынды түбірлерді де айқындап, 
этимондардың семасын ажыратып, жоғарыда сөз болған, түркі тілдерінің бір түбірлі/ бір 
буынды сөздерінің қорына (банк) енгізу қажет.  

Түптүркілік архетипті қайт келтіру жолындағы атақты түрколгтар (Э. Севортян, А. М. 
Щербак, т. б.) ұсынған бағыттардың бүгінге қолдауын таппай отырғаны белгілі. Ал бұл 
тығырықтан шығудың бір-ақ жолы бар – ол түпқазақ түбірін қалпына келтірудің жаңа 
әдістемесін, тұтас бағытын ойлап табу. Бұған дейінгі көрнекті түркітанушылар бұл мәселені 
бір жақты шешіп келсе, яғни бірі тек фонетика-фонологиялық жағынан, енді бірі 
морфонологиялық бағытта зерттесе, ендігі жерде және архетипті фоно-морфо-семантикалық 
жағынан реконструкциялау туралы болып отыр [3, 371].  

Қазіргі қазақ тілі – барша түркологтардың бір ауызды пікірінше, "өте жаңа тіл". Ал бірақ 
олар көбінше "жаңалықтың" өзі "көнелік" екенін ескере бермейді. Біз диплом жұмысымыз 
арқылы үлкен бір жаңа бағытты яки "жаңадан "көнеге" қарай бөлшектеуді, осы тұста, әсіресе, 
бұған дейін көп айтыла бермеген мағыналық (семантика) дәрежедегі "көнеліктерді" сөз етуге 
үлкен орын бермекпіз.  

Олай болса, қазіргі тіл ғылымы үшін тарихи-салыстырмалы зерттеулердің беретінінен 
бергені көп болар, бұл бағыттағы зерттеулердің бүгінгі күні талаптарына қатысты өзектілігі, 
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әсіресе қазақ тіл білімі үшін қажеттілігі қаншалықты деген сауалдарға жауап іздегенде, 
мынадай жайттарға тоқталып кеткен орынды.  

Ең алдымен тарихи-салыстырмалы бағыттағы зерттеулер бүгінгі күні әлемдік тіл 
ғылымында моногенез және ностра тілдері теориялары аясында қайта жаңғырып, өзектілігі 
артып отырғанын айту керек.  

Моногенез теориясы бойынша әлем тілдерінің барлық макротоптарының ататілдері 
жалпыадамзатқа ортақ бір ататілден тараған деген болжам ұсынады. Қазақ тілі білімінде 
бұндай көзқарасты профессор Б. Сағындықұлының гипотезасымен байланыстырсақ болады. 
Соңғы жылдары бұл ұстанымның қарсыластарынан гөрі жақтастарының пікірлері дәлелді 
шығып отыр. Мұны ностра тілдері сияқты үлкен тілдің макротоптардың ататілдері адамзатқа 
ортақ ататілдерін табу әрекеттерінің, негізінен, болжалды болса да жемісті нәтижелері 
қуаттайды. Мәселен, ностра тілдері теориясы бойынша (латын тілінен noster, nostra – біздікі 
дегенді білдіреді) үндіеуропа, картвель, семит-хамит, орал, алтай (түркі, моңғол, тұңғыс-
манчжұр, корей, дравид тілдік макротоптардың бір ататілден тарағаны көрсетіліп, осындай 
басқа да топтардың ортақ ататілдері айналып келгенде жалпыадамзаттық ататілден бастау 
алады деген болжам айтылады.  

Ностра тілдері бойынша аталған тілдік топтардың салыстырмалы сөздігін құрастыру 
алғаш қадамын жасаған ғалым В. М. Иллич-Свитычтың еңбектері бүгінде жалғасын тауып 
келеді [4, 341]. Қазіргі кезде лингвистикалық компаративистика тарихи білімдер жүйесінің бір 
бөлігін құрап, көне және ежелгі заман тарихының жазуы болмаған және жазуға дейінгі 
кезеңдерді зерттеуде этногенез, этникалық байланыстар туралы ақпараттар алатын, сондай-ақ 
реконструкцияланатын тілдік жүйелердің кезіндегі тұтынушыларының өмір сүру ортасы мен 
мәдени ерекшеліктері туралы сенімді дереккөздердің біріне айналып отыр.  

Бұнымен қатар тарихи-салыстырмалы тіл білімінің бір тармағы ретіндегі ностра тіл білімі 
Жер лингвогенезінің картинасын, әлем тілдерінің ортақ топтастыруын жасауда зор мүмкінді 
беретін ғылым саласына айналып отыр.  

Сөз түбір формасында бұрын негізінен оның фонетикалық және морфологиялық келбеті 
басты белгі болып келсе, енді мағына да, яғни түрлі деңгейдегі семалар да сөз (түбір), түбіртек 
тарихына жарығын түсіреді. "Мағына өзгергіш, ол сөз дамуының арғы дәуіріне куә бола 
алмайды" деген қағиданың ескіргендігін қазақ тілі материалдарының өзі жоққа шығара алады.  

Жалпыадамзаттық ататілдің өзін қайта құрау үшін 3000 сөз жеткілікті деп көрсетеді 
профессор Б. Сағындықұлы. Бір түбірлі түптүбір, түбіртектердің корпусын жасап біткен кезде 
– семантика ең алдыңғы қатарға шықпағанмен, архетипті қалыптастыруда фонетикалық және 
морфологиялық өзгеріс, құбылыстардан кем рөл атқармайды.  

Бүгінгі тарихи мофология жетістіктері туралы түркітанудың көптеген даулы мәселелерін 
шешуде. Ал тарихи фонетика туралы бұлай деп айта алмас едік. Тарихи фонетика жекелеген 
кейбір заңдылықтарға, сұрақтарға жауап бергенімен, түпқазық түбірін реконструкциялауда 
мағыналық өзгерістерді еске алмаса, ойдағыдай нәтижеге қол жеткізбейді. Мәселен, "ақыл", 
"ой", "ойлау" мағынасында түптүркі тілінде *аң синкретті тұлғасы пайдаланылғаны даусыз. 
Бірақ түркологтар осы мағынада оның *es, *uq формалары болғанын айтады. Және бір қызығы 
осы 3 форма да қазіргі қазақ тілінде ұшырасады. Сонда бұлардың архетипі қайсы? Әлде олар 
әр түрлі сөз (морфема) ма? Міне, өкінішке орай осындай күрделі сұрақтарға тарихи 
фонетканың қазіргі даму дәрежесі жетпей отыр.  
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БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ АБАЙДЫҢ  
«ТОЛЫҚ АДАМ» КОНЦЕПЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ ТЕТІКТЕРІ  

 
Қазаққа ең жаманға надан болу,  

 Надан болып, басқаға бодан болу.  
Ақын болу әркімге арман шығар,  

 Абай болу, алдымен адам болу.  
Қойлыбай Асан 

  
Жастарға рухани білім мен тәрбие беруде алдымен, Абай шығармашылығына ден қою, 

зерттеу, зерделеу қызығушылықтан қажеттілікке айналуы заман талабынан туындауда. 
Абайдың «Толық адам» ілімі арқылы жастардың азаматтық позициясын қалыптастыру. Бұл өз 
кезегінде студенттердің бойында ұлттық сана-сезім мен ұлтжандылық қасиеттерді дамытуға, 
олардың тарихи және әлеуметтік жадысын шыңдауға, қазақ халқының, тұтас Қазақстан 
халқының төл мәдениеті мен рухани мұрасын құндылық ретінде бағалауға және бәсекеге 
қабілетті зияткер тұлғаны қалыптастыруға негіз болары сөзсіз.  

 Абайдың «Толық адам» ілімін жасауға ұмтылуының басты себебі неде болды? Ол өзі өмір 
сүрген заманның шындығын көрді, көкейіндегі ойды түсініп, істерінің қайырымсыз, пайдасыз 
екеніне жаны ауырды. Осының бәрі ақынның шығармашылығының басты тақырыбына 
айналуы жаңа құбылыс болды. Абай өлеңдері әлеуметтік мәселелерді жаңа талғаммен, озық 
оймен сипаттады. Абай шығармалары сонысымен құнды, терең.  

Бүгінгі қоғамдағы маңызды мәселелердің бірі һәм бірегейі – адами құндылықтарды сақтау. 
Ал, Абай еңбектеріндегі «Толық адам» ұғымы адамзатты кісілік тұрғысынан жетілдіруді 
көздейтін үлкен даналық ойлармен ұштасып жатқан күрделі мәселе. Ақынның мұраты – 
адамды рухани кемелдендіру арқылы қоғамды жаңарту, ілгері дамыған мәдениетті елге 
айналдыру.  

Әр кезеңде ойшылдар адам атының сақталып қалуы үшін толыққанды адам болудың 
жолдарын іздестірген және өздерінше әр қилы пікір білдірген. Бірі сол адамға лайықты дұрыс 
жол бар екеніне сенсе, енді бірі адам бойындағы қаншама сұмдықты көріп қорықты. 1  

Тарихқа зер салып қарасақ, «адам» ұғымына түрлі анықтамалар берілгені белгілі. Ол қиын 
және күрделі, терең мағыналы және аса маңызды болды. Солардың бірқатарын қарастырып 
көрелік. Мысалы, ХІ ғасырда өмір сүрген ислам оқымыстысы Ж. Руми: «Адам болмысы-
ішінде әр түрлі орманға ұқсас. Біздің бойымызда таза-лас, жаман-жақсы, имани-хайуани 
сияқты мыңдаған қаситеттер бар. Егер ішкі жан шаһарында қасқыр үстемдік ете бастаса, 
адамның қасқырға айналғаны. Жақсылықтар мен жамандықтар да жасырын жолдармен 
жүрекке келіп, құйылып тұрады. Сәт сайын адамның жүрегінде бір нәрсе бас көтереді. Сол 
себепті адам кейде жақсы сипатқа, кейде жаман сипатқа айналып отырады» – десе, Марк Орэл, 
«Ойлар» атты кітабында: «Күнде таңертең адамдар арасына барып қосылғанда былай 
ойланамын: бүгін мен адам бейнесіндегі кейбір жыртқыштармен кездесем, оларды 
ызаландырмай, өзім таланбай үйіме аман-есен оралуым керек.» деп жазыпты. Адам туралы 
алғашқылардың бірі болып, грек философтары айтқаны мәлім. Мысалы, Сократ адамның 
мінезі жайлы пікірін білдірді. Ал Сократтың шәкірті Платон, адам туралы бірінші түсінікті 
қалыптастырды. Оның ұғымы бойынша «адам – қауырсыны жоқ екі аяқты жануар сияқты» 
деген анықтама берген. 2 Платонның шәкірті Аристотель болса, «Адам ғана сөйлеу қабілетіне 
ие. Сөз пайдалыны да, пайдасызды да һәм әділеттілікті де, әділетсіздікті де жеткізе алады. Осы 

                                                            
1 Болатбекқызы А. Абай шығармаларындағы «толық адам» мәселесі// Молодой ученый. -2015. -№8. 1. -53-55.  
2 Қайратұлы Б., Факир Т. / Адам және заман/www. namys. kz-06. 06. 2011  
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қасиет адамдарды барлық тірі жәндіктерден ажыратып тұрады»3-деген екен. Платон адамның 
табиғатқа тәуелді екенін дәлелдеді. Осы орайда, Абай да өз өлендерінде бұл ұғымды ұстанады. 
Мысалы, оның «Қыс» деген өленінде, ол үскірік боран бұрқыраған қысты, адам бейнесіне 
суреттеу, арқылы адамның қыстай қаһарлы, суық, жүрегі мұздай бола алатындығын көрсеткісі 
келді. 4  

Қазақта «Жүзден жүйрік, мыңан тұлпар» деген мақал бар. Абай мыңнан, жоқ миллионнан 
озып шыққан дарынды ақын. Ол өзінің шығармаларында келер ұрпақтың қамын ойлап, 
«Толық адам» концепциясын нақтылай отырып, «нағыз адам» қандай болу керектігін 
түсіндіргісі келеді. Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде «Кемел адамның» 
тұлғасының моделі нақты көрсетілген. Мысалы,  

Адам болам десеңіз,  
Бес нәрседен қашық бол,  
Бес нәрсеге асық бол,  
Адам болам десеңіз.  
Тілеуің, өмірің алдыңда,  
Оған қайғы жесеңіз.  
Өсек, өтірік, мақтаншақ,  
Еріншек, бекер мал шашпақ – 
Бес дұшпаның білсеңіз.  
Талап, еңбек, терең ой,  
Қанағат, рақым ойлап қой –  
Бес асыл іс, көнсеңіз. 5 
Демек, Абайдың түсінігінде «Толық адам» – талапты, еңбекқор, терең ойлы, өз еліне көмек 

көрсете алатын адам. Яғни, Абайды оқи алатын, ойлы көзбен қарайтын адам, өзіне пайдасыз, 
зиянды қылықтан арылған адам, жаман іске бармайтыны анық. Демек, Абай шығармаларын 
оқу, білу, түсіну арқылы өзімізді тәрбиелеу деңгейіне көтерілуіміз шарт. Заманауи 
технологияны, ағылшын тілін жетік меңгерген технократ жастарды Абай бұлағынан 
сусындату, нәр беру, рухани азық алу қажеттілігін туғызу мақсатқа айналуы керек.  

Осы орайда, Мұхтар Әуезовтің «Бұл дәуірде өзінің туған тілін, төл әдебиетін білмейтін, 
қадірлемейтін адам шын мәнінде толық интеллигент бола алмайды. Ана тілін білмейтін адам 
мәдениетті адам санатына қосылмайды.» деген сөзіне үңілсек, студенттердің рухани байлығы 
ана тілдері арқылы ғана толығып, бойына сіңетіні ескерілуі тиіс.  

Абайдың даналығы өмірдің барлық бағыттарын қамтиды. Өйткені, Абай – ұлт ақыны. 
Оның шығармаларының басым көпшілігі сөз өнері арқылы, халқына қызмет етуді көздейді. 
Мысалы, білім жайлы білгіңіз келсе Абайдың «Он бесінші қара сөзіне» жүгініңіз. «Ақылды 
кісі мен ақылсыз кісінің, менің білуімше, бір белгілі парқын көрдім», – деп ақын өз сөзін 
бастайды. Сонда, ақынның айтуы бойынша «Әуелі – пенде адам жаратылған соң, дүниеде 
қызық көрмей жүре алмайды. Сонда есті адам, орынды іске қызығып, құмарланып іздейді 
екен-дағы, күнінде айтса құлақ, ойланса көңіл сүйсінетіндей болады екен... Егерде есті 
кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса 
айында бір, өзіңнен өзің есеп ал!...», 6-деп түйіндейді. Бұл тұжырым да, заман талабына сай 
сұраныстармен сәйкес келіп отыр. Яғни, адамның бос уақытын қалай, немен өткізетіні, неге 
қызығатыны, сол қызығушылығынан қандай нәтиже күтетіндігі сұралып тұрғаны анық. «Он 
сегізінші сөзінде»: «Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап, 
былжыратып кимей, таза кимек – дұрыс іс.» 7 Бүгінгі қоғамда, киім киюге аса мән береді. 
Жастар арасында қалыптасқан түрлі түсініктер де бар. Алайда, біз қазақ тілі сабағында осы 
тақырыпты Абайдың «Он сегізінші сөзі» арқылы талдап, пікір алысу барысында, кейбір 

                                                            
3 Ғабдуллин Б. Абай және Сократ/ «Абай тағлымы», Алматы, «Жазушы», 1986. 159-171б 
4 Абай шығармаларының 2 томдық жинағы, Алматы, «Жазушы», 1995 
5 Абай шығармаларының 2 томдық жинағы, Алматы, «Жазушы», 1995.  
6 Абай шығармаларының 2 томдық жинағы, Алматы, «Жазушы», 1995.  
7 Абай шығармаларының 2 томдық жинағы, Алматы, «Жазушы», 1995.  
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құндылықтарымыздың, көзқарасымыздың өзгеруіне оң әсерін тигізді. Қара сөздің соңында, 
«Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез, деген нәрселермен озбақ. Онан 
басқа нәрселермен оздым ғой демектің бәрі де – ақымақтық» деген қорытындысын саралап, 
талдап, өз пікірімізді білдіріп, түйін жасауға тырыстық.  

Ақын адамның жаратылысы жайлы айта келе, Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Мақмұт 
Қашқари аталарымыздың кемел адам жайлы ой-пікірлерін біріктіріп, өз тұжырымын жасайды. 
Әл-Фараби – Аристотельден кейінгі дүниежүзі білімі мен мәдениеті бойынша екінші ғалым. 
Оның шығармалары көптеген мәселелерді қарастыра келе, Мысалы, оның «Қайырымды қала 
тұрғындарының көзқарасы»8 атты трактаты, Абайдың «Он жетінші» қара сөзіне өте ұқсайды. 
Бұл екі шығарманың басты мәселесі «дене мүшелердің» ішінде бастысы қайсысы екенің 
аңықтау. Екі ғалым да Жүректің бірауыздан «басты мүше» екенің жариялады. Расында да, 
кемел адамның жүрегі таза болуы тиіс, тек жүрегі адал және таза адамның «ойы суық, жүрегі 
ыстық» бола алатыны ескертіледі. Ал «Әсемпаз болма әрнеге» өленіндегі ақыл Жүсіп 
Баласағұнның «Құтты біліктегі»9 құндылықтарына сай. Баласағұнның төрт түрлі адамзатты 
мәжбүрлейтің мәселе, яғни төрт принципі, кейіпкер ретінде оқырманның алдына келіп отыр. 
Біріншісі, мемлекетті дұрыс басқару үшін әділ заңның болуы. Автор әділдіктің символдық 
бейнесі ретінде Күн туды патшаны көрсетеді. Екіншісі, бақ-дәулет, яғни елге құт қонсын деген 
тілек. Бақ-дәулет мәселесі патшаның уәзірі Айтолды бейнесі арқылы жырға қосылған. 
Үшіншісі, ақыл, ол Өгділміш уәзір. Ал төртіншісі, қанағат, рахым, оның ретінде Одғұрмыш. 
Егер енді біз екі шығарма арасында байланыстырсақ. Сонда: 

Қайрат (Абай) – Айтолды уәзір (Баласағұн) 
Ақыл (Абай) – Өгділміш уәзір (Баласағұн) 
Абайдың «Әсемпаз болма әрнеге» өленінде: «Қайрат пен ақыл жол табар». Абай бүкіл 

әлемнің білімін өзіне сіңірген. Сол үшін біз оның қара сөздеріне жүгінеміз, ақыл-ой 
таразасына салып болашақты болжай аламыз. Өйткені адам өзіндік бағытты ұстана отырып, 
адам бойындағы бүкіл қасиеттерді саралап ұсынып отыр. Бізге тек қана бұл сөздерді талдап, 
ақынның ұлылығына таңқалумен шектелмей, бойымызға сіңіруіміз қажет.  

Осы заманның білімді, атақты адамдары да «Толық адам» концепциясын ұстанатыны анық. 
Мысалы, 56 жасында ауыр науқастан қайтыс болған Стив Джобс, ауруxананың төсегінде 
жатып өзінің соңғы өсиетін қалдырған екен. «Сен бай ауқатты болсаң біреуді жалдап 
жүргізуші болдырып қалаған жағыңа кетуіңе болады, бірақ қанша ауқатты, бай қуатты 
болсаңда ауруыңды біреуге жүктеп, дертің мен өлімнен қашып құтыла алмайсың! 
Материалдық байлығыңыздан айырылып қалсаңыз оны қайтадан табуға немесе жаңадан 
жасай аласыз, бірақ денсаулығың мен өміріңді ешқашан қайтарып ала алмайсыз...»10 Сонда, 
өнертапқыштың айтуы бойынша сіздің материалдық жағдайыңыз соншалықты маңызды емес 
те. Біз қазір рухани адамның құнсыздануы уақытында өмір сүреміз. Жасөспірімдер мен жастар 
арасында қате түсініктің пайда болуына не себеп болып отыр? Олардың айтуынша, 
материалдық байлық болса, сенің достарын да, ата-анаң да сау болады. Әйтсе де, рухани даму 
да сонымен қатар маңызды орын алады. Дәл сондай пікір Абайдың «Отыз сегізінші сөзінде» 
берілген: «... – Әуелі адамның адамдығы ақыл, ғылым деген нәрселерменен. Мұның 
табылмақтығына себептер – әуелі хауас сәлим һәм тән саулық. Бұлар туысынан болады, 
қалмыс өзгелерінің бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап, 
ұғым махаббаттан шығады... Қашан бір бала, ғылым, білімді махаббатпен көксерлік болса, 
сонда ғана оның аты адам болады... », « Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Сонан 
қашпақ керек. Әуелі – надандық, екіншісі – еріншектік, үшіншісі – залымдық деп білесің.» 
Сонымен «Толық адам» коцепциясы адамдардың өмірінде маңызды рөл атқаратыны ақиқат.  

Әр адамның «толық адам» концепциясын қабылдауы әртүрлі болуы заңдылық. Өйткені 
әркімнің ұқсағысы келетін адамы, еліктегісі келетін тұлғасы әр басқа.  

                                                            
8 Әл-Фараби. Әлеуметтік-этикалық трактаттар. Алматы. «Ғылым», 1975. -419 б.  
9 А. Қ. Егеубаев. Ж. Баласағұн. - Алматы: Таймас, 2007.  
10 New York Times. Стив Джобс. 2011.  
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Абай атамыздың қара сөздері екі ғасыр бойы руханиятқа қызмет етті, қазір де қоғамның 
тынысымен үндес. Кейде біз заманның тез дамуына үлгере алмай қалып, Ұлы Абайдың қара 
сөзіне, өлендеріне жүгінеміз, ақыл-ой таразасына сеніп, болашақ өміріміз жайлы болжай 
аламыз. Өз өлендерімен ол біздің ұрпақты «толық адам» болуға тәрбиеледі. Менің ойымша, 
«толық адам» ілімі – біздің рухани тазаруымыздың бір жолы. Қазіргі қоғамның ең басты 
талабы – адамгершілік. Абайдың «Он тоғызыншы» қара сөзінде айтылғандай: «Адам ата-
анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды 
таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады». 11 Ақылды, білімі 
жоғары, әлемге пайда тигізетін, адам болып өмір сүретін кісі ылғи аса қадірлі болады. Сондай 
адамды қазіргі Қазақстан да талап етеді. Яғни «іші алтын, сырты күміс» деген Абайдың 
сөздерді бәріміз білеміз. Қазір уақытта байқағанымыздай, Абайдың сөзі өмірдің барлық 
саласында өзекті. Бұның ішінде ақынның терең ойын тани аламыз. Ол бізге осы өмірде 
адаспауға көмектеседі, өз сөздерімен бізге күш беріп, тура жолды көрсете алатын бірегей ілімі 
бар адам. Абай біздің таусылмайтын қазынамыз. Өз заманының данышпаны, өзінің өнерімен 
бізге дұрыс жол салды. Біздің ойымызша, әрбір қазақ Абайды білуі қажет. Тек Ұлы Ақынды 
біліп, өз материалдық жағдайын ойламай, рухани жаңғыра аламыз. Материалдық байлықты 
рухани қазынаға айналдыруымыз керек. Абайдың «Толық адам» ұғымы бізді алға жетелейтіні 
анық. Абай өзі сүйген қазақ халқының алуан түрлі байлығын бойына сініріп, керектісін өз 
шығармаларына арқау ете білді. Жас ұрпаққа, зор ақындық тілімен жеткізуді көздеді.  

Абай үшін дүниенің басты құндылығы – адам, жәй ғана адам емес, рухани тұрғыда 
кемелденген толымды адам. Абайдың арманындағы толық адамның іргетасы дінмен ұштасып, 
дінмен дамиды және дінмен жетіледі. Адамзат әркениетіндегі барлық игі қасиеттер дін, иман, 
ғылым, білім, тәрбие, әдеп, өнер, құқық, іскерлік, тапқырлық, қайраткерлік, азаматтық, 
жомарттық, әділеттік, т. б. бойында жетілдіре білетін, дамыта алатын адам – Абай ұсынған 
«толық адам» концепциясы. Демек, тәуелсіз елдің болашағы болатын жастарымыз осындай 
деңгейге көтерілуі, ұмтылуы қажет. Ол – Абайдың бізге қалдырған аманаты.  
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Бүгінгі таңда мәтін лингвистиканың негізгі зерттеу нысандарының біріне айналып, мәтін 

теориясы қалыптасып үлгерді. Осы зерттеулердегі негізгі мәселе оның коммуникативтік 
сипаты.  

Кеңестік тіл білімінде сөйлемнен гөрі үлкен тілдік объектілерге ерекше көңіл бөліне 
бастады. 20-ғасырдың 50-60 жылдары мәтін мәселесімен Т. Винокур, Е. Падучевалар айналыс-
са, одан кейінгі жылдары М. Откупщикова, И. Гальперин, И. Резвин және т. б. ғалымдардың 

                                                            
11 Абай шығармаларының 2 томдық жинағы, Алматы, «Жазушы», 1995.  
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еңбектері жарық көрді. Соның ішінде М. Откупщикованың 1983 жылы жарық көрген «Синтак-
сис связного текста» атты еңбегін атап өтуге болады [1]. Ал қазақ тіл білімінде мұндай еңбек 
2001 жылы жарыққа шықты (А. Жұбанов «Основные принципы формализации содержания 
казахского текста») [2].  

Бүгінгі күнде мәтін кең мағынасында дискурс құбылысы болып, ал пән ретінде дискурсивті 
талдау болып қарастырылуда. Дискурс термині мәтін, диалог, стиль салаларында 
қолданылуда. Дискурс коммуникативті ситуацияға негізделген сөйлеу дегенге де саяды. 
Сонымен бірге ол диалог пен реплика түрінде де танылатын кездері бар.  

Тіл білімінде соңғы жылдарда теориялық лингвистика мен типологиялық зерттеулердің 
негізгі объектісі ретінде көбіне есімдіктер қарастырылып жүр. Бұл кездейсоқтық емес. 
Есімдіктер атқаратын сілтеу, орынбасу коммуникативтік актіні іске асыруда, мәтін құрауда, 
тілдің когнитивтік жүйесінде маңызды қызмет атқарады, яғни бұл олардың дискурстық 
қолданысын негіздейді. Есімдіктер субъектімен байланыста анықталады және субъектінің 
субстанцияларға, құбылыстарға және олардың сапалары мен қасиеттеріне қатынасын 
көрсетеді. Мұның бәрі есімдіктерді дискурс аясында қараудың қажеттілігін белгілейді.  

Сілтеу есімдіктері сөйлемдердегі сілтеу қызметін іске асыра отыра, коммуникативтік 
актінің жүзеге асуы барысындағы дейксистік, эгоцентристік, анафоралық байланыс 
құралының қызметін атқарып, сөз үнемдеуге септігін тигізуі тұрғысынан зерттеу қажеттігі 
туындап отыр. Синтаксистік жүйедегі анафоралық (айтылғанды сілтеу) байланыс пен 
дейксистік (тура сілтеу) сілтеуді қарастырудағы негізгі тәсілдердің бірі – сілтеу есімдіктері. 
Сілтеу есімдіктері өздерінің семантикасы жағынан теңестіруші көрсеткіш болып табылады, 
саралаушы, даралаушы қызметінде де жұмсала алады.  

Тілдік ситуацияның міндетті компоненттерінің құрамына сөйлеуші мен тыңдаушы, сөйлеу 
орны мен уақыты және де сөйлеу актісінің басқа сөйлеу актісімен сәйкес немесе сәйкес 
еместігі енеді. Тілдік ситуацияның бұл ерекшеліктеріне есімдіктің негізгі екі қызметі 
негізделген: дейксис және анафора.  

Дейксис ретінде, әдетте, ситуацияның сөйлеуші, пікірлесуші, уақыт пен орын, сөйлеу 
актісіне тікелей қатысы бар тұлғалар мен заттар сияқты элементтеріне сілтеу түсініледі, ал 
анафора ретінде контекстің элементтеріне сілтеу, яғни бір сөйлеу актісінің элементтерінің 
екінші бір сөйлеу актісінің элементтерімен сәйкестігіне сілтеу түсініледі. Дискурс туралы сөз 
еткенде біз көбіне сілтеу есімдіктерінің анафоралық қызметіне тоқталамыз.  

Анафоралық (айтылғанды сілтеу) қатынастарды қарастыруда антецедент, қайталау, анафо-
ра, катафора, ретроспективті, проспективті анафора, субститут, орынбасу, субстанционалды, 
концептуалды, дискурсивті анафора деген ұғымдар мен анафораның түрлері ажыратылады. 
Анафора да тіл білімінде дейксис тәрізді кең және тар мағынасында жұмсалады. Кең 
мағынасында ол жалпы мәтіндегі сөздердің бәрін көрсететін болса, тар мағынасында ол тек 
алдыңғы контекстегі, сөйлемдегі элементтерді сілтеуді іске асырады да, анафора (айтылғанды 
сілтеу) және катафора (алдын алушы) деген анафораның екі түрін ажыратады немесе 
анафораның бұл екі түрін біз ретроспективті және проспективті анафора те деп атаймыз, біз 
анафора (айтылғанды сілтеу) және катафора (алдын алушы) деген атауды қолдануды жөн 
көрдік.  

Сілтеу есімдіктері дискурсивті анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыста кеңінен 
жұмсалып, мәтін, сөйлем элементтерін байланыстырады және де мәтіндегі керексіз 
қайталауларды ауыстырады. Бұл қызметінде олар өзіндік анафоралық (айтылғанды сілтеу) та, 
катафоралық (алдын алушы) та қолданыстарда жұмсалады. Есімдіктердің бұл қызметі мәтін 
синтаксисінде кеңінен орын алады. Мысалы, Бұл кітап қызық. Осыны тауысып тастасақ 
қайтеді (Ә. Нұршайықов); (анафора). Сен мынаны ұқ: біз бұл жерден қалайда көшуіміз керек 
(Д. Исабеков) (катафора).  

Сөйлеу актілерінің күнделікті қолданысында анафора мен оның антецеденті дискурспен 
енгізіліп отырады, сондықтан да анафора дискурстағы екі белгінің – анафоралық (айтылғанды 
сілтеу) көрініс пен антецеденттің арасындағы байланыстарды көрсетеді, сондай-ақ сілтеу 
есімдіктері лексикалық бірліктер арасындағы семантикалық қатынас жеткіліксіз болған кезде 
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дискурстағы ішкі байланысты іске асыру үшін қолданылады. Мысалы, Біздің пір тұтатын 
ағамызбен жүздесуімізге ол тиым салды. Біз соның өлеңдерін оқып, шапағаты мол 
әңгімелерін тыңдап өмірге құлшынамыз. Осы мейірімді жанның рухани көмегі болмағанда, 
біздің киномыз не болары да белгісіз еді. «Осы мейірімді жан» мен «ағамыз» деген сөздердің 
бір тұлғаға қатысты екенін «соның» есімдігі білдіріп тұр.  

Сілтеу есімдіктері анафоралық (айтылғанды сілтеу) көрсеткіш ретінде жұмсалғанда, 
контекстік байланысқа сүйене отырып, дискурстағы референтті теңестіреді. Олар алдыңғы 
мәтіннің бір элементін сілтей отыра, барлық үзіндіні қамтып алады. Мысалы, Ә. 
Нұршайықовтың «Махаббат, қызық мол жылдар» романында Сәлиманың шешесінің 
майдандағы Ерболға жолдаған хатында мынадай үзінді бар: «Қымбатты Ербол балам! Дүние 
тыныштық болса, сені шын балам болар деп ойлаушы едім. Сұм соғыс килікті де, бәріңді 
көгендеген қозыдай алысқа алып кетті. Сәлимам сені сарғайып көп күтті. Оның енді 
отыруының орны жоқ. Ерге шығуы керек... Егер сенің оны шын жақсы көргенің рас болса, 
бағын байламай, рұқсатыңды бер. Оған кінә қойма, өз күнін көрсін, обалдарың сұм Гитлерге 
болсын. Ал, қарағым Ербол! Осыны сенен аналық тілек етемін» (Ә. Нұршайықов).  

Бұл үзіндінің соңғы сөйлеміндегі «осыны» деген анафоралық (айтылғанды сілтеу) сілтеу 
есімдігі бүкіл бір үзіндінің бәріне қатысты ойды сілтеп, дискурстық қолданыста жұмсалып 
тұр.  

Сілтеу есімдіктерінен жасалатын қайталаулар екіжақты мағынада болады. Өйткені 
номинативтілік пен коммуникацияның қосылуы көптеген сөйлесімдерге тән. Бірақ 
коммуникация актісімен тікелей байланысты есімдіктік қайталаулар да бар. Бұл көбіне 
біреудің сөзінен «цитата» алу жағдайларында кездеседі. Сілтеу есімдіктері цитаталарды 
қолдану кезінде, контекстегі бірдей атауларды қайталауда ерекше роль атқарады. Мысалы, 
Абай ақын айтқан ғой «Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан», – деп. Бұл 
арқылы көп жасқа ой тастаған ғой (Ә. Кекілбаев).  

Анафоралық (айтылғанды сілтеу) дискурстың прагматикалық аспектісіне қатысты 
түрлерін көрсетуде сілтеу есімдіктері кеңінен қолданылады. Сөйлеушілердің өздерін 
белгілейтін предикаттарды сілтеуді де осы анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыстағы 
сілтеу есімдіктері іске асырады. Мысалы, Мен өзім сақ емес, сенгішпін. Осыным жаман-ау, 
тегі, – деді өзіне-өзі ұрысқандай; Аюдың табанындай ауыр алақанымен Сәлиманы беттен 
салып қалғанда, орнымнан атып тұрдым:  

- Мұныңыз дұрыс емес, қой, ақсақал, – дедім мен бұл сәтте бар қолымнан келгені осы 
болып (Ә. Нұршайықов). Бұл мысалдардағы алғашқы «осыным» деген анафоралық 
(айтылғанды сілтеу) есімдік сөйлеушінің өз әрекетін көрсетсе, екінші «мұныңыз» деген сілтеу 
есімдігі келесі бір тұлғаның іс-әрекетін сілтейді.  

Сілтеу есімдіктері анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыста дискурспен тығыз 
байланыста болады. Олар анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыстарында тек сөйлемнің 
жалпы мағынасымен байланыста ғана ерекшеленіп, түсіндіріледі. Дискурстағы есімдіктердің 
рөлін оның өзі құрамына енетін құрылымдардағы қызметімен, өзіндік ерекшеліктерімен 
байланыста қарау керек.  

Сілтеу есімдігінің тобына енетін есімдіктердің барлығы дерлік анафоралық (айтылғанды 
сілтеу) қолданыста жұмсала алады. Анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыстан сілтеу 
есімдіктерінің ерекшеліктерін, олардың сол қолданыстарының, қажеттіліктерінің шама-
шарқын байқау үшін оларды дискурстық қолданудан бас тартып көру қажет. Егер біз мәтінді 
сілтеу есімдіктерінің қайталауларынсыз жазып көрсек, олардың қаншалықты қажет екенін, 
олардың анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданысынсыз оқиға, жағдайларды сөз ету мүмкін 
еместігін байқаймыз.  

Сілтеу есімдіктері мен жасырын есімді топтың мәтін құрылымында пайдаланылуына әсер 
ететін факторлардың бірі – құрамында антецеденті мен анафорасы бар – сөйлемдер 
арасындағы тоғысу сипаты. Бұл тоғысу екі түрлі болып келеді:  

1) Қатаң тоғысу, мұнда есімді топты пайдалануға болады, онда бір мезгілде немесе бірінен 
кейін бірі болған қимылдар көрсетіледі, не болмаса бір объектінің жай-күйін көрсететін 
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сөйлемдер қолданылады. Мысалы, Өзеннің ар жағында жайылым бар. Жайылымда сиырлар 
жайылып жатыр.  

2) Еркін тоғысу, мұнда сілтеу есімдіктерінің қолданылуы талап етіледі және де баяндауды 
өткен, келер шаққа ауыстыру үзіп жібереді де, олар міндетті түрде анафоралы сілтеу есімдік-
терінің қолданасын қажет етеді. Мысалы, Өзеннің ар жағында жайылым бар. Сол жайы-
лымда өткен жылы сиырлар жайылушы еді, келесі жылы бұл жер шабындыққа берілмек.  

Мұнда «бұл» есімдігі болмаса, «оқушыларым Пифагор теоремасын білмейді деген ой» 
деген үзінді мен «сұмдық» деген сөздің арасында сәйкестік те болмас еді, бұл байланыс 
анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыстағы есімдікті қолданыс арқылы ғана беріледі.  

Міне, осылайша сілтеу есімдіктері антецеденттердің тепе-теңдіктерін сілтей отыра, 
контекстке қосымша сәйкестікті енгізеді. Анафорадағы сілтеу есімдіктерін қолдану қайталау 
құралымының сәйкестігіне байланысты, өйткені реті әртүрлі бір референтке сілтеу ретіндегі 
белгінің мағынасы әртүрлі болып келеді.  

Сілтеу есімдіктерінің анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыстығы контескпен 
байланысы өзара байланысты көптеген факторлармен, яғни қайталау енетін үзіндінің 
дискурстық құрылымында да, антецеденті бар үзіндіге де байланысты болады, солармен 
анықталады. Сілтеу есімдіктерінің қолданысына антецедент пен қайталаудың қатынастары 
әсер етеді, сондай-ақ сілтеу есімдіктері бар анафоралық (айтылғанды сілтеу) сөйлемдер 
дискурстан тыс айтыла алмайды.  

Дискурстық қолданыста өзара байланысқа түскен тілдік элементтердің арасында кейде 
мағыналық байланыс жеткіліксіздеу болып жатады. Осындай жағдайларда сілтеу есімдіктері 
байланыс құралының қызметін атқара отыра, семантикалық алмастырушы ретінде 
синтаксистік байланысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Мысалы, Бұның бәріне қосымша 
– қаладағы достарды сағындым. Қаланы көргім келеді. Сонымен кеп қалдым (М. Әуезов); Қыз 
сорлылардың шалға телініп жат босағаны жастанғанымен өздерінің сол жігіттеріне деген 
сүйіспеншіліктерін жүректерінің түпкіріне түйіп өмір бойы жадында сақтап қалғанын 
білсін. Қаншама бармын, бақыттымын десе де, сол алғаш сүйген жігіттерінің төбесін 
көргенде шексіз қуанатындарын, оңашада соларды ойлап өксіп алатындарын, осылардың 
бәрін білсін (Ә. Нұршайықов).  

Мұндағы сонымен, осылардың бәрі есімдіктері семантикалық алмастырушы ретінде ұзын-
нан ұзақ дискурстық байланысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді, бұл сілтеу есімдіктерінің 
анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданысының көпқырлылығын дәлелдей алады.  

Сілтеу есімдіктерінің анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыстарына көз жүгіртіп қарап 
отырсақ, анафоралық (айтылғанды сілтеу) сілтеу есімдіктері бар тұтастық мынадай 
құрылымнан тұрады: есімдіктермен берілген референт, оны ауыстыратын сілтеу есімдіктері 
немесе онымен мағыналық байланыстағы жағдай немесе дискурста алдын ала айтылған үзінді.  

Сілтеу есімдіктері дискурс элементерінің байланысын көрсетеді. Сілтеу есімдіктері үшін 
сөйлесіп отырған кезде сөйлеушілерге белгілі, бірақ дискурста көрінбеген объектіні көрсету 
тән емес. Сілтеу есімдіктерінің сілтейтін атауы дискурста болуы керек. Мынадай жағдайларда 
сілтеу есімдіктерінің анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыстары міндетті болмақ:  

1. Бір референтке қатысты мәтіннің үзінделерін сәйкестендіру арқылы өздігінен тығыз 
байланысқа түспейтін тілдік элементтер арасындағы байланысты көрсету қажет болғанда. 
Мысалы, Ұялшақтық – ұлтымызға тән қасиет қой. Әсіресе, ауыл балалары ұяң келетін әдеті 
емес пе? Жасында мен де сондай болдым (Ә. Нұршайықов).  

2. Семантикалық байланыстардың әлсізденуі синтаксистік факторларға байланысты 
болғанда сілтеу есімдіктерінің анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыстары міндетті 
болады. Мысалы, Кімнің сатушы, кімнің алушы екенін де ажырату қиын. Мұнда бәрі де 
сатылады: байдың ары да, жарлының малы да (І. Есенберлин);  

3. Сөйлесім жалпы пікір ретінде түсініліп оны жекелеген сөз ретінде қолдану қажеттілігі 
туындағанда анафоралық (айтылғанды сілтеу) қолданыстағы сілтеу есімдіктерінің жұмсалуы 
міндетті. Бұл ретте предикаттың да, есімнің белгілі-белгісіздігінің де семантикалық маңызы 
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зор. Мысалы, Кімнің құсы бұрын борып дуадақ ілсе, Еңлік-Кебек жыры соныкі болсын (М. 
Әуезов).  

Жалпы сілтеу есімдіктерінің дискурстағы қолданыс аясы кеңінен сөз болатын мәселе, біз 
оның тек бір қырын ғана әңгіме еттік.  
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ТІЛДІК ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Аңдатпа. Көріктеуіш құралдар қай ұлттың әдеби тілінде болсын негізгі сөздік қорына, сөз қолдану 
шеберлігі, яғни шешендік өнерінің дамуы мен сол ұлт тілінің ақпараттарды жеткізу мүмкіндігіне байланысты 
түзіліп қалыптаспақ. Оның өзгешілігі халықтың айналадағы дүниені көркемдік ой-сезіммен қабылдауына, 
яғни бейнелі ойлау жүйесіне, оның алуан түрлі болып келуіне байланысты. Мақалада тілдік құралдардың 
лингвомәдени сипаты қарастырылған.  

Түйін сөздер: көріктеуіш құралдар, тілдік құралдар, лингвомәдениеттану, эпитет.  
 
Мәдениет пен тіл ерте замандардан бері өзара үздіксіз қарым-қатынаста дамып келеді. 

Адамның тұрмысындағы, салты мен дәстүріндегі барша мәдени құндылықтар үнемі тілінен 
көрініс беріп отырды. Өмірлік білімінің негізінде қалыптасқан озық ой үлгілері, ұшталып, 
қырланған ұғым-түсінігінің барлығы белгілі бір дыбыстық тұлғалармен, яғни сөздермен 
таңбаланды. Тілдік құралдардың халық мәдениеті дамыған сайын соған лайықталып, ақпарат 
жеткізу қабілеті жетіліп, қолданыстағы икемділігі артып, тұрақты тілдік формалары 
қалыптасады. Ол формаларының қатарына дәстүрлі көріктеуіш құралдарды жатқызуға 
болады. Бұл бір жағынан тілдің икемділігі мен мәдениетінің әрі мәдени дәрежесінің 
көрсеткіші болып табылады. Мысалы, еліктің лағындай, екі көзі ботадай, қарақаттай, 
талшыбықтай т. б. тұрақты теңеулер сүйкімділікті, нәзіктікті білдіретін эмоциялық реңкке ие 
сөздер. Тілдік тұрғыдан олардың мағыналары мен сол мағынадағы түрлі эмотивті 
ақпараттардың сипатын танысақ, мәдени тұрғыдан сол сөздердің шығу тегіне, яғни сол сөзбен 
аталып тұрған зат пен құбылыстың ұлттық танымдағы орнына мән береміз. Еліктің лағын, 
ботаның көзін, қарақаттың түсін, талдың шыбығын өзге ұлттың көзімен қарау бар да, қазақтың 
көзімен қарау бар. Қазақтың көзімен біз жай ғана қарай алмаймыз, осы сөздердің мазмұнына 
байланысты таным кеңістігіміздегі ертеден орныққан ұғым-түсініктеріміз оған мүмкіндік 
бермейді. Ботаның көзін басқа ұлт өкілінің, ғасырлар бойы малмен етене өмір кешіп келе 
жатқан қазақ секілді сезінуі екіталай. Сезінгеннің өзінде де, кездейсоқтық болмаса, дәлме-дәл 
қайталауы қиын. Сол секілді қазақ халқының тұрмысы мен тіршілігінің негізінде ұлттық 
мәдениетінің негізгі тұғырлары орнықты, олардың қатарына халықтың жануартану, 
өсімдіктану, табиғаттану әлемі арқылы қалыптасқан көріктеуіш тілдік құралдардың кешенін 
жатқызуға болады.  

Жалпы тіл дамуының негізгі шарты адам ақыл-ойының дамуына тәуелді екенін 
мойындасақ, оның бастауында салыстыру, ұқсату тәсілдерінің тұрғанын жоққа шығара 
алмаймыз. Барша көріктеуіш құралдардың шығуы мен қалыптасуында бұл екі тәсілдің орны 
үлкен. Адам мен табиғат құбылыстарын бірінің орнына екіншісін қоя отырып, көркем 
суреттеудің тамаша тәсілдері ұсынылып келеді. Қазақ ақындарының шығармаларынан бірер 
мысал келтіріп көрелік: Абайдың: «Гүл мен ағаш майысып қарағанда, Сылдыр қағып, 
бұраңдап ағады су» – деген өлең жолдарындағы майысу сөзі ағашпен байланысты алғанда аса 
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жағымды мағына бермейді, алайда «бұраңдау», «майысып қарау» сөздері арқылы адамға 
қаратылып тұрғаны білінеді және гүл мен ағаштың адамша наздануы сүйкімді, нәзік қыздың 
бейнесін елесететіп, жазғытұрғы табиғат суретін құлпырта көрсетеді. Сол секілді Е. Раушанов 
өлеңдерінде де осыған ұқсас көріктеу тәсілі кездеседі:  

«Қыпша бел өзен жақта анау  
 Сайрайды бұлбұл тіл безеп». Бұнда өзеннің кескінін «қыпша бел» фразеологиялық тіркесі 

арқылы қыз сымбатына балап отыр. Табиғат суреттерін, қалыптасқан қыздың сымбаты мен 
сүйкімділігін білдіретін тұрақты қолданыстар арқылы бейнелейді. Қазақ поэзиясында табиғат 
сұлулығын сипаттауға арналған дәстүрлі көріктеуіш құралдар керісінше адам бейнесін 
сипатау үшін де жұмысалады:  

 «Жігіттің алған жары жақсы болса,  
Бұралып тал шыбықтай ойнап тұрар» (Халық әні) немесе  
«Қарақат көз қарағым, мойыл жанар,  
Қандай жігіт қалаулы ойыңда бар» (И. Сапарбай). Өсімдіктің сапасын мен ерекшелігін 

білдіретін сындық атаулар (тал шыбықтай, қарақат көз, мойыл жанар) қыздың жақсы 
қасиеті мен сұлулығын сипаттау үшін таңдап алынып отыр. Бұл қолданыстардың барлығының 
түпкі негізінде салыстыру, ұқсату арқылы тану үдерісінің белгілері тұр. Осы секілді адам мен 
жануар, адам мен айнала табиғат т. б. барша жаратылыс аясындағы заттар мен құбылыстарды 
қатар қоя отырып, жаңаша бір көркемдік әлем элементтерінің атауын қалыптастыру ежелден 
келе жатқан дәстүрлі заңдылық болып табылады. Ол мәдени көзқарастар мен тіл дамуының 
қайнары екені ақиқат.  

Тілдегі әрбір сөз сол тілді қалыптастырушы әрі тұтынушы халықтың дүниетанымынан 
хабар береді. Яғни белгілі бір тілдік тұлға (индивид) заттың немесе құбылыстың сырларын 
тани келе оны белгілі бір сөбен атайды, ол атауды қоғамның барлық мүшелері пайдаланғанда, 
тану процесі кеңейіп әрі тереңдей түседі. Біршама уақыт өткенде жинақталған ұғымдар 
арқылы әлгі сөздің мағынасы толығып, ол атап тұрған зат не құбылыстың көпшілік 
түсінігіндегі болмысы сомдалады. Атауға ие болған зат немесе құбылыстың айналасында 
баршаға ортақ тұрақты көзқарас қалыптасады – бұл сөздің нормалануның көрсеткіші. Тіл 
мәдениетінің бір көрсеткіші – тілдік норма. Ғасырлар бойы тәжірибеде сыналып, ұлттық 
болмысы сомдалып, біртұтас кешенді жүйесі қалыптасқан ұлы мұраның қалыбы мәдени 
сапасының басты белгісі болып табылады. Біртұтас кешен аясына, түрлі салаларға бөлінетін 
фонтикалық, лексикалық, грамматикалық нормалар шоғырланған. Тілдің сапасына қойылатын 
шарттар негізінен осы нормаға сәйкес айқындалады. Тіл – мәдениетті жеткізуші, 
тасылмадаушы. Ол ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан ұлттық мәдениеттің қазынасын жеткізеді. 
Ана тілін меңгеру барысында бала алдыңғы буынның жинақталған мәдени тәжірибесін 
қабылдайды және оны жетілдіреді.  

Тілдің мәдени өмірінің бір белгісі – қоғамды ұйыстырушылық қабілеті. Ұлттық тілдегі 
заттар пен құбылыстардың атаулары арқылы қалыптасқан ортақ көзқарас және оған деген 
қатынас, зат пен құбылысты қажетіне жарата жүріп, меншіктеу – өзінікі санау, түптеп 
келгенде тілді тұтынушы азамттардың сүйіспеншілік сезімін қалыптастырады. Бұл орайда 
тілдің психологиялық қырлары көрініс береді. Біз өзіміз байқай бермейтін, бірақ түйсігімізден 
берік орын алған осындай ұлттық құндылықтарымызға іштей байлану немесе тәуелділікте 
болу сезімі осы себептен. Бұл өз кезегінде ұлттық патриоттықтың негізгі қайнар көзі болып 
табылады. «Тіл –ұлтты ұйыстырушы фактор» немесе «тілін сүймеген – отанын да сүймейді» 
деген көзқарастардың бастауында осындай қасиетті түзілістер тұр. Мәдениет пен тілдің 
арасындағы байланыс ерекшелігі алдымызға осындай бір сыры терең мәселелерді түсіну әрі 
түйсіну талаптарын қояды.  

Тіл мен мәдениет егіз ұғым. Өйткені, ұлттың ғасырлар бойғы өмірлік тәжірибесі 
қалыптастырған мәдени құндылықтары тілден көрініс тауып келеді. Тіл – ең бірінші 
танымның жемісі. Кез-келген атаудың пайда болуы мен тілде жалпыхалықтық сипат алып 
орнығуынан аталып отырған зат немесе құбылысты бағалаудың және ол туралы 
көзқарастардың айқын іздерін көруге болады. Тіл – адамның әлемді тану, әлемді және әлемдегі 
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өзін түсіндіру жолындағы көп жылдық еңбегінің жазбасы. Тіл мен мәдениеттің байланысы да 
осы тұрғыдан түсіндіріледі, тіл мәдениеттің ішінде дамиды және оны сипаттайды. Тіл бір 
уақытта мәдениеттің өмір сүру шарты, оның маңызды құрамдас бөлігі және өнімі болып 
табылады. Танымның ұлттың көзқарасы бойынша жалпы сипаты бар да, жекелеген заттар 
бойынша атау құрамындағы ақпараттарда сақталған жекелеген сипаты бар. Жалпы сипатына 
қазақ халқының аспан денелері туралы, жердегі жаратылыстың болмысы, яғни жануарлар мен 
өсімідіктер туралы немесе адамзаттың жаратылысы туралы ұғым-түсініктерін жатқызуға 
болады. Ал жекелеген сипатына заттар мен құбылыс атауы арқылы көрінетін көзқарастарын 
жатқызуға болады. Мысалы, «тас» сөзінің ұлттық түсінігіміздегі сипаты көлемі мен дәміне 
қатысты емес, салмағы мен сапасына (қаттылығына) байланысты қалыптасқан деп 
шамалаймыз. Оған дәлелел ретінде ұсынарымыз: тіліміздегі «тас» сөзіне қатысты тұрақты 
тіркестер мен мақал-мәтелдерді немесе барша ұғым түсініктерді алып қарасақ, негізінен 
салмақ пен сапалық қасиеті көрініс береді. Этимологиясынан бөлек, сөздің қазіргі 
мазмұнының аясын терең барлау үшін сол тілдегі тұрақты қолданыстарды (мақал-мәтел, 
тұрақты тіркес, тұрақты теңеулер т. б.) кешенді түрде сараласақ, сөз бен оның аясындағы 
танымдық кеңістіктің, таралу өрісінің бейнесі көрінеді. Қарапайым түсініктерден күрделі 
мәселелерге дейін жалғасатын тілдік таным құбылыстарын терең талдаған сайын ұлттық 
болмыстың тарихи негіздері де айқындала бастайды. Қазақ халқының төл мәдениеті мен 
сырттан еніп, ұлттық қазынамызды толықтырған түрлі ұғым-түсінік атауларының сырлары 
ашылады Сонымен қатар, бөтен елдермен мәдени ауыс-түйістердегі өзгенікін өзімдік етіп, 
бойына сіңіру үдерістеріндегі ұтымды тұстар немесе қайшылықтар арнайы талдаулар мен 
саралауларды талап етеді. Бұны қазіргі ұлттық лингвомәдениеттанудың алдында тұрған үлкен 
мәселелердің бірі ретінде бағалауға болады.  

Лингвомәдениетану тіл мазмұнындағы таным кеңістігін ұлттық тұрғыдан түсіндіруге де 
әрекет етеді. Тіл мен ұлттың бірлігі бүгінге дейінгі зерттеулерге де арқау болғаны белгілі. 
Профессор Қ. Жұбанов, халықтың тағлымдық мұраты мен этностың мәдени мұрасы әр 
дәуірдегі ұрпақ өкілдеріне тіл арқылы берілетіні және тіл мен мәдениетті табыстыратын жаңа 
саланың дүниеге келетіні жөнінде ғылыми тұрғыдан еңбектерінде болжамдар айтқан. Сондай-
ақ, ғалымның пікірінше, халықтардың тұрмыс тіршілігі бір-бірінен ерекшеленетін 
болғандықтан, олардың әр затқа қоятын аттары да өзгеше. Тіл ұзақ уақыт бойы жасалады, 
бірден өзгермейді, оның өзгерісі тұрмысқа байланысты екенін айтады [1, 290 б. ]. Ал Ю. Д. 
Апресян «Әр табиғи тіл мазмұнынан әлемді қабылдау мен ұйымдастырудың (концептілеу) 
белгілі тәсілдері көрінеді. Ондағы мағыналар ортақ көзқарастар жүйесін құрайды, басқаша 
айтар болсақ, бұл – тіл иелеріне тән ұжымдық философия. Осы тілге тән шындықты 
концептілеу біріншіден әмбебап, екіншіден, ұлттық ерекшеліктерге ие, сондықтан әр тіл 
иелері әлемді өзгеше, өз тілдерінің призмасы арқылы көруі мүмкін» [2, 350 б. ] – деп көрсетеді.  

Қазақ халқының тілі арқылы көрінетін төл мәдениет элементтері тұрмыс-тіршілігі, арман-
тілегі, түрлі сезімдері, дүниені тануындағы өзіндік ерекшеліктерінен көрінеді. Жекелеген 
ұлттар өзіндік болмысы секілді әр тілдің де танымы бөлек, сондықтан дүние туралы 
ақпараттарды жеткізуі де әрқилы. Тілдегі кез келген сөздің мазмұны мен дыбыстық 
формасының өзара байланысын зерделегенде кейбір жеке элементтердің айырмашылығына 
қарамай, олардың барлығынан ұлттық екшеліктерді көруге болады. «Сары күз», «қоңыр күз», 
«қара күз» т. б. секілді тарихы тереңнен бастау алатын дәстүрлі тіркестер бар тілімізде – 
қазақы ұғым атауы. Құрамындағы сын есімдердің сындық мағынасынан гөрі сапалық бояуы 
қою, яғни ауа-райының сипатынан да хабар береді. Көркем шығармаларда көбіне күз 
суреттерін беруде көріктеуіш құрал ретінде де қолданылады. «Қазақ әдеби тілінің сөздігінде» 
«Сары күз. Күн салқындап, дала сары ала тартқан күйге енген кез; нағыз күз», «Қоңыр күз. 
Күздің ауа райы жылы және құрғақ кезі», «Қара күз. Күздің ортасынан асқан шеніндегі суық 
мезгіл, нағыз күз, суық күз». Қазақтың дәстүрлі ұғымындағы бұл сөздердің тура мағынасы 
осындай. Бұл орайда қазақ даласының табиғаты мен ұлттық таным аясындағы күз туралы 
ұғымдардың сипаты тура мағынасында беріліп отыр. Енді мынандай бір мысалдар арқылы күз 
сөзінің көріктеуіш құрал ретіндегі қызметіне тоқталып көрелік. Күзгі табиғат бояуы мен 
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суреттері ақын танымында қорытылып, көркем сезімдерді жеткізудің құралына айналады: 
«Тырау да тырау тырналар ұшқан қоңыр күз, Сұрауда жүр-ау қайда екен біздің қоңыр қыз.» 
(Ә. Ботпанов). «Күз жетсе қоңыр самал боп» (Е. Раушанов) Қоңыр күздің суреттері мен 
қоңырқай көңіл-күй бірін-бірі толықтырып, өлеңнің көркем болмысы оқырман сезіміне әсер 
етеді. «Қоңыр күз» тіркесінің ақын қиялы арқылы мағыналық кеңістігі осылайша құлашын 
кеңге жайып отыр. Осы секілді «сары күз» тіркесінің де көріктеуіш құрал ретінде 
қолданылғанда мағыналық аясының кең екенін көруге болады: 

Сары дала, қайың да сары, қайғым да,  
Сары уайыммен сандалып сабылмаймын ба 
Сары күз кетсе жыл салып қайта қауышар,  
Сары алтын уақыт осылай оралмайды ма? 
 (Айдар Сейдәзім) 
Ал «қара күз» тіркесінің қолданысынан күз мезгіліндегі ауа райының болмысы кейіптеу 

арқылы көрінеді. Сол мезгілдегі табиғаттың мінезі адам кейпінде беріледі:  
«Қаһарға мінген қара күз 
Тұратын тыста ысқырып» (Е. Раушанов) немесе «Қалжырап жатыр қара күз» (Е. Жақып-

беков) – деген жолдардан кейіптеу түріндегі көріктеуіш құралдарының тамаша үлгілерін 
көреміз. Осы өлең жолдарындағы қолданыстар тек қазақы таным үлгісінің негізінде дамып 
жетіліп, жаңа сапалық деңгейге көтерілген. Табиғат суреттерін кейіптеу Абай өлеңдерінде 
шеберлікпен сомдалатынын «Сұр бұлт түсі суық, қаптайды аспан» (Абай) т. б. секілді 
жолдардан жақсы білеміз. Осы ақындардың тіліндегі «қаһарға міну, тыста ысқырып тұру», 
«қалжырау» немесе Абайдың күзді кейіптеуіндегі «түсі суық» тек адамға ғана тән әрекеттер 
мен сындық белгілер. Табиғат пен адам арасындағы, соның ішінде күз мезгілі мен адам 
арасындағы түрлі тілдік байланыстарды пайдалана отырып, бірі арқылы екіншісінің 
болмысын сомдауда әрі тілдің көріктеуіш құралдарын жетілдіруде, сөйтіп тіл мәдениетінің 
сапасын арттыруда қазақ ақындарының сіңірген еңбектері зор. Тіл – мәдениеттің құралы, 
қаруы. Тіл иеленушісінің санасындағы дүниетаным, менталитет, адамдардардың қарым-
қатынас құралы ретінде осы тілді пайдаланатын халықтың мәдениеті тілі арқылы тұлғаланып, 
айналаға тарайды, қалыптастырады. Тілдің мәдени, яғни көріктеуіш құралдары неғұрлым 
жетілген сайын, соғұрлым халық мәдениетінің терең қатпарлары айқындала береді. Тіл – 
мәдениет айнасы, онда қоршаған әлем бейнеленіп қана қоймайды, адам өмірінің шынайы 
шарттары, халықтың қоғамдық сана-сезімі, оның менталитеті, ұлттық болмысы, өмір сүру 
салты, дәстүрі, өнегесі, құндылықтар жүйесі, дүниетанымы көрініс береді. Тілдің икемділігі, 
яғни ақпарат тарту мүмкіндігі артқан сайын, мәдени сапасы да жоғарылай береді. 
Лингвомәдениеттану осы екершеліктердің ескере отырып, көріктеуіш құралдардың 
мағыналық кеңістігіндегі ұлттық мәселелерді де өзінің зерттеу нысаны ретінде қарастырады.  

Ұлт тілінің ғасырлар тәжірибесінде сомдалған біртұтас келбеті – мәдени болмысының 
көрсеткіші. Көріктеуіш құралдарды оқыту мәселесінде төл ұғымдарымыз бен игеріліп, өзімдік 
болғандардың сырлары туралы да түсіндіре отыру оқыту әдістемесінің алдында тұрған 
ауқымды міндеттердің бірі екені даусыз.  
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Аннотация. В статье речь идет об исследовательских работах по паремиологий. В тюркских языках 
много паремиологических единиц близких по значению и по смыслу. В статье рассматривается причина этих 
сходств, и также отмечается разделение в антропоцентрических паремиях культурного кода по нескольким 
типовым признакам.  

Ключевые слова: пословицы, паремиология, фразеологизм, концепт, антропоцентрическое 
направление, культурный код.  
 
Тiл халықтың қоғамдық, әлеуметтiк өмiрiмен тығыз байланыста үздіксіз дамиды, 

кемелденедi. Сондықтан да қоғам өмiрiнiң даму қарқыны түрлi тарихи кезеңдерде түрлiше 
деңгейде көрiніс табатын болғандықтан, әдеби тiлдiң де даму деңгейі кеңейiп, толығып 
отырады. Бұл заңды өзгерiстер тiлдiң барлық деңгейінде болады. Бiрақ қандай өзгерiс 
болмасын ол өзiнiң адамдар арасындағы қатынас құралы ретiндегi қызметiн атқара береді. 
Әсiресе, қазақ әдеби тiлiнiң бүгiнгi кемелденген кезеңінде тiлдiң атқаратын қызметi орасан 
зор, себебi тiл неғұрлым кемелденген сайын, тiл мәдениетi, сол тiлдiң иесі халық менталитетi 
де соғұрлым жоғары болмақ. Ал бұл әдеби тiлдiң мәдениетiн, байлығын, көркемдiлiгiн, 
бейнелiлiгiн арттыратын лексикалық категория – мақал-мәтелдерге (ММ) де байланысты. 
Тiлдiң лексикалық құрамының бөлiнбес бiр саласы саналатын ММ-дер де ұлт тiлiнiң ғана 
емес, ұлт мәдениетiнiң де көрсеткiшi болып табылады.  

Фразеологиялық тіркестер мен афоризмдердің тілдік образдылық қасиетіне қашаннан бері 
көңіл аударылып келеді. ХІ ғасырда жазылған Махмұд Қашқаридың «Диуани лұғаты» – түркі 
тілдері сөздігінде де мақал-мәтелдер кездеседі. Қазақ мақал-мәтелдерінің табиғатына қатысты 
зерттеулерді қысқаша шолып өту артық емес. Бұл құбылысты арнайы зерттеуге байланысты 
ғылымда қалыптасқан саланы паремиология деп атайды. Бұл нысанды зерттеу тіл біліміне 
қатысты тұрақты тіркестерге жатады. Басқа саланың мамандары да (педагогика, этнография, 
философия т. б.) бұл саламен шұғылдануда. Сондықтан да паремиологиялық зерттеулердің 
ішінде әсіресе тілтанымдық зерттеулер мен ізденістер басым. Қай салада болмасын, мақал-
мәтелдер (ММ) жеке тіл, не тіл топтары және жалпы түрде зерттелініп, әрбір саланың өз 
мүддесіне сәйкес заңдылықтары мен ерекшеліктері прагматикалық және теориялық тұрғыдан 
қарастырылуда. Қазіргі тіл біліміндегі зерттеулердің бағыттары жаңа тұрғыда карастыруға 
когнитивтік тұрғыдан зерделеуге басым мән берілуде. Түркітануда және қазақ тіл білімінде 
ММ-дерінің тілдік табиғатын, мағына-мәнін, көркемдiк ерекшелiктерін, логика-семантика-
лық, заттық-тақырыптық топтарға жіктелу заңдылықтарын, т. б. ерекшеліктерін салыстыра-
салғастыра қарап, жалпы паремиология теориясына үлес косқан тілші ғалымдар баршылық. І. 
Кеңесбаев, Ә. Қайдар, Ғ. Мұсабаев, Ғ. Қалиев, Р. Сыздық, К. Хұсайын, Н. Уәли, Ж. Манкеева, 
Ғ. Смағулова, Б. Қасым, М. Атабаева т. б. ғалымдардың зерттеу кағидалары теориялык-әдісна-
малық тұрғыдан басшылыққа алынып, мақалаға ғылыми негіз болды. Сонымен бірге түркіта-
нудағы С. Е. Малов, В. В. Радлов, А. Н. Кононов Н. А. Баскаков, А. М. Щербак, Б. М. Юнуса-
лиев, Г. Азымов, Д. С. Насыров т. б. сияқты ғалымдардың еңбектері мен тұжырымдары негіз 
болды.  

Мәдени-ұлттық дүниетанымның сыры мен ерекшеліктері ұлт тілі арқылы жетіп танылады. 
Қазақ ұлтының мәдени өмірінің көрінісі – ММ-дер қорынан ерекше байқалады. Өйткені қазақ 
фразеологизмдері – халық өмірінің айнасы. Бұл айнада ұлт менталитеті көрінісі тұтастай 
қамтылады десек, асыра айтпағандық болар. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдер тек сан жағынан 
ғана емес, сапа, мазмұн тұрғысынан алғанда да алуан түрлі. Оның басты себебі: ұлттық 
менталитеттің тілдегі ерекше мәнді де маңызды өрнегі болып саналатын ММ-дер қазақ ұлтына 
тән дүниетаным мен тарихи сананың айқын айғағы, халық даналығы мен философиялық 
толғанысының, эстетикалық танымы мен тағлым-тәлімнің, өркениетінің, мәдениетінің – 
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барша болмысының қайнар көзі. ММ-дер сан ғасырлар бойы екшеленіп, қырланған мазмұны 
түрліше сан түрлі тақырыпты қамтумен қатар, адам өмірінде, тұрмыс-тіршілікте, әр қилы 
қоғамдық жағдайларда кездесетін құбылыстарға, тарихи мәні бар оқиғаларға берілген даналық 
баға. Жаңа кезеңде қазақ тіл білімінде, түркiтануда, ММ-дердiң лексикалық, семантикалық 
және синтаксистiк жақтары ғана емес, сонымен бiрге когнитивтік, прагматикалық, функцио-
налдық, олардың тiларалық ұқсастық деңгейлерiн, тiлдердегi өзiндiк айырмашылықтары мен 
ұқсастықтары қарастырыла бастады. Көптеген зерттеуші ғалымдардың осы уакытқа дейін 
айтып келгеніндей, түркі халықтарының ерте заманнан бері жасап келе жаткан сөз өрнегінде 
ұксастык басым. Соның ішінде, ортақ мақал-мәтелдер көптеп кездеседі. Жеке тілдердегі ММ-
дерге бағышталған паремиологиялық зерттеулерді қарастырсақ, олар әр деңгейде әр түрлі 
мақсатқа, ММ-дер жинағын, не сөздігін жасауға, бұл құбылыстың жеке аспектілерін 
айқындауға бағытталған.  

Мақал-мәтелдердегі түркі әлеміне тән даналықтың ұйытқысы болып саналатын мақал-
мәтелдердің шығу төркінін, қалыптасу зандылығын, жіктелуіндегі, ой-толғанысындағы, 
қолданысындағы ортақтық пен ұқсастықты айқындауда қажет мағлұматтар. Алдымен қазақ 
мақал-мәтелдерінің топтастырылып, жинақ ретінде жарияланғандар: паремиологиялық 
деректерге қарағанда қазақ мақал-мәтелдерін халық арасынан толық болмаса да жинап, әр 
түрлі басылымдарда жариялау XIX ғасырда көріне бастайды. 1879 ж. алғаш қазақ ММ-дерін 
жариялаған (Хрестоматия., Орынбор) және 1906 ж. толықтырып, ең таңдаулыларын қайта 
жариялаған қазақ ағартушысы Ы. Алтынсарин болатын. Одан соң, 1899 ж. өзіне дейінгі 
жарияланған ММ-ді жинақтап, «Сборник киргизских пословиц» (Оренбург) деген атпенен 
қазақ тілін алғаш зерттеуші түркологтардың бірі В. В. Катаринский жариялайды.  

Тілшілердің бір тобы түркі макал-мәтелдеріндегі ұксастыкты халықтың этникалык және 
тілдік туыстығы ретінде түсіндірсе, екінші топ – шаруашылык, мәдени карым-катынас 
негізінде пайда болған десе, үшіншілері – тарихи тәжірибенің ортақтығымен және қоғамдық 
дамудың бірдей сатысындағы рухани бірліктің нәтижесі деп ұғыңдырады. Мысалы, Атаңның 
баласы болма, адамның баласы бол (Қазақтың мақалдары мен мәтелдері), Жігіттің құны жүз 
жылқы, Ары мың жылқы (Қазақтың мақалдары мен мәтелдері), Ер бақыттың қонғанын 
білмейді, Ұшқанын біледі (Қазақтың мақалдары мен мәтелдері), Отызында орда бұзбасаң, 
Қырқында қырып келдім дегеніне, Ешкім сенбейді (Қазақтың мақалдары мен мәтелдері), 
Ердің күйін сұрама, Жұрттан сауын сауған соң. Малдың күйін сұрама, Қонысынан ауған соң 
(Қазақтың мақалдары мен мәтелдері) т. б.  

Академик Ә. Қайдар түркі халыктарына тән ортақ мақал-мәтелдердің де әр түрлі арна 
бойынша қалыпаскандығын айтады. Оның бір арнасы түркі халыктарының генеологиялык 
шығу тегі мен тарихына, дуниетаным, сезім, кабілетіне, өмір сүрген ортасы мен тіршілік-
кәсібіне, тілінің жақындығына байланысты қалыптасқан ортақ халық даналығы болса, мәтел 
арнасына ғасырлар бойы жиі араласу, өзара етене сіңісу нетижесінде жүзеге асқан рухани 
ауыс-түйістер жататындығын және әрбір түркі тілдес халық түркі әлеміне ортақ даналығын 
да, өзіне ғана тән даналық ұйытқысы мақал-мәтелдерде де өз тілінің ерекшелігіне сәйкес 
қалыптастырып, баршасын болмаса да, көпшілігін бірдей түсініп, өз тілінде сөйлетіп 
келетіндігін атап өтеді [1, 98].  

«Тіл төңірегіндегі адам» ұстаным, я болмаса антропоцентристік бағыт шетелдік тіл 
білімінде бұрыннан қалыптасқан. XIX ғасырдың соңында И. А. Бодуэн де Куртенэ 
«Фонология» (1899) атты еңбегінде антропофониканы ғылым ретінде атап көрсеткен. Соңғы 
кезеңде бұл ұстаным Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Ю. Д. Апресян, В. М. Алпатова және т. 
б. тілішілердің еңбектерінде негізігі бағыт ретінде ұстанып, когнитивті семантикалық 
еңбектерінен көрініс тапқан. Антропоцентристік қағидаларын қолдануы когнитивті 
семантикада аса ерекше маңыздылыққа ие. Антропоцентрикалық парадигманың тұрғысынан 
адам әлемді өзін жете түсіну арқылы таниды. Әлемді адамның призмасы арқылы көруді түрлі 
тілдік дәлелдер келтіруге болады. Ол мақал-мәтелдердегі метафоралар: Қылышын сүйреп қыс 
келеді; Ауру батпандап кіреді, мысқылдап шығады; Бас ауырса жан қорқады; Өр көкірек 
күліп отырып өледі; Қорқақ қол бастай алмайды; Ер жолдасы – тәуекел; Еңбек – адамның 
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екінші анасы; Көр көрмей көңіл сенбес; Арзан алдайды; Ынтымақтың иығы биік. Мінеки, бұл 
мақалдарда заттардың жандандыруы, оларға адамның бейнесінің берілуі бізге 
антропоцентрикалық мәселесін, негізін көрсетеді. Когнитивтік лингвистикада білім ұғымымен 
бірге таным, ақпарат, сана, ойлау тәрізді ұғымдық категориялар жиі қолданылады. Аса 
маңызды, мәнді деген деректер жинақталып, концептілік жүйеге түседі [2]. Тіл мен таным 
процестерінің арақатынасын көрсету тіл қолданысының когнитивтік жүйесіне сүйенеді. Тіл 
мен ойлаудың, тіл мен танымның арақатынасы адам баласының интеллектуалды өміріне (оған 
тіл де кіреді) құндылықтар қанша рөл атқаратынын белгілеп береді. Тіл мен танымның ара 
қатысын сипаттайтын ұғымдар белгілі бір құрылымға түседі. Концептінің жасалуына ұғым 
емес, заттық бейнелер (заттың образы) негіз болады. Мысалы, Ер қанаты – ат, Ер қаруы – бес 
қару  дегенде ер азаматқа тән құрал, қарулар жігіттің батырлық қасиеттерін көрсететін 
негізігі көрсеткіші ақиқат өмірден алынған бейнелер негіз болып тұр.  

Антропоцентристік паремиологияның маңызды міндеті тілдік бірліктер мәнінің лингвис-
тикалық және экстралингвистикалық ара қатысының зерттелуі болып табылады. Өйткені 
паремиологиялық мағынада ойландыратын мәліметтің бір бөлігі ғана кодпен жазылады, ал сол 
уақытта оның басқа бөлігі адамның психикасында ойлағыштық бейнелер мен және экстра-
лингвистикалық өзгешелік көрініс алады. «Тіл төңірегіндегі адам» деген принципіне негіз-
делген паремиологияның зерттелуі жаңа бағыттың дамуына әкелді, яғни антропоцентристік 
паремиология. Бұл жерде лингвистиканың антропоцентристік парадигманың негізінде жазыл-
ған «антропоцентрикалық» «тіл төңірегіндегі адам» зерттеуінің ұстанымдары қолданылады, 
тірек – паремиологиядағы адам. Мысалы, «Малы жоқ» деп Ерден түңілме. Егіні жоқ деп 
Жерден түңілме. Ел үмітін ер ақтар, Ер атағын ел сақтар. Ер – намысының құлы. Ерлік білекте 
емес, жүректе. Ер қартайса, қазаншы болады, Бүркіт қартайса, тышқаншы болады. Ер жігіт 
ел үшін туады, Ел үшін өледі. Батыр туса – ел ырысы, Шын ер – жеңсе, тасымас, Жеңілсе, 
жасымас. Жаңбыр жауса – жер ырысы (Қазақ мақал-мәтелдері. Ө. Тұрманжанов). Жігіттің 
түрлі қасиеті: батырлығы, жомарттығы, ерлігі, мергендігі, сабырлығы, абыройы, намысы, 
дәрежесі, кедейлігі т. б. қасиеттері осылайша тілдік ұжымның когнитивтік санасында 
мағыналар кеңістігі, яғни дүние туралы тілде бекітілген дәстүрлі білімдер түрлері (типі) пайда 
болады. Әр халық дүние алуандығын өз таным-түсінігінше таптастырып, топтастырады, 
дүниенің үзіктерін өздерінше атайды. Дүниенің өзіндік жүйеленген бейнесінде жекелік, 
топтық және ұлттық тәжірибенің белгісі, табы жатады.  

Антропоцентристік паремиялардын зерттелуіне орай А. А. Потебня берген ұғым өте мәнді 
және орынды: «В слове мы различаем: внешнюю форму, то есть членораздельный звук, 
содержание, объективизируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайщее 
этимологическое значение слова, тот способ, каким выражается содержание. При некотором 
внимании нет возможности смешать содержание с внутреннею формою» [3]. Қазақ тіліндегі 
антропоцентристік паремияларының ішкі формасының зерттелуіне этимологикалық аспектісі 
негіз ретінде алынған.  

ММ-дерді қазақ тіл білімінің жеке-дербес жаңа бір саласы – паремиологияның нақты зерт-
теу нысаны ету, оларды ұлттың рухани мәдениетімен, тұрмыс-тіршілігімен, дүниетанымымен, 
ділімен сабақтастықта жаңа бағытта қарастыру қолға алынуда. ММ-дерін когнитивтік, 
семантикалық, прагматикалық, этнолингвистикалық және этномәдени бірлікте, тұтастықта 
қарастыру – лингвистканың жаңа бағыттарына жатады. Мысалы, Ел күйінгенде күйінген ба-
тыр. Ел сүйінгенде сүйінген батыр. Ерегісте мыңға татыр. Ер жігіттің екі сөйлегені – өлгені. 
Еменнің иілгені – сынғаны (Қазақ мақал-мәтелдері. Ө. Тұрманжанов). Мәлелен, Е. С. Кубря-
кова когнитивті лингвистика саласын, оның ішінде когниция туралы: «В когнитивной науке 
было сформулировано понятие "когниция". Этот термин достаточно трудно перевести на 
русский язык, так как с его помощью обозначается как процесс приобретения знаний и опыта 
("познание"), так и результат этого процесса, а также мышление как таковое. что "термин 
"когниция" относится ко всем процессам, в ходе которых сенсорные данные, выступающие в 
качестве сигналов информации, данные "на входе", трансформируются, поступая для их 
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переработки центральной нервной системой, мозгом, преобразуются в виде ментальных 
репрезентаций разного типа» – дейді [4].  

Мақал-мәтелдердің құрамындағы көмескі сөздердің төркінін ашуда ұстанатын қағида 
ретінде академик Ә. Қайдардың тұжырымы: «Бүгінгі танда бізге беймәлім мағынасы күңгірт-
тенген, қолданылуы шектелген сөздердің біркатарын ғасырлар бойы қалыптасып, тұрақтанып, 
біртұтас болып құрылған фразеологизмдер құрамынан іздегеніміз абзал. Біле-білсек, бұл 
тәрізді сөздердің мағыналарының күнгірттенуіне де және сол сөздердің құпия-сырын ашып 
беруге де себебші болатын фразеологизмдердің өздері болмақшы» [5, 295]. Осы ой 
тұжырымдамасынан ерте замандарда тілдік қолданыста белсенді қолданылған сөздердің сан-
қилы замандардан өтсе де, бүгінде белгілі қолданыста пайдалану – тілдің өміршеңдігінің куәсі.  

Қорытындылай келе, тілдің антропоцентристік паремия бейнелерін талдау бізге бейнелер 
әлемнің көрінісі екенін көрсетеді. Әрі олар мәдени код аясы, шеңберінде талдана-саралана 
алады. ММ-дегі өзіне тән антропоцентристік паремияларының бейнелерін атап айтуға болады. 
Паремияларды рухани құндылық деп есептей отырып, зерттелген антропоцентристік паремия-
ларда мәдени кодтың бейнелерін бірнеше тип белгілеріне бөлуге болады: 1) биоморфті мәдени 
код, жануардың, құстың т. б. бейнелерін көрсететін; 2) аңызды мәдени код, адам туралы діни 
көріністер, ертегілердегі кейіпкерлердің т. б. бейнелерін көрсетеді. Қазақ тіліндегі 
антропоцентристік паремиялар бейнесінің коды әнбебеп және олардың ММ-де қолданысы 
ұлттық мәдени тілдік бірліктер арқылы жүзеге асады.  
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Аннотация: Научные исследования Н. Сауранбаева определяют основные теоретические направления 
сложного предложения, что является неоценимым в современном развитии и решении актуальных проблем 
синтаксиса сложного предложения современного казахского языка.  

В данной статье рассматривается научно-теоретический концептуальный уровень сложного бессоюзного 
предложения.  

Ключевые слова: Н. Сауранбаев, құрмалас сөйлем синтаксисі, іргелес құрмалас сөйлем 
 
Қай халықтың болмасын өсіп өркендеген ғылымы мен білімінің көш басында сол 

халықтың ғылымына, әдеби-мәдени, қоғамдық саяси өміріне еңбегін сіңірген, оның іргелі 
теориялық тұжырымдарына елеулі үлес қосқан ардақты есімдердің тұрары сөзсіз. Ғалымның 
көз көрген замандастары, тәлім-тәрбиесін көрген, үлгі-өнегесін алған ізбасар шәкірттері сол 
ғалымның артынан қалдырған мұрасының салмағына қарап, оның ғылымдағы орнын уақыт 
елегінен өткізіп, тарихи тұрғыдан таразылап, баға береді.  

Қазақ тіл білімнің ғылыми-теориялық және әдістемелік жағынан дамуына үлес қосқан, 
жаңа тың мәселелер көтеріп, қазақ тіл білімінің барлық деңгейлерінде өз ойларын айтып, 
ерекшеленген ғылымның бірі – академик Н. Сауранбаев.  
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Құрмалас сөйлемнің құрамындағы жай сөйлемдер бір-біріне тіркесе, іргелесе құрмаласып 
іргелес құрмалас сөйлемдер жасайды. Іргелес құрмалас құрмалас сөйлем компоненттері 
арасындағы бірлікке, жақындыққа қарамастан оларды бір-бірімен құрмаластыратын 
жалғаулықтардың немесе жалғаулық мәнді сөздің жоқтығына қарап, кейбір тілдерде құрмалас 
сөйлемнің бұл түрін салаласқа да, сабақтасқа да қоспай құрмалас сөйлемнің үшінші түрі 
ретінде қарастырылады.  

Проф. Н. Сауранбаев тілдің даму тарихында құрмалас сөйлемдер жай сөйлемдердің 
іргелесіп құрмаласуынан басталады, ал құрмаластырушы жалғаулықтар мен демеуліктер жеке 
сөздерден пайда болған «... қазіргі қиын тәсілмен құрмаласатын салалас, сабақтас құрмалас-
тардың құрылысы жай, қарапайым іргелес құрмаласпен осынша жақындас болуы кейдесоқ 
оқиға емес. Жалпы Еуропа тілдерінің көне дәуіріне, сонымен бірге жеке халықтардың тіл 
тарихында алғаш құрмалас сөйлемдерді байланыстыратын жалғаулықтардың болмағандығы, 
ерекшеленбегендігі, сонымен бірге жай сөйлемдердің жалғаулықсыз, демеуліксіз іргелесіп 
қана құрмаласатындығы айқындалады. Құрмалас сөйлемнің ең алғаш түрі осы жалғаулықсыз 
іргелес құрмаластар екендігі тіл ғылымында әлдеқашан дәлелденген қағида» 1, 36-37 бб.  
десе, башқұрт тілінің маманы проф Г. Саитбатталов «Күлтегін» ескерткішінен жалғаулықты 
салаласты кездестіреміз дейді 2.  

Г. Г. Саитбатталов башқұрт тілінде жалғаулықсыз салалас құрмалас сөйлем жалғаулықтан 
бұрын пайда болғанына күмән келтірмейді. Бірақ Г. Г. Сайтбатталов халық ертегілерінде, 
эпостарында, аңыздарында «да –дә, за-зә, ла-лә, та-тә, ә, ләкин» жалғаулықтарымен келген 
салалас құрмалас сөйлем де кездесетінін жоққа шығармайды. Бұл авторлар жалғаулықты 
салалас сөйлем пайда болуын, негізінен, башқұрт әдеби тілі қалыптасып болғаннан кейін ғана 
дүниеге келді деп есептейді. Г. Г Сайтбатталов жалғаулықсыз салалас құрмалас сөйлемнің ең 
ескі формасы деп, башқұрт тілінде өте жиі кездесетін компоненттер баяндауышы көсемшенің 
-ып, -еп және -оп, -өп жұрнақтарына біткен салалас құрмалас сөйлемді атайды 2.  

Іргелес құрмаластарды құрмалас сөйлемдердің ерекше-құрылымдық-семантикалық түрі 
ретінде қарастыру көптеген түрколог ғалымдардың еңбектерінде де айтылған 3-6.  

Қазақ тіл білімінде іргелес құрмалас сөйлемдерді алғаш рет құрмалас сөйлемнің жеке түрі 
ретінде Н. Сауранбаев қарастырған. Н. Сауранбаев еңбегінде «Іргелес» деген термин бұған 
дейінгі лингвистикалық әдебиеттерде «жалғаулықсыз» деп аталатын терминнің орнына 
қолданылған. Бірақ онымен тепе-тең мағынада емес, біраз басқаша мағынада жұмсалған. 
Бұған дейінгі әдебиеттерде жалғаулықсыз құрмалас сөйлемдер салалас құрмаластың бір түрі 
ретінде қарастырылса, Н. Сауранбаев оны салаласқа да, сабақтасқа да қоспай, құрмалас 
сөйлемнің бір жеке түрі ретінде қарастырады. Өйткені, «Іргелес құрмаласта салаластың да, 
сабақтастың да белгісі бар. Салаласқа тән белгісі – ондағы жай сөйлемдердің грамматикалық 
жағынан бір-бірімен тең дәрежеде құрмаласатындығы және сөйлемнің баяндауышы тиянақты 
қалыпта болатындығы. Ал іргелестерді сабақтастармен жақындастыратын белгі – іргелестегі 
жай сөйлемдер ішкі мағына жағынан бірін-бірі сыйпаттап, бір-біріне тәуелді болып 
байланысады» 1, 36 б. .  

Кейінгі еңбектерінде ғалым бұл пікірінен қайтып, іргелес құрмалас сөйлемдерді салалас 
құрмаластың бір түрі деп қарастырғанмен, жалғаулықсыз деген термин ыңғайсыз, іргелес деп 
аталатын болсын деген пікірінен қайтқан жоқ. Ғалымның пікірінше, жалғаулықсыз атаудың 
мынадай ыңғайсыздықтары бар: «жалғаулықсыз деген атау жай сөйлемдердің іргелесіп 
құрмаласу тәсілін көрсетпейді. «Іргелесу» термині лайықты сияқты. Біріншіден, іргелесу бұл 
құрмаласқа енген жай сөйлемдердің қалай құрмаласатынын білдіреді. Екіншіден, іргелес 
ғылыми әдебиетте орныққан «примыкание, замыкание» ұғымдарға адекватты түрде сай 
келмесе де, жақын келеді» 1, 32-33 бб. .  

Ал Т. Қордабаев пікірінше: ««жалғаулықсыз» деген терминнің қолданылғаны жөн. Оған 
мынадай екі түрлі себеп бар: біріншіден, бұл термин лингвистикалық әдебиеттерде болсын, 
оқыту ісінде болсын әбден қалыптасып кетті, екіншіден, бұл атау тілімізде күні бүгінге дейін 
қолданылып жүрген «жалғаулықты салалас» деген атаудың антонимі екендігі бірден 



182 

байқалып тұрады. «Жалғаулықты салалас, іргелес салалас» деуден гөрі, «жалғаулықты, 
жалғаулықсыз» деп атау айтуға жеңіл, ойға да қонымды» 7, 113 б. .  

Н. Сауранбаев іргелес құрмалас сөйлем деп мағына жағынан бір-бірімен тығыз 
байланысты, бірақ ешбір дәнекерсіз дауыс ырғағымен ғана тұтасып айтылатын бірнеше жай 
сөйлемдердің тобын таниды.  

Құрмалас сөйлемнің басқа түрлеріне қарағанда, іргелес құрмалас сөйлемнің құрамындағы 
жай сөйлемдердің бір-бірімен байланысы онша тығыз, берік болмайды, оларда дербестік, 
тұлғалық тиянақтылық басым келеді. Іргелес құрмалас сөйлемнің қалыптасқан, тек өзіне тән 
баяндауыштық тұлғасы жоқ, жай сөйлемнің баяндауышы қызметін атқаратын сөз таптарының 
қай қайсысы болса да іргелес құрмалас сөйлемнің баяндауышы бола алады. Бірақ іргелес 
құрмалас сөйлемнің алдыңғы компонентінің баяндауыштары көпшілік жағдайда еді, екен, 
емес етістіктерімен тіркесіп келеді. Сонымен қатар іргелес сөйлем жасауда алдыңғы 
компоненттің баяндауышы қызметінде қолданылатын сол есімдігінің рөлі ерекше. Бұл есімдік 
алдыңғы жай сөйлемнің баяндауышы қызметінде қолданылғанда, тұлғалық құбылыстарға 
ұшырап, сонша, соншалық, соншама болып айтылады.  

Салалас құрмалас сөйлемнің бірінші компонентінің мағыналық, интонациялық жағынан 
аяқталмай тұруы, біріншіден, іргелес құрмаластың ең негізгі белгісі болса, екіншіден, оның 
құрамындағы компоненттерді бір-бірімен байланыстырып құрмаластыратын басты тәсіл 
болып табылады.  

Жай сөйлем мен іргелес құрмалас сөйлемдерді ажыратуда кездесетін бір қиындық – іргелес 
құрмалас сөйлемнің жайылыңқы, сыйылыңқы түрі мен бірыңғай мүшелі жай сөйлемдер 
мәселесінде. Н. Сауранбаев іргелес құрмаласты жайылыңқы және қойылыңқы деп екіге бөліп, 
жайылыңқы іргелестің өзіндік белгісіне, оның құрамына «енген жай сөйлемдер 
қысқартылмай, толық күйінде айтылады» деп, Жүнді су көтереді, жүйрікті су көтереді, 
қайғыны ер көтереді, құрлықты дария көтереді, арысты ай көтереді, өлімді сай көтереді 
сөйлеміне талдау жасайды. Ғалымның пікірінше, мұнда бірнеше жай сөйлемдер белгілі бір 
төзімділік қасиетті түрлі жақтан сипаттау үшін салыстыру мағына ұласып айтылған. Бәрінің 
баяндауышы бірдей. Оның әр сөйлемдерде қайталап айтылу арқылы сөйлемде үдеме реңк 
берілген, ал қойылыңқы іргелестің өзіндік белгісіне оның құрамына енетін жай сөйлемдердің 
ортақ баяндауышы болатындығын айтқан. Тұжырымының дәлелі ретінде Бір жерде күш, бір 
жерде өнер, бір жерде мінез көрсетіледі сөйлеміне талдау жасаған: берілген үш сөйлемнің 
ортақ баяндауышы әр сөйлемде қайталанбай, ең соңғы сөйлемде бір-ақ рет айтылған. 
Ғалымның пікірінше, егерде бұл сөйлемді толық етіп айтқан болсақ: Бір жерде күш 
көрсетіледі, бір жерде өнер көрсетіледі, бір жерде мінез көрсетіледі. Яғни, қойылыңқы іргелес 
жайылыңқы іргелестің ықшамдалуынан, қысқарып сыйысуынан жасалады 1. 
«Компоненттерінің баяндауыштары бір сөздің қайталап айтылуынан болған салалас 
сөйлемдердің ықшамдап, сыйыстырып айту сөйлемге әдеби түр беруге байланысты болады... 
Жазушы я сөйлеуші дербес сөйлемдердегі қайталайтын ортақ мүшені ықшамдап, қысқартып 
айту арқылы ондай құрмаласқан я ондай сөйлемге поэтикалық, яғни динамикалық рең береді. 
Мұндайда іргелестегі күрделі ой жайылмай, шұбалаңқыламай, ықшамдалып, түйдектеліп, 
үдеме түрінде ұғынылады” 8, 272 б. .  

Әрине, ғалымның бұл пікірі қазақ тіл мамандарының арасынан толық қолдау таппады. Н. 
Сауранбаев құрмалас сөйлем деп танитын «қойылыңқы іргелес» қазіргі қазақ тілінде бірыңғай 
мүшелі жай сөйлем болып танылды. Ал М. Мамытбековтың пікірі Н. Сауранбаевтың пікірімен 
үндес. Ғалымның пікірінше, жалғаулықсыз салаласқа енген жай сөйлемдердің кейде 
бастауыштары не баяндауыштары ортақ болып келсе, мұны іргелес сөйлемге енген жай 
сөйлемдердің сыйысуы. Мысалы, Бүгін не қар жауар, не жаңбыр жауар деудің орнына Бүгін 
не қар, не жаңбыр жауар.  

Проф. Р. Әміров салалас сөйлемдердің жалғаулықсызын қамтамасыз ететін мынандай екі 
жағдай бар дейді. Олар:  

1. Салалас құрмаласқа қатысатын бірінші компоненттің құрамына арнаулы формада 
баяндауыштың қатысуы.  
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Арнаулы форма ретінде ғалым “жедел өткен шақ етістік + бар ғой” (Егер аналарға еріп 
кететін болды бар ғой, онда бізде аянбаспыз), “жедел өткен шақ + ма” (Күлме қыздар 
орынсыз, күлдің бе, жылама) берген.  

Іргелес салалас сөйлемдердің құрылысы бастауыш-баяндауыштың құрамы, яғни түгел 
конструкциясы түгел бейімделген компоненттерге негізделген. Ондай іргелес құрмалас 
сөйлемдер төмендегідей келеді “бастауыш тұйық рай етістік – баяндауышы сол (осы) еді”, 
“бастауышы тұйық етістік – баяндауышы мұң еді” (Ебейсіннің үйден шыққаны мұң екен, 
Құдайменде қарқылдап үйді басына көтере күлді), “бастауышы өткен шақ есімше – 
баяндауышы осы еді”, “бастауышы өткен шақ есімше – баяндауышы мұң еді” болып 
ұйымдасқан құрмалас сөйлемдер іргелес құрмалас сөйлемдер қатарында танылған. Осыған 
орай іргелес құрмалас сөйлемдердің құрылыстық ерекшеліктерін ескере отырып оларды екі 
топқа бөлген: тұрақты (негізгі) және ауыспалы іргелес сөйлемдер. Тұрақты іргелес сөйлемдер 
деп арнаулы баяндауыштық формалары, арнаулы конструктивтік компоненттердің қатысуы 
арқылы құрмаласқан сөйлемдерді жатқысса, жалғаулықты қатыстырып та, қатыстырмай да 
құрмалас беретін сөйлемдерді ауыспалы іргелес салалас сөйлем деп таниды 9.  

Сонымен, іргелес құрмалас сөйлемдердің негізгі белгісі – компоненттер құрамында 
жалғаулықтардың жоқтығы. Бұндай құрмалас сөйлемдердің синтаксистік тұтастығы 
компоненттердің мағына жағынан байланыстылығы мен олардың ерекше құрылымдық 
ұйымдасуына негізделген, ритмико-интонациялық құралдар арқылы көрінеді. Өйткені 
интонация – іргелес құрмалас сөйлемдердің компоненттерін байланыстырушы негізгі 
амалдың бірі.  
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ПАРЦЕЛЛЯЦИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ  
ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТІСІ 

 
Аннотация. Сравнивая парцелляционные структуры, используемые в художественной литературе, 

публицистике и устном речевом общении, учитывая, что автор использует предложение с целью выделения 
выразительности, эмоций, внутренней мысли, можно сделать вывод, что данный синтаксический подход 
является не только функционально-коммуникативным, но и психолингвистическим аспектом. 
Следовательно, данное языковое единство, помимо деятельности как средство общения, как способ осветить 
эмоции и экспрессию, требует и психологического изучения, выполняя функцию логической формы 
мышления и умственной нормализации. Это связано с тем, что парцелляция представляет собой не только 
основную мысль сказуемого, но и его отношение к этой мысли и его влияние с психической стороны, его 
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реакцию на внешнюю среду. Таким образом, эмоциональное отношение к сказанному является еще одной 
основной составной частью общего смысла предложения.  

В этой статье мы рассмотрим речь как процесс, регулируемый для психологии глубинными механизмами 
человеческого сознания и психики. В том числе изложим специфику использования парцелляции в текстах и 
ее влияние на сознание человека.  

Ключевые слова: парцелляция, речь, психолингвистика, психология, художественный текст, эмоция, 
экспрессия.  

 
Annotation. Comparing the parcellation structures used in fiction, journalism, and oral speech communication, 

given that the author uses a sentence to highlight expressiveness, emotions, and inner thoughts, we can conclude that 
this syntactic approach is not only functional and communicative, but also psycholinguistic. Therefore, this linguistic 
unity, in addition to activity as a means of communication, as a way to highlight emotions and expression, requires 
psychological study, performing the function of a logical form of thinking and mental normalization. This is due to 
the fact that the parcel is not only the main idea of the predicate, but also its attitude to this thought and its influence 
from the mental side, its reaction to the external environment. Thus, the emotional attitude to what is said is another 
main component of the overall meaning of the sentence.  

In this article, we will consider speech as a process regulated for psychology by the deep mechanisms of human 
consciousness and psyche. In particular, we will describe the specifics of using parcellation in texts and its impact on 
human consciousness.  

Keywords: parcellation, speech, psycholinguistics, psychology, artistic text, emotion, expression.  
 

Қазіргі қазақ тілінде жиі кездесетін сөйлеу қарым-қатынасында мақсатты түрде, кейде 
мүлдем мақсатсыз қолданылатын парцелляция құбылысы – ауызекі тілде де, жазбаша да 
сөйлеушінің өз ойын жағдайға қарай айтылған негізгі ақпараттан оқшау алып шығып, 
жекелеген сөз немесе сөз тіркесі ретінде білдіруі. Парцелляция француз тілінің parselle-бөлік 
деген сөзі арқылы жасалған термин. Яғни бір тұтас сөйлемді бірнеше дербес фразаларға 
бөлшектенген түрін жасайтын тәсіл. Сөйлеудегі парцелляция интонация арқылы, ал мәтінде 
тыныс белгілері арқылы беріледі [1, 227-229]. Парцелляцияға түскен бөліктерді парцеллят деп 
атайды. Парцелляция сөйлеу кезінде экспрессия құралы ретінде пайдаланылады.  

«Парцелляция» термині алғаш рет профессор А. Ф. Ефремовтың «Язык Н. Г. Чернышев-
ского» еңбегінде қолданылды. Оның түсінігіндегі «парцелляция» термині «сөйлемдерді 
өзіндік бөліктерге айналдырып бөлшектейтін амал», «сөйлем құрылымында жалпы 
ережелерді бұзатын тыныс белгілерінің қойылуы» деген ұғымдарды қамтыды [2, 12].  

Қазақ тілінің лингвистикалық сөздігінде парцелляция бейтарап сөз деген терминмен 
беріліп жүр. Ал ғалым Т. Сайрамбаев мұндай синтаксистік бөлшектерді қосалқы сөздер деп 
атап жүр [3, 188].  

Зертеушілердің көпшілігі парцелляцияны экспрессивтік синтаксистің құрамында 
қарастырып жүр.  

Публицистикада және көркем әдебиетте, ауызша сөйлеу қарым-қатынасында қолданыла-
тын парцелляциялық құрылымдарды салыстыра отырып, автордың сөйлемді бұлай беруі 
экспрессивтілік пен эмоцияны, ішкі ойды ерекшелеп көрсету мақсатында қолданатындығын 
ескеріп, аталмыш синтаксистік амал функционалды-коммуникативтік қана емес, психолинг-
вистикалық аспект екенін аңғаруға болады. Демек, аталмыш тілдік бірлік қарым-қатынас 
құралы ретіндегі, эмоция мен экспрессияны жарыққа шығарушы амал ретіндегі қызметінен 
бөлек ойлаудың логикалық формасы мен психикалық қалыпты аңғарта алу функциясын атқара 
отырып, психологиялық тұрғыдан зерттеуді де қажет етеді. Себебі, парцелляция айтушының 
негізгі ойын жеткізумен қатар оның сол ойға көзқарасы мен психикалық жақтан алған әсерін, 
сыртқы ортаға реакциясын да білдіреді. Әдеттен тыс конструкция сөйлеуші немесе 
тыңдаушының визуалды жүйесіне сигнал беру арқылы зейіннің назарын ынталандырып, 
жандандырады, ал логикалық реттілік, керісінше, самарқаулыққа түсіріп, ой ақылын 
жалқауландырады. Мысалы, сіз «Сәтсіз махаббат – бүкіл адамның өмір жолына созылған күй. 
Ұмытылмас күй.» деген сөйлем мен «Сәтсіз махаббат – бүкіл адамның өмір жолына созылған 
ұмытылмас күй» деген ішкі сезімге толы айтылымды екі түрлі қабылдайтыныңыз өтірік емес 
қой?! Яғни, сіз, алдымен, ретсіз орын тәртібіне қарап көзге түскен сөйлемнің, кейін естігенде 
де ерекше дауыс ырғағымен айтылатын лебіздің санаға қалыпты формалы сөйлемнен өзгеше 
әсер ететінін түсінесіз. Бұдан байқайтынымыз, парцелляциялық құрылымдар – ерекше 



185 

коммуникативтік құрал ғана емес, психолингвистикалық тұрғыдан ішкі сезімді, эмоцияны 
жарыққа шығарудағы логиканың көрінісі.  

Психология үшін сөйлеу – адам санасы мен психикасының терең механизмдері арқылы 
реттелетін процесс. Сол процесте парцелляция құбылысының психикалық механизмдердегі 
рөлін үш аспектіде зерттеуге болады: 

1. сөйлеу іс-әрекетін оны құруды қолданылған тілдік жүйелерге талдау мен олардың 
қызметтері арқылы танымдық немесе эмоциялық процестерге ажырату; 

2. сөйлеу қарым-қатынасы жүзеге асуы барысындағы психикалық күйді талдай келе, тілдік 
бірліктерді темпераментке байланысты орналастыру; 

3. сөйлеудің нәтижесін талдай келе, жеке тілдік құралдарға ажырату.  
Ауызша сөйлеуде парцелляция құбылысын қолданудағы психологиялық процестер 

механизмін талдау үшін драмалық шығармалардағы кейіпкерлер арасындағы диалогін мысал 
етіп алдым: 

Балжан. Қой, сен қызды емдету керек шығар.  
Сәния. Емдету, неден емдету? 
Балжан. «Махаббаттан!». Сайда саны жоқ, құмда ізі жоқ қағаздағы елеске есі дұрыс адам 

ғашық бола ма? Әрі, мынадай қақап тұрған заманда! 
Сөйлеуші бұл жерде қарым-қатынас барысында парцелляция құбылысын пайдалана 

отырып, тыңдаушыны оған бағытталған ақпараттың дәлелділігіне сенімді екенін байқауға 
болады (Мұндай заманда ғашық болуға болмайды). Сөйлеуші дәл осы бейнеге зейін аударту 
мақсатында парцеллят құрылымды мақсатты түрде сөйлеуді қолданды. Ал осы психологиялық 
процестердің байланыс-қатынастары мида жалпылай көрініс тауып, ол сөз ретінде жарыққа 
шығуынан күрделі ойлау процесі жүзеге асты.  

Сөйлеушінің қандай тілдік бірлікті таңдап алуына қарап, оның психикалық қалып-күйін 
анықтауға болады. Оларға көңіл күй мен аффектіні жатқызуға болады. Көңіл күй – біршама 
бәсең, бірақ әжептәуір ұзағырақ, ал аффект – қысқа уақытқа созылса да, қатты көрінетін 
эмоция түрі.  

Мысалы:  
Ахмет. Шалкезжан, әрине, сен маған күнің қарап қалып отырған жоқ... Мен сен туралы 

сөйлесейін бүгін. Қызмет жайын дегендей, оң көзіңмен қарап дегендей, болашағыңды ойлап 
дегендей...  

Шалкез. Аға, соның қажеті бола қояр ма екен.  
Бірінші кейіпкер, яғни, сөйлеуші парцеллят сөйлемді қолданғанынан бәсең түрде бірақ 

ұзаққа созылатын психикалық қалыпты байқауға болады. Демек, психологиядағы көңіл күй 
реңктері бойынша саралағанда, шат, жайдары күйде деп бағаланады. Ал парцелляция 
құбылысы сөйлеушінің келесі кейіпкерге, яғни, тыңдаушының көңіл күйін ескере, ақпаратты 
біртіндеп саралауы осыны аңғартады. Осы жерде кейіп деп аталатын эмоциялық күйдің де іске 
қосылатынын атап кеткен жөн. Яғни, парцеллят құрылыммен жүзеге асырылған сөйлеу 
әрекеті барысында санамаланған парцелляттардан реттеле бастаған эмоциялық қалыпты, 
ұзаққа созылған шаттық лепті көруге болады.  

Парцеллят құрылымдардың жарыққа шығу мотиві өз алдына үлкен мәселе. Ол ақпарат 
алмасудағы басқа да тілдік құралдар секілді тілдің көмегімен шынайы өмір көрінісін беруге 
бағытталады. Бірақ парцелляция қолданылған ауызша сөйлеуде ол өмір көрінісімен қоса, 
сезуші, ойлаушы, әрекет етуші адамның қоршаған ортамен байланысын да білдіреді. Жазбаша 
формадағы сөйлеу әрекетінде автор жарықққа шығарар ойын алдымен саралап алған соң 
қажеттті тілдік құралдарды таңдап алса, ауызша формада, яғни, диалогта сөйлеуші ойлап 
жатып, оның шегінен шыға алады. Бұдан оның қолданатын тілдік бірліктері мақсатсыз, алдын 
ала дайындықсыз деген қорытындыға келуге болады. Осыдан парцелляцияның сөйлеуде тууы 
нда субъективті фактор басты рөл ойнайды. «Мен «субъективті фактор» деген термин 
қолданамын, – деп жазады К. Юнг, – объектінің алған әсері барысында пайда болатын 
психологиялық реттің жаңа факторы саналатын психологиялық акция мен реакцияға қатысты 
термин». Сөйлеу әрекеті жүзеге асқан кезде тілдік таңбалар ерекшелігіне қарап, адамның тұлға 
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ретіндегі интеллектуалдық белсенділігі, оның жеке психикалық функциялары – қабылдау 
деңгейі, есінде сақталған ескі ақпараттар (олар аялық білімді де көретеді), ойлау дәрежесі 
анықталады. Мысалы: 

Асан. Мейліңіз. Сәл-пұл дем алалық. Мүмкін, біздің бақты көріп шығарсыз, сосын картаға 
кірісерміз. Егер рұқсат етсе...  

Хасан. Сейіліп қайталық.  
Кити. Түсіңіз тым суық екен. Жан Марэге ұқсайсыз... (Ә. Тарази. «Тыныш көшедегі 

көгілдір үй»).  
Бұл диалогта бірінші сөйлеуші парцеллят құрылым арқылы ортаға тастаған өз ұсыны-

сының, алдымен, мәнділігін білдіріп, «рұқсат сұрауды» кейінге қалдырады. Оның айты-
лымында да парцеллят құрылым арқылы жалпылай сөйлеуден кейін нақты ақпарат беріледі.  

Парцеллят құрылыммен берілген сөйленістерді психологиялық шарттылығы тұрғысынан 
қарастырсақ: 

1. Сөйлеуге қатысушылардың қай «тақырып» айналасында сөз қозғайтыны маңызды. 
Себебі, сөйлеуші қозғалатын тақырып, мәселе, оқиғаға байланысты сөздерді, сөйлемді және 
тілдік конструкцияларды таңдайды;  

2. Өз сөзінде айтылмақшы нәрсе туралы айтушының жеке пікірі; 
3. Тыңдаушының айтылымға эмоционалды көзқарасы; 
4. Сөйлеушінің өз ойын тілдік таңбалармен өрнектеуі.  
5. Сөйлеуге қатысушылар арасында айтылымның мәнділігі сол сөйлеу барысында 

таңдалған тілдік бірліктерден де аңғарылады. Мысалы, диалог кезінде парцеллят құрылым 
базалық сөйлемнен кейін айтылды дейік. Тыңдаушы бірден сол оқшауланған сөйленіске назар 
аударады. Сол құрылымның мәнділігін ұққан соң ғана, екеуін бірлікте қарастырып, жалпы 
мазмұнды үғынады.  

6. Әр сөйлеушінің тілі басқа да ауызша формадағы сөйлеуге қатысушылардан ерекше 
болады. Тілдің бірегейлігі оның әр түрлі ситуациялық жағдайлардың, көңіл күй мен 
эмоциясымен, алған әсерлер мен көрген-білген нәрселердің тасымалдаушысы болуымен 
тығыз байланысты. Көпмағыналы сөздерді, ауыспалы мағынаны, өзгеше құрылымдарды 
қолдану сөйлеуші тілінің аялық білімін ғана емес, айналадағы құбылыстар мен қоршаған 
ортаны қабылдау деңгейін де танытады.  

7. Диалогта айтылған ақпараттың маңыздылығына назар аудартатын тілдік таңбаларды 
таңдап алуда сөйлеушінің стилі де маңызды рөл атқарады. Сөйлеуші ерекше тілдік 
конструкцияларды жиі қолданатын стильде немесе аз сөзбен ғана эмоциясын білдіретін 
стильде қарым-қатынасқа түсуі мүмкін. Оның сөйлеу стилі бірегей әрі терең жеке тұлғалық 
пікірді жеткізу тәсіліне қарай тыңдаушы жадында ес процесінде қозу қызметімен жүзеге 
асатын ерекше көзқарас немесе әсер қалыптастыруы мүмкін.  

Парцелляция ұғымына біз тар мағына жүктейміз. Жалпы алғанда, біз парцелляцияны 
жазбаша әдеби тілдің экспрессивтік синтаксисінің синтаксистік жағынан байланысқан мәтінді 
нүктемен ажыратылған, интонациямен оңашаланатын (кескінді) бөліктерге бөлшектеу тәсілі 
деп түсінеміз. Алайда оның ауызша сөйлеуде ешбір дайындықсыз айтылымды жеткізу құралы 
ғана екендігі және сөйлеуші өз тарапынан аталмыш синтаксистік амалды ойды жарыққа 
шығару барысында мақсатсыз түрде қалып қойған ақпаратты тұтас сөйлемнен кейін жеткізіп, 
парцелляциялық құрылымдар сөйленіс барысында спонтанды түрде коммуникацияға 
қатысатын тілдік құрал екеніне мән беріле бермейді.  

Егер тыңдаушы қолданылған атауларды түсінбейтіндей қарым-қатынаста екенін сөйлеуші 
білсе, сол атаулар туралы қосымша ақпарат беруде парцелляцияны пайдаланады. Сол кезде 
диалог мынадай болып шығады: 

Шолпан. Саламат болсын... Ия, сонымен? Бала демекші...  
Сәрсен. Ия. Бала демекші... Сол Нұржанның ортаншы тентегі бар ғой... Әлгі... қазанбас 

шойын қарасы... сол келіп үстіме қарғып мініп алсын... қарғып мініп алсын да екі мұртымды 
екі жаққа тартып... шабанша тепкілеп...  

Шолпан. Қайтіп? Қайтіп? 
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Сәрсен. Екі бүйірден тепкілеп...  
Бұл диалогта Нұржанның ортаншы тентегінің тыңдаушыға нақтырақ кім екенін түсіндіру 

мақсатында сөйлеуші оның сырт бейнесін суреттеп, қосымша ақпаратты парцелляция арқылы 
беріп тұр. Оған қоса сол тентектің әрекетін тыңдаушы зейінін аударту үшін дәл көріністерді 
көз алдына келтіру үшін де парцеллят құрылымдарды қолданғанын көреміз. Осы кезде 
тыңдаушы санасындағы психологиялық процесстердің қалай жүзеге асатынын саралайтын 
болсақ, ең алдымен, қиял процесі, одан соң артынша түйсік және ес процестері бірінен соң бірі 
жүріп отырады. Егер тыңдаушы Нұржанның ортаншы тентегі деген ақпараттан оның нақты 
кім екенін еске түсіруге тырысып, бұрын жадында сақталған мәліметтерден оның кім екенін 
жадында жаңғыртуға тырысады. Сосын сөйлеуші берген қосымша ақпараттан қазанбас шойын 
қара деген сырт келбетін, яғни, жекелеген қасиеттері арқылы түйсік механизмін іске қосып, 
есту аппараты жеткізген бас ми қыртысындағы ақпаратты санасында бейнеге айналдырып, 
нақты еске түсіреді.  

Сөйлеу коммуникациясының бір түрі – сөйлеуші автор, тыңдаушы – оқырман болып сана-
латын – көркем әдеби шығарма. Көркем шығармаларда диалогтан немесе ауызша сөйлеуден 
басқа формаларынан гөрі ерекше құрылымды тілдік бірліктер, соның ішінде парцеллляция, 
жиі кездесетінін ескерсек, сол өзгеше стильді қолданысты автор-оқырман тізбегінде – мәтінді 
олай жеткізудегі автор мақсаты мен оны қабылдаудағы оқырманның түсіну дәрежесі арқылы 
талдауға болады. Бұл тұрғыда Н. А. Рубакин оқырманның психиолоиялық типіне аса мән 
берген: «Адамдарды психологиялық тип тұрғысынанклассификациялау – оларда қандай сезім 
меен эмоция түрі жиі қайталанатынын білу». Ол «күрделі психологиялық қалып-күйлерді – 
мінез, темперамент, тип, эмоция мен белсенділік және белсенді емес деңгейін танытатын ой 
және ойлау жинақылығын» анықтауға мүмкіндік берді және сонысымен субъектінің мәтіндік 
әрекетіндегі «тұлғаның библиологиялық анализін» көрсетті. Демек, көркем әдебиетте 
оқырман білімнің тасымалдаушысы емес, өз мағыналық жүйесінің динамикалық және 
құрылымдық тізбегі бар тұлға саналады.  

Мәтіннің коннативті бояулары элементтерден сөз, сөзден фраза құрастыру механизмі 
бойынша парцеллят құрылымдар арқылы берілген. Н. А. Рубакин эксперименті бойынша осы 
үзінділерді оқыған тыңдаушы реакциясынан автордың ондай тілдік құрылымдарды тізу себебі 
мен оқырманның бірнеше психологиялық қалып-күйі мен көңіл күй компонеттерін ажыратуға 
болады [4, 143]: 

 алдымен, оқырман базистік сөйлем тәртібінен тыс оқшау элементке – парцелляцияға 
назар аударып, зейін соны ғана көрсетеді. Сосын түйсік неге дәл сол тіркес жалғыз тұрғанын 
алдын-ала болжай бастайды. Соңында қабылдау ес арқылы жадыдағы ақпараттарды саралай 
келіп, автор айтылымындағы парцелляцияның мақсаты ақпаратты актуалдау деп түсінеміз; 

 содан соң автор мәтінді бұлай құру себебін ескере келе, оқырманда пайда болатын сезім 
және эмоцияларды саралаймыз: оқырманның аялық біліміне жүгінсек, бейтарап күйде, 
таңдану, үрейлену, қуану, т. б.  

Түсіну психологияда сөйлеу дыбыстарымен қабылданатын жалпы мағынаны ұғынумен 
анықталады; бұл процесс қабылданатын сөйлеу элементтерінің мазмұндық жағынан мағынаға 
барып тоғысуымен сипатталады. Мысалы, «Суық!» деген сөздің мағынасын «сөйлеу 
контексінде» тұрғанына байланысты, кім айтқанына орай әр түрлі түсініп, қабылдануы 
мүмкін. Егер ол ананың балаға қарап айтылғаны болса, жылы киінуге кеңес ретінде, ал егер 
бөлмеде ашық терезеге қарап айтылған болса, терезені жабу өтініші ретінде түсінуге болады. 
Айтылымды түсіну барысында тыңдаушы (рецепиент) немесе оқырман айтылымның 
мазмұнын беретін сөздердің арасында мағыналық байланыс орнатады. Нәтижесінде оқырман 
сөйлеуді түсінуі немесе түсінбеуі ықтимал. Ал бірнеше байланысты сөйлем рецепиент үшін 
бір бүтін күйінде қабылданады да, содан жалпы мағына қорытылады. Мәселен: Ал Шах-Әлиді 
өз көзіммен көрдім. Талай рет. Ат жалын тартып мінген шағымда. Парцелляциялық 
құрылыммен көмкерілген бұл сөйлемді оқырманның психологиялық қабылдауын ескерсек, 
қай бірлік базистік сөйлемнен кейін орналасқанына, әдеттегі сөйлем тәртібінен өзгеше 
құрылым екеніне қарамастан, ол осы ақпаратты тұтастай қабылдап алады да, бір тұтас күйінде 
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ұғынады. Сол ұғынылғаннан кейін ғана сезім мен эмоциядан психологиялық қалып-күйлер 
туындай бастайды. Демек, тізбек бойынша: 
 оқырман бір бүтін мағына – «Шах-Әлиді өз көзімен бірнеше рет және қашан көргенін» 

түсінді; 
 оқырман автордың «Шах-Әлиді талай рет», «оның үстіне ат жалын тартып мінген 

шағында талай рет көргенін» біртіндеп актуалдағысы келетінін түсінді; 
 оқырман автор парцелляция арқылы жеткізген бөліктерді оқи отырып, әсер алды және 

ол сезім мен эмоция тудырды.  
Мәтінді түсіну процесі үнемі тілдің мағыналық және құрылымдық анализінен бөлек, 

бағалау мен салыстыруды да қамтиды. Рецепиенттің психологиялық көңіл күйі, қалауы, білім 
деңгейі қабылдау және есте сақтау процестерін ұйымдастырады. Мәтінді логика-мағыналық 
жағынан ұйымдастыруда пайдаланылған тілдік құралдарды талдау мен оларды байланыстыра 
білу маңызды рөл атқарады. Бұл тұрғыда тілдік материалдарды қорыта отырып, рецепиент 
өзіндік интерпретация жасайды, сол арқылы мәтінді толық түсінеді. Мысалы: Тек Қанаттың 
жері екі есе үлкен. Мараттың жері де әжептәуір. Он сотық. Бірақ Қанаттың жері одан да үлкен. 
Жиырма сотық. Әділдік қайда? Сол әділдікті өз қолымен орнатуға кірісті. Тікелей кірісті. 
Әйтпесе, дайындық жұмыстары өткен, арғы жылдарда басталған болатын. (228. Көкбалақ) 

Берілген үзіндіде парцелляциялық құрылымдар көп екенін ескере келе, оларды негізгі 
сөйлемінен бөліп алсақ, мүлдем мағынасыз болады: Он сотық. Жиырма сотық. Тікелей 
кірісті. Сол себепті оқырманның, алдымен, тұтас мәтінді оны құрап тұрған бөлшектерін 
ескерместен, мағынасын түсініп алу жүзеге асады. Осы кезде автор мен оқырман арасында 
тікелей сөйлеу коммуникациясы орнайды.  

Көркем мәтінді оқу адамдық қарым-қатынастың мотивациялық сферасына енуді; көркем 
мәтін сөйлемдерін ғана емес, тұтас мәтін мағынасына енуді қажет етеді. Айтылым мәніне ену 
үшін тілді таңбалар жүйесі ретінде жай ғана білу жеткіліксіз, оны адамдар қарым-
қатынасының құралы мен эмоцияны жеткізудегі тәсіл ретінде меңгерген жөн. Сонымен қатар, 
айтылым компоненті болып келетін құралдар жүйесін де білу маңызды.  
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ЗАТ ЕСІМ СИНОНИМДЕРДІҢ ӨЗАРА СЕМАНТИКАЛЫҚ 

АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ  
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели богатства языка это синонимы, определения 
синонимов, признаки и способы создания синонимичных слов. Синоним играет важную роль в передаче 
мыслей, настроений, впечатляющих и художественных выражений, описании предметов и явлений с 
правильным использованием слов в нужном месте. Так как синонимы являются семантической категорией, 
то конкретное определение их семантических различий и сходств в языке помогает правильно употребление 
слов в языке.  

Был проведен обзор трудов, посвященных синонимам, взглядов ученых, их научных определений. 
Проводится научно-практический анализ семантических оттенков синонимов образованных от 
существительного. Семантические, стилистические и функциональные особенности синонимов от 
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существительного разносторонне анализируются с использованием словаря синонимов казахского языка и 
толковых словарей казахского языка.  

Ключевые слова: имя существительное, синоним, синонимические ряды, семантический, 
стилистический и функциональный оттенок.  

 
Abstract. The article considers the main indicators of language wealth -the synonymous words, definitions of 

synonymous words, features of synonyms and ways to create synonymous words. Synonym plays an important role 
in transmitting thoughts, moods, impressive and artistic expressions, describing objects and phenomena with the 
correct use of words in the right place. Synonyms are a semantic category, a specific definition of their semantic 
differences and similarities in the language helps to correctly use words in the language.  

A review of works on synonyms, views of scientists, and their scientific definitions was conducted. It was mainly 
a scientific and practical analysis of semantic shades, differences and similarities of synonyms derived from nouns. 
Semantic, stylistic and functional features synonyms derived from noun are comprehensively analyzed using the 
dictionary of synonyms of the Kazakh language and explanatory dictionaries of the Kazakh language.  

Keyword: noun, synonym, synonymous series, semantic, stylistic, and functional shade.  
 
Ана тілінің синонимдік байлығын жете білу арқылы көңілдегі көрікті ойды барлық 

реңктерімен өз мәнінде дәл және анық етіп шеберлікпен жеткізуге мүмкіндік аламыз. Әр 
адамның ойлаған мақсатына, көңіл-күйі мен көзқарасының әуеніне қарай айтайын деген 
пікірін нақтылы, әрі көркем түрде жеткізу үшін синонимдер тілде ерекше қызмет атқарады. 
Бұлар тілге жан бітіріп қызықтыратын, оны әдемілеп бояп сан қилы қозғалысқа түсіретін ең 
қажетті құрылыс материалдары болып табылады.  

Осы саладағы ірі еңбектердің қатарынан Ә. Болғанбаевтың және соңғы синонимдер 
сөздігінің авторы С. Бизақовтың еңбектерінен көреміз.  

Ф. Оразбаеваның сын есімдер синонимиясы, М. Серғалиевтің синтаксистік синонимиясы, 
І. Кеңесбаевтың қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі, Г. Смағұлованың фразеологиялық 
синонимдері, А. Османованың етістіктер синонимиясы туралы еңбектері, қазіргі қазақ 
тіліндегі зат есімнің стилистикасын зерттеген ғалым Ф. М. Мұсабекованың еңбектерін атап 
өтуіміз керек. Ал еңбектерде ішінара синонимдердің жасалуы, дыбыстық сәйкестік арқылы 
кейбір синонимдердің туыстас екендігі туралы ғылыми ой-пікірлер Б. Сағындықұлы, А. 
Салқынбай еңбектерінен көрініс табады.  

Ғалымдардың еңбектеріне көз жүгіртсек, ең алдымен синонимге анықтама беруден 
бастаған. Мәселен, орыс тіл білімінде А. Н. Гвоздева синонимдер мағыналары жағынан 
жақын, бірақ кей қосымша реңктерімен ажыратылатын сөздер десе, Л. А. Булаховский 
мағыналық жағынан тең сөздер, ал Р. А. Будагов пен қазақ тіл білімінде К. Аханов, Ә. 
Болғанбаев синоним сөздер мағынасы жағынан сәйкес келетін және бір ұғымды білдіреді 
дейді. Е. М. Галкина-Федорук, К. В. Горшкова, Н. М. Шанский синонимдер стилистикалық 
және мағыналық реңктері арқылы ерекшеленетін сөздер деген тұжырымға келеді.  

Жалпы жоғарыда синонимдерге анықтама бергенде ғалымдар әр түрлі белгілерге сүйенеді. 
Сол жалпы тіл білімінде танылып жүрген үш басты белгі: 1) сөздің сырт формасында аз да 
болса, өзгешелігі болуы шарт; 2) сөздер бір ғана ұғымды білдіруі шарт; 3) синоним болып 
жұмсалатын сөздер бір сөз табына қатысты болуы шарт [1, 9 ].  

Ә. Болғанбаев синонимге алғаш толық анықтама берген, жүйелі зерттеген ғалымдардың 
бірі болды. Ол синонимдік қатарға енген сөздердің мағыналарын, олардың қолданылу 
дәрежесіне байланысты былай бөледі: 

 Синонимдік қатарға енген сөздер мағына жағынан бір-бірінен сәл жоғары және төмен 
дәрежеде болуы мүмкін. Синонимдер градация жолымен (бірден бірге басқыштап) өзгеріп 
отырады: аяз сөзіне қарағанда үскірік сөзінің мағыналық салмағы күштірек; атқыш // мерген, 
апат // қырғын, белсену // құлшыну.  

 Синонимдердің біреуінің мағынасы екіншісінен кеңірек болады: ұрыс// соғыс, мұғалім 
// ұстаз.  

 Синонимдер бір-бірінің мағыналарының аз-көбіне қарай ажыратылуы мүмкін: ат – көп 
мағыналы, ныспы – бір мағыналы.  

 Бір синонимдік қатарда жатқан мағыналас сөздердің біреуі деректі, екіншісі дерексіз 
болып келеді: маңдай//пешене, жүрек //көңіл т. б.  
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 Синонимдік қатар құрайтын жұптардың біреуі тура мағынада қолданылса, екіншісі 
ауыспалы мағынада қолданылады: көмей // көмекей. Көмей сөзі ауыспалы мағынада 
жұмсалады, ал көмекей сөзі тек адамға қатысты тура мағынада жұмсалады.  

 Жаңа атау жасауға қабілетті, қабілетсіздігіне қарай өзгешеленеді:сапар// жол, сүрлеу // 
жол. Сапар, сүрлеу сөздерінің көп жаңа атау туғызу мүмкіндіктері шектеулі болса, жол сөзінің 
сөз тудыру мүмкіндігі мол [1, 10 ]. Демек, бұл аталған белгілер синонимдердің мағыналық 
ерекшеліктерінің әр тарапты екендігін және олардың ұғымдық сипатының да әртүрлі екендігін 
танытады. Тіліміздегі синоним сөздердің жасалу жолдары- ның біразын, мағыналық 
айырмашылықтарының дәрежесін, қолданылу аясын анықтап алуға осы жоғарыда аталған 
белгілер көмектеседі [2, 15].  

Синонимдер бір-бірінен мағыналық реңкі жағынан, стильдік мәні және басқадай сөздермен 
өзара қарым-қатынасқа түсіп қолданылуы жағынан үш түрлі белгілері арқылы ажыратылады.  

Синонимдік қатарлар зат есім, сын есім, етістік сынды сөз таптарынан жасалады. Әр сөз 
табына тән сөздердің өзіндік ерекшеліктері мен мағыналық сипаты болатыны белгілі. Бір сөз 
табына қатысты сөздердің сипаты барлық сөз табына тән заңдылықтар мен ерекшеліктерді 
түгел қамтып көрсетіп бере алмайды. Себебі қазақ тіліндегі әрбір сөз табы лексикалық, 
семантикалық, грамматикалық және сөйлемдегі атқаратын қызметіне қарай бір – бірінен 
ерекшеленіп, бөлініп тұратындығы белгілі. Соның бірі зат есімнен жасалған синонимдер 
бойында бар қасиет басқа сөздер табынан табылуы да, табылмауы да ықтимал.  

Зат есім синонимдердің жасалуы – семасиологияның ішкі заңдылықтарына байланысты 
болады. Қазақ тіліндегі бірқыдыру зат есімдік синонимдер көбіне бір-бірінен мағыналық 
реңктері арқылы ажыратылады. Зат есім синонимдерді мағыналық жағынан талдағандағы 
басты міндет – олардың арасындағы жалпы ұқсастығын ғана көрсету емес, әрбір зат есім 
синонимнің басқада жоқ, тек өзіне ғана тән ерекшеліктерін де саралап көрсету болып 
табылады. Сол арқылы зат есім синонимдердің айырушы семалары және бір-бірін 
байланыстыратын ортақ семалары шығады. Енді осы зат есім синонимдердің өзара 
семантикалық айырмашылықтарын практикалық тұрғыда айқындасақ. Мысалы: 

Белбеу, белдік, кісе – киім сыртынан буыну үшін былғарыдан жасалған бұйым [3, 150].  
Белбеу зат. 1. Киім сыртынан белінен байлау үшін ыңғайлап жасалған ұзынша шүберек, 

ілмегі бар таспа тәрізді бұйым. Біреуі жылтыр қара сатин камзол киген, белінде қызыл мата 
белбеу, балуан денелі шойқара, күрек тістері сояудай ақсиып тұрған, қоян жырық екен (Ғ. 
Мүсірепов). 2. Былғарыдан, қайыстан жасалған белдік. Үстінде қыпша бел қара шинель, белі-
не жез топсалы жалпақ қайыс белбеу, басында едірейген қара кепка (Б. Соқпақбаев) [4, 240].  

Белдік зат. 1. Қайыстан, былғарыдан жасалған белбеу. Міне, үстінде атты әскердің мәуіті 
шолақ бешпенті бар, белдігін қыса буған, құлақшынын шекесіне қисайта киген Лысенко (Б. 
Момышұлы). 2. Тартпа, төсайыл. Белдік тартпасы. 3. Арбаның екі доңғалақ арасын қосып 
тұратын белағаш. Бел жібі аттың ершігіне ілініп қалып, арбаның алдыңғы белдігі екі 
дөңгелегі мен бел жіптің бір жақ ұшы байланған тертесін айғыр тепкілей сүйретіп, бізді айнала 
шауып жүрді (С. Сейфуллин) [4, 252].  

Кісе зат. 1. Белбеуге шытыра қадап бекіткен былғары қалта. Базаралы үлкен кісесі бар, 
күміс белдігін белінен шешті (М. Әуезов). 2. Адамның әлеуметтік дәрежесін танытатын, 
ұсақ-түйек зат салып жүруге арналған күміспен, алтынмен жезбен әшекейленген қалтасы 
бар жалпақ былғары белбеу.  

Ағыта тастап кісесін,  
Алпамыс өзін танытып.  
Мінекей қал деп шығарды (Алпамыс батыр жыры) [5, 648].    
Белбеу – ұзынша шүберек ретінде адамдар белін буған, белдік деп белағашты да атаған, ал 

кісе – әрі белдік ретінде және сол адамның атақ, дәрежесін көрсететін қалтаның орналасуы да 
кісе деп қолданылған. Демек синонимдік қатарды құраушы сөздердің семантикалық 
айырмашылықтары бар. Жоғарыда берілген зат есім синонимдер қатарына ортақ сема – белді 
буып байлауға арналған бұйым. Ал бір-бірінен ерекшелейтін айырушы семалары: Белбеу – 
қайыстан, былғарыдан, мата, шүберектен жасалады, белдік тек қайыстан, былғарыдан 
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жасалады, ал кісе деп – белбеуде қалтасы бар бұйым, яғни былғары қалтасы және адамның 
әлеуметтік-дережесін көрсететін бұйым. Демек, айырушы семалары: бұйымның жасалу 
материалы және әлеуметтік дәрежеге байланысты. Бірақ жоғарыда көрсетілген мағыналық 
бірлігіне қарай, бұл сөздер бір синонимдік қатарға топтасады.  

Сыр, құпия – ешкімге айтылмаған, бұрын жария болмаған ой-пікір [3, 501].  
Сыр зат. 1. Әркімнің өзіне тән, басқа адамға белгісіз құпия ойы, жасырын пікірі. Қызға 

кісі жіберіп сөйлеспекке сырым әшкере болар деп қорықты (Әбілғазы).  
2. Істің мән-жайы, жай-жапсары.  
Біреуге біреу жақын жүрейін деп,  
Құда болар сыр жайын білейін деп.  
Бір-бірін: сүймесе де құда болар.  
Сонымен «партияға» кірейін деп (М. Дулатов).  
Сыр айтты. Сыр алды-құпиясын біліп қойды. Сыр алысты-сырласты. Сыр ашты-сырын 

ашты. Сыр мінез-сыры, мінезі белгілі. Сырлас [6, 495].  
Құпия зат. 1. Еш жанға айтылмаған, жария болмаған жасырын сыр.  
Қылығың қысқа жұртқа сөз болып жүр,  
Дау, шатақ, абыройсыз кез болып жүр.  
Құпия жасырдым деп қылған қылық.  
Басқандай қансонарға із болып жүр (Ә. Найманбаев) [7, 325]. Сыр – өзгеде, екінші біреуге 

ашылуы мүмкін ішкі адамның жағдайы, күйі болса, ал құпия жан баласына айтылмайтын 
ақпарат. Мәселен, қазақ танымында сырлас деген сөз бар. Демек, сырды екінші жаққа айтып 
жеткізуге болатын ақпарат.  

Тәбет, зауық – адамның асқа деген қалауы, ниеті, көңілі [3, 517].  
Тәбет зат. Адамның асқа деген зауқы, көңіл қалауы. Жөнейттің асқа да тәбеті шамалы (Ә. 

Кекілбаев) [8, 150] 
Зауық зат. Ықылас, ынта, ниет, көңіл күй.  
Ұйықтап жатқан жүректі ән оятар,  
Үннің тәтті оралған мәні оятар.  
Кейі зауық, кейі мұң, дертін қозғап,  
Жас балаша көңілді жақсы уатар (Абай) [9, 325] 
Тәбет – адамның тек асқа ғана көңілі, қалауы болса, ал зауық сөзі астан бөлек басқа да 

нәрсеге деген ынта, ниет, қалау.  
Зат есім синонимдерінің мағыналық айырмашылықтарымен қатар қолданыстық және 

стильдік ерекшеліктері бар. Жалпы сөздің семантикалық реңктері мен қолданыстық реңктері 
тығыз байланысты. Бұл жерде басты назар аударатыны сөздердің тіркесімділік қабілеті де еске 
алыну керек. Жоғарыда көрсетілген синонимдік қатар – «тәбет, зауық» синонимдері. Екеуінің 
ортақ семасы адамның тамаққа деген қалауы, ниеті. Осындағы зауық деген сөзді тәбет сөзімен 
алмастыруға келмейді. Ол төмендегі мысалда көрсетілгендей: Домбыра шертуге зауық керек, 
күйшінің жалықтырмас саңлағы көп күндер қаңтарулы тұрып қалған шақтары да бар (Т. 
Әлімқұлов). Осы сөйлемдегі зауық сөзін « Домбыра шертуге тәбет керек» деп алмастыруға 
мүлде болмайды. Себебі сөйлем, жазушының айтар ойы қате болады, сөйлем семантикалық 
және құрылымдық жағынан қате болып саналады. Себебі сөздің семантикасында «тәбет» 
сөзінің мағынасы тар, тек асқа, тамаққа деген ниет. Ал асқа келгенде тәбет пен зауық сөзінде 
де алмастырып қолдана беруге болады. Мысалы: Рақыштың күндегідей тамаққа зауқы 
болмады (Т. Әлімқұлов). Рақыштың күндегідей тамаққа тәбеті болмады. Демек сөйлемдегі 
синонимдерді алмастырсақ та, сөйлемнің мағынасына нұқсан келмейді.  

Іні – бауыр – бірге туған, ағайындас туыстардың жасы кішісі. Қазақта айтысқан ауыл 
болмас, Болыспаған бауыр болмас деген даналық сөз бар. Іні – бауыр екеуіде туыстық 
жақындықты білдіреді, бірақ бауыр сөзінің стильдік реңкі басымырақ. Кейде ер адамдар 
арасында мүлде танымайтын адамдарда бір-бірімен бауыр деп қарым-қатынас жасап жатады. 
Демек бұл ерекше бір жақын тартуды, бауырмалдылықты, мейірімділікті көрсететін ерекше 
атау. Халық арасында «бауыр етім – балам» дегенде тіркес бар, яғни бауыр сөзінің 
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қаншалықты жақындықты, сүйіспеншілікті білдіретін сөз екенін көруге болады. Дегенмен екі 
синонимде барлық стиль түрлерінде кеңінен қолданыс табады.  

Қазақ тіліндегі бірқыдыру зат есімдік синонимдер көбіне бір-бірінен мағыналық, ұғымдық 
реңктері арқылы ажыратылатындығына зерттеу жұмыстарына кезінде тағы бір мәрте көзіміз 
жетті. Яғни синоним сөздердің бір ұяға қосатын ортақ семаларының және әрбір синоним 
сөздің басқада жоқ, тек өзіне тән жекелік өзгешеліктерінің бар екендігі айқындала түсті. 
Синонимдердің қолданыстық реңктерінде де ерекшеліктердің бар екендігі, әр синоним сөздің 
өзіндік ерекшеліктері, сол ерекшеліктеріне сай қалыптасып орныққан тіркестерінде айқын 
көрінетіндігі туралы айтылады. Сонымен қатар ол бұзылса, сөйлемнің, айтар ойдың 
мазмұнына нұқсан келетіндігі анық. Сондықтан да синонимдерді өздерінің орныққан арнаулы 
тіркесінде алып көрсетуіміз керек. Синонимдер әдеби тілде де, ауызекі сөйлеу тілінде де өзара 
синонимдік қатар құрады және олар бір-бірінен стилистикалық, мағыналық реңктері арқылы 
ерекшеленеді.  

Сонымен зат есімнен жасалған синонимдердің өзара семантикалық айырмашылықтарын 
білу арқылы тіліміздегі синоним сөздердің мағынасын ашып, мәнерліліктің тәсілдерін 
меңгеріп, саралап және оларды сөйлем ішінде орынды жұмсай аламыз.  
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Аңдатпа. Мақалада көне түркі жазуының шығу тегі туралы түркітанушылардың еңбектеріне шолу 
жасалады. Түркітану тарихындағы көне түркі жазуының генезисі туралы айтылған пікірлер жүйеленеді. 
Түркітанудағы еурапацентристік көзқарастар сыналып, көне түркі жазуының генезисі туралы А. С. 
Аманжолов теорияларының маңызы баяндалады. Көне түркі жазуының шығу тегі туралы А. С. 
Аманжоловтың іргелі еңбектерінің түркітанудағы орны сөз болады.  

Түйін сөздер: көне түркі жазба ескерткіштері, көне түркі жазуының шығу тегі, түркітану тарихы, А. С. 
Аманжолов.  
 
Көне түркі жазуының шығу тегі туралы алғашқы ойлар көне түркі ескерткіштері табыла 

бастаған кезден басталады. И.Н. Тасмағамбетов «Зримый образ великой культуры» атты 
баяндамасында көне түркі ескерткіштерін зерттеуді алты кезеңге бөледі: 1. Руникалық 
мәтіндер зерттеле басталған XVII-XVIII ғасырлар; 2. Руникалық жазудың оқылуын ашу үшін 
материалдар жинала басталған XIX ғасырдың басы; 3. Руникалық жазудың оқылуын ашу 1889 
жылда бастап; 4. 1909 жылдан басталады; 5. Соғысқа дейінгі кезеңде Кеңес одағында көне 
түркі ескерткіштерін зерттеу; 6. Соғыстан кейінгі кезеңдегі зерттелуі [1, 19].  

И. Н. Тасмағамбетовтың хронологиялық тәртіпте шартты түрде бөлген осы алты кезеңде 
де көне түркі әліпбиінің шығу тегі басты тақырыптардың бірі болған. Руникалық 
ескерткіштердің зерттеле бастаған XVII-XVIII ғасырлардағы алғашқы кезеңінде руналық 
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жазудың кімдердікі екені туралы, қайдан шыққаны туралы алғашқы пікірлер айтылды. Сібірді 
алғашқы зерттеушілердің бірі Д. Г. Мессершмидт Енисей бойынан кездестірген руникалық 
ескерткіштерді солтүстік-батыс Еуропадағы эпиграфикалық ескерткіштермен байланысты-
рып, жазбалардың шығу тегін кельт, готтармен байланыстырады. Бұл пікірге Т. Байер де 
қосылады. П. С. Паллас XVIII ғасырдың 70-жылдары Енисей бойындағы жазба ескерткіштерді 
осы өңірде көне заманда готтар мекендеген деп, ескерткіштерді готтармен байланыстырады 
[2, 6].  

1818 жылғы Г. Спасскийдің «Записки о сибирских древностях» еңбегінен басталатын 
екінші кезеңде Ж. П. Абель-Ремюза руникалық ескерткіштерді алғаш рет түркілермен 
байланыстырады, ғалым көне түркі жазуын үйсіндер ойлап тапқанын, ескерткіштердің 
түркілердікі, оның ішінде енисей қырғыздарыныкі екенін айтады. Г. И. Спасский руникалық 
жазуды моңғол немесе қалмақ тектес деп есептесе, Роммель грек-гот әліпбилерімен байланы-
сын айтады. Ю. Клапрот жазудың түркі тілінде екенін есептеп, шығу тегін көне грек әліпби-
лерімен байланыстырады. 1857 жылы Г. И. Спасский руникалық жазулардың шығу тегін 
славяндармен байланыстырады, М. А. Кастрен де бұл пікірге қосылады. Кейін келе Спасский 
өзі ұсынған гипотезасына күмәнмен қарап, жекелеген таңбалардың «сібір тайпаларының» 
рулық таңбаларымен сәйкестігіне назар аударады. Бұл ұқсастыққа А. Вамбери де назар 
аударған. А. А. Шифнер руникалық жазудың шығу тегін рулық таңбалармен байланыстырады.  

Үшінші кезең жаңалықтарға толы болады. 1887-1890 жылдары руникалық жазудың шығу 
тегін угор-финдердің эпиграфикаларымен байланыстырып фин ғалымдары Оңтүстік Сібір мен 
Моңғолиядағы ескерткіштерді іздеп, зерттейді. Осы кезеңде үлкен ескерткіштердегі қытай 
мәтіндерінің оқылуының арқасында ескерткіштердің түркілерге тиесілі екені анықталады. 
1893 жылы 15 желтоқсанда дат ғалымы В. Томсен көне түркі жазуының құпиясын ашып, 
тәңірі, түрк сөздерін оқиды. 1894 жылы Радлов Күлтегін ескерткішінің алғашқы аудармасын 
жариялайды. В. Томсен көне түркі жазуы арамей (парсы-арамей және арамей-соғды) әріптік 
жазуынан шыққанын айтады.  

Төртінші кезеңде 1906 жылы А. Стейн тапқан соғды құжаттары негізінде Р. Готью көне 
соғды жазуы көне түркі руникалық жазуының прототипі, моделі болған деген соғдылық 
теорияны алғаш рет ұсынады.  

1929 жылы Е. Д. Поливановтың «Идеографический мотив в формации орхонского 
алфавита» атты мақаласы жарық көреді. Бұл туралы Д. Д. Васильев «В 1929 г. появилась очень 
краткая статья Е. Д. Поливанова, которая содержала совершенно новую гипотезу о возможном 
происхождении нескольких знаков тюркской руники. Гипотеза его сводилась в основном к 
следующему: 1) алфавит был создан в тюркоязычной среде и поэтому, учитывает 
грамматический строй тюркских языков и принципы сингармонизма; 2) алфавит был создан 
значительно ранее того времени, когда функционировал язык, зафиксированный в 
памятниках; доказательством этому являются орфографические перебои; 3) письмо создано 
при сильном влиянии западных алфавитов – арамейского, согдийского, пехлевийского; 4) 
только в орхонских надписях Монголии можно проследить влияние китайской письменности. 
Кроме того, автор статьи предложил идеографическое решение для трех знаков алфавита, 
которые являлись местными пиктограммами, соответствовавшими в алфавите инициалу 
изображаемого предмета» деп жазады [2, 8].  

Бесінші кезеңде Е. Д. Поливанов пікірімен қатар, С. Е. Маловтың іргелі еңбектерімен 
жалғасқан соғдылық шығу тегі туралы пікірді қолдаушылар артады. Соғыстан кейінгі 
жылдардан басталатын алтыншы кезеңде С. Г. Кляшторный көне түркі ескерткіштерінің шығу 
тегін соғды жазуымен байланыстырады, 1970 жылы ағылшын ғалымы Дж. Клосон түркі 
жазуының түпнегізі ирантектес дейді, 1978 жылы В. А. Лившиц те көне түркі жазуының 
генезисін иран тілдерімен байланыстырады. Осы жылы А. С. Аманжолов «К генезису 
тюркских рун» мақаласында қазақ даласындағы эпиграфикалық материалдарды негізге ала 
отырып көне түркі әліпбиінің шығу тегін Жерортатеңізі бойындағы көне әліпбилерімен 
байланыстарын ескере отырып б. з. д. ІІІ-ІІ мыңжылдықтардағы логографиялық немесе 
әліпбилік жазудан шыққанын айтады.  
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Көне түркі жазуының шығу тегі туралы пікірлердің әр кезеңдегі жағдайына шолу жасадық, 
ендігі кезекте экзогенді және эндогенді бағыттағы пікірлерді жүйелеп, талдау жасап көрейік.  

Көне түркі жазуының экзогенді шығу тегі туралы бағытты ұстанған ғалымдардың кельт, 
готтармен байланыстырған, ескі славян жазуларымен байланыстырған пікірлері баянсыз 
болды, тек иран-соғдылық шығу тегі туралы пікірі В. Томсеннен бастап бүгінгі күнге дейін 
жалғасып келеді.  

Көне түркі жазуының «кілтін» тапқан ғалым В. Томсен арамей әліпбиіне, оның ішінде 
пехлеви (парсы-арамей) әліпбиімен байланыстырады.  

Ағылшын ғалымы сэр Джерард Клосон (1891-1974) “The Origin of the Turkish “Runic” 
alphabet” атты еңбегінде көне түркі жазуының шығу тегі туралы өз болжамдарын ұсынады. 
Ғалымның ойынша көне түркі әліпбиі Истеми қағанның бұйрығымен VI ғасырда жасалған. 
Ғалымның гипотезасы түрік қағаны 567 жылы Соғдылық Маниах есімімен аталған елшіні 
Византияға жіберген, алыс елге елші жіберсе, хат-хабар алысу үшін жазу болған, яғни осы 
тұста ғана қаған жарлығымен жазу шыққан деген дүдәмал жорамалға ғана құрылған. Алайда 
көне түркі әліпбиінің Естеми қағанның бұйрығымен жасалғаны туралы көне түркі 
ескерткіштерінің мәтіндерінде де, қытай жазбаларында да дерек кездеспейді.  

Дж. Клосон «Я полагаю, что у создателя алфавита, когда он оказался в этом 
затруднительном положении, возникла блестящая идея дополнить несовершенный иранский 
алфавит путем введения нескольких добавочных букв, взятых из греческого алфавита в одной 
из двух его форм – эфталитской или византийской. Ему пришлось бы иметь дело не только с 
той трудностью, о которой только что шла речь, но и добавить в алфавит существенный 
криптографический элемент» деп, әліпби жасаушыға өзге халықтар оқи алмайтындай 
криптографиялық элементтер қосуды бұйырғандығын айтады. Сонымен қатар ғалым кейбір 
грек әліпбиінің таңбаларын оңнан солға қарай аударған, әліпби таңбалары симметриялы болу 
үшін әрі криптографиялық мақсатта кейбір әріптердің түрін өзгерткен дейді [3, 142-143].  

Ағылшын ғалымы өз мақаласында көне түркі әліпбиі иран әліпбиінің негізінде жасалған, 
грек әліпбиінен таңбаларды қосқан және түріктер түпнұсқасына ұқсамауы үшін, симметриялы 
болуы үшін таңбаларға өзгерістер енгізген дейді [3, 152]. Дж. Клосонның бұл пікірінен 
еуропалық ғалымдарға тән түркілер немесе «варварлардың» өздігенен әліпби жасауға шамасы 
келмеген, ираннан, гректен ұрлаған деген еуропацентристік көзқарасын байқау қиын емес.  

Бұл туралы Алтай Сәрсенұлы «Ссылка на вымышленного «изобретателя» свидетельствует 
о несерьезном подходе Дж. Клосона к нерешенной проблеме. В сущности, это – попытка 
отстраниться от изучения исторического развития и естественных генетических связей 
тюркского рунического алфавита, неоднородного в своих локальных разновидностях» деп 
жазады [4, 295].  

А. М. Щербак 2001 жылы шыққан «Тюркская руника» еңбегінде көне түркі жазуының 
шығу тегі туралы нақты пікір ұсынбағанмен де, автор Дж. Клосон ұсынған бағыт бойынша 
түркі руникасын кімнің, қашан жасағанына мән беру керектігін айтады, сонымен қатар, көне 
түркі жазуының шығу тегін соғды жазуымен байланыстырады [5, 41-52].  

Иранист ғалым В. А. Лившиц көне түркі жазуының шығу тегін соғды жазуымен 
байланыстыратын Р. Готью пікірін толықтырады. В. А. Лившиц көне түркі жазуының пайда 
болған уақыты туралы Дж. Клосон ұсынған VI ғасырдың ортасы деген пікірге қосылмай, 
«любом случае отсутствие древнетюркской версии на Бугутской стеле логичнее всего 
объяснять тем, что в последней четверти VI века рунического письма еще не существовало» 
деп жазады [6, 93]. Ғалым соғды алфавитінің көне түркі жазуына прототип болғанын, 
әліпбидің ұзақ кезеңдердегі өзгерістен емес, біруақытта жасалғандығын айтады.  

Көне түркі жазуының соғдылық шығу тегі туралы бағытты тарихшы ғалым С. Г. 
Кляшторный да қолдап, «Таким образом, установлено, что сама идея буквенного письма и его 
образец, послуживший моделью древнетюркского рунического алфавита, заимствованы 
тюрками у своих западных соседей – ираноязычных народов Средней Азии, пользовавшихся 
алфавитами арамейского происхождения. Наиболее вероятным источником заимствования 
является согдийский алфавит, точнее, та разновидность согдийского письма, которой 
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написаны «старые согдийские письма» из Дуньхуана» деп жазады [7, 47]. Осы пікірде тағы да 
Орта Азияны мекендеген ежелгі тайпалардың ирантілдес болды деп есептейтін 
еуропацентристік көзқарасты кездестіреміз. С. Г. Кляшторный соғды әліпбиі көне түркі 
әліпбиін жасауда бірнеше өзгерістерге ұшырағанын айтып, оны санамалап көрсетеді: «а) 
курсивное написание отдельных знаков было заменено раздельным написанием; б) под 
влиянием форм существовавших у тюрков родовых знаков (тамг), и идеографических 
символов, а также, возможно, под воздействием фактуры (камень, дерево, металл) плавные 
закругленные начертания согдийских букв были заменены геометризованными начертаниями; 
в) поскольку фонетические системы согдийского и тюркского языков различны, не все знаки 
согдийского алфавита были восприняты, а фонетическая символика рунических знаков не 
всегда совпадает с фонематической символикой сходных согдийских букв; вместе с тем 
рунический алфавит был обогащен новыми, отсутствующими в согдийском письме знаками, 
частью идеографического, частью буквенного характера» [7, 47].  

Тарихшы ғалым соңғы жылдары шыққан еңбектерінде «Таким образом, рисуночный фонд, 
который в последующем был использован тюрками для создания собственной письменной 
системы (если удастся установить преемственность между знаками сако-юэчжийского письма, 
отраженного обоими названными памятниками (Есік қорғанынан табылған жазу мен 
Ауғанстанның Дашт-е Навур жерінен табылған жазу – К. Б.), и донормативными вариантами 
тюрской руннки) может оказаться достаточно древним (порядка тысячелетия или несколько 
более)» деп, Есік қорғанынан табылған күміс тостағандағы жазудың көне түркі жазуымен 
байланысы толық дәлелденетін болса, жазудың пайда болған кезеңі мыңжылдықтарға одан 
бұрынға баратынын айтады [8, 235].  

Көне түркі ескерткіштерінің эндогенді шығу тегі туралы пікір білдірген ғалымдар 
жергілікті ру-тайпаларының таңбаларынан, пиктографиялық, идеографиялық таңбалардан 
шықты деген ұстанымды ұстайды.  

Тарихшы ғалым Н. А. Аристов қазақ халқының көптеген ру-тайпаларының таңбаларының 
көне түркі әліпбиіндегі таңбалармен ұқсастығы жөнінде «Сличение тюркского алфавита 
орхонских надписей не оставляет, кажется, сомнения, что большая часть его букв суть тамги, 
поныне существующие в киргиз-казачьих родах. Так, если ограничиться даже теми формами, 
какие имеют употребленные В. В. Радловым для напечатания надписи на памятнике Кюль-
тегина знаки тюркского алфавита, то окажется, что 29 из 38 знаков тюрко-орхонского 
алфавита сходны с ныне существующими родовыми тамгами или близки к ним, причем 
некоторые знаки представляют собою одну и ту же тамгу, только в разных положениях; 
остальные 9 знаков, по формам своим, могли иметь происхождение также от тамг, хотя именно 
таких изображений в числе ныне известных тюркских и вообще урало-алтайских родовых тамг 
пока не встречается» деп жазады [9, 33].  

Сонымен қатар, ғалым деп кейбір таңбалардың өз тиесілі ру атауының бастапқы дыбысы 
әліпбиде сол дыбысқа сәйкес келетініне назар аударады [9, 36].  

Көне түркі әліпбиіндегі кейбір таңбалардың идеографиялық негізі бар деп В. Томсен мен 
Е. Д. Поливанов та есептегенін айта кеткен жөн. Алтай Сәрсенұлы екі дыбыс тіркесіп келіп 
бір таңба арқылы берілетін lt, rt, nt таңбалары туралы «Пока трудно сказать, в какой степени 
тюркские руны обязаны своим происхождением идеограммам (точнее, изобразительным 
логограммам), ибо их палеография все еше недостаточно изучена. Тем не менее, есть 
достаточные основания предполагать, что специфичные рунические знаки w  lt, V rt, O nt 
непосредственно восходят к добуквенному письму» деп жазады [4, 295].  

Алтай Сәрсенұлы көне түркі жазуының Жерорта теңізі бойындағы көне әліпбилерге 
ұқсастығы туралы «Богатый арсенал графических знаков тюркской руники мог быть 
выработан только за длительный период развития. Эти буквенные знаки, конечно, не 
собирались по-отдельности из ранних алфавитов Средиземноморья. Вряд ли можно считать 
ранние семитские, древнегреческие, италийские и матоазпйские аналогии в этом алфавите 
прямыми заимствованиями, ибо существовал, по-видимому. древнейший общин источник 
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алфавитного письма» дей келе, бұл жазулардың ортақ түпнегізі б. э. д. ІІІ-ІІ мыңжылдықтарда 
ежелгі логографикалық немесе әліпбилік жүйе болған деген пікір білдіреді [4, 303].  

Алтай Аманжолов кейбір таңбалардың таза түркілік логограммалардан шыққанын айтып, 
олардың прототиптері туралы «Предполагаемые прототипы изобразительные логограммы alt 
«низ. нижняя часть», art «нагорье, гора; горный перевал», ant~and «клятва, присяга» 
(изображение черепа) или andïγ «обод (сита, решета)», enč «часть имущества, личная доля 
отделяемых сыновей» (изображение унин, вогнутых жердей куполы юрты). Генетическая 
связь орхонского знака для ñ (nj) с орхоно-енисейскими знаками для nč подтверждается 
древним фонетическим соответствием ñ (nj)~ nč» дейді [4, 307].  

Ғалым қазақ даласында өмір сүрген ежелгі ғұндардан бастап, сақ, үйсін тайпаларының 
түркі тілінде сөйлегенін жазды, оны табылған археологиялық материалдармен дәлелдеді. 
Кезінде ғұлама ғалым Ә. Х. Марғұлан да Сиратори, Хирт сияқты белгілі ғалымдардың 
еңбектеріне сілтеме жасай отырып, ғұндардың түрік тілінде сөйлегенін жазған еді. Атақты 
ғалым көне түркі жазуының төл жазу екенін, оларды тасқа түсіріп жазатындарды халықтың 
бітікші деп атайтынын, көне заманнан бастап қазақ хандығына дейінгі аралықта тасқа таңба 
қашап, жазу түсіріп жүретін бітікші абыз-бақсылар болғанын айтады. Әлкей Хақанұлы 
Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлының қолжазбаларына сілтеме жасай отырып «Қазақ шежіресінің 
көрсетуінше, XVI-XVII ғасырдағы ұлы бітікшілердің ең атақтысының бірі Мәстек абыз, 
Аққозының баласы Сапақ абыз, екеуі де Сүйіндіктен, Сапақ үлкен бақсы, екі тұлымын белінен 
салбыратып, тау-тасты кезіп, тасқа жазу түсіріп жүрген. Жаяу жүруге ешуақытта шарша-
майды, ат пен түйенің жүгіруінен қалыспай боздатып отыратын болған» деп, А. фон Габэнге 
сілтеме жасай отырып, «Жетісу бақсыларының (бітікші) сүйген ісі тасқа, ағашқа, сүйекке, 
теріге, киізге (киіз кітап) жазу түсіріп отыруды өзгеше әдет қылған. Жетісу, Тарбағатай, Алтай 
тауларының ортасында Сары бақсы, Сыншы бақсы, Шашты бақсы, Қызыл бақсы» деп жазады 
[10, 224-225].  

Алтай Сәрсенұлы «Для решения проблемы происхождения тюркского рунического 
алфавита важное значение приобретает гипотеза о древнейшей генетической общности 
тюркских языков с индоевропейскими» деген пікір білдіреді [4, 312].  

Ғалымның бұл пікірін өз кезегімізде жалпы тіл білімі тарихындағы В. М. Иллич-
Свитычтың ностратикалық теория бойынша жазған құнды еңбегімен сабақтастыра аламыз. 
Сондай-ақ, соңғы кезде А. К. Нарымбаева-Уалиева «Письмо и религия тюрков» атты 
кітабында Алтай Аманжолов ұсынған пікірді дамытып, Алтайдан шыққан көне 
көшпенділердің арқасында бүкіл әлемдегі өркениеттің дамығанын, ат үстінде көшіп жүріп, 
өзге жерді барып паналап, әліпбиін қалдырып, өзі бөлек дамығанын, осылай жүріп әлемдегі 
көне әліпбилердің түркі әліпбиінен шыққанын, әлемдік дәстүрлі діндердің тәңірлік діннің 
бұтақтары екенін жазады.  

Қалай десек те әлемдік өркениетке өлшеусіз үлес қосқан көне түркілерді этногенез, мәдени 
байланыс, тіл білімі тұрғысынан еуропацентристік көзқараспен өзгелерден өздерін биік 
қойып, тіл мен тарихты бұрмалағысы келген еуропа халықтарымен жан-жақты салыстырып 
зерттеу А. Сәрсенұлы айтқандай адамзат баласының алғашқы жазуының қайдан, қалай 
шыққанын анықтауға әкелетін жол.  

Осы тұста әлем ғалымдары адамзат жазуының көне түрлерінің бірі деп есептейтін Қосөзен 
бойындағы шумерлердің таңбаларын көне түркі тілімен салыстыра зерттеп, Ф. Хоммел 
ұсынған теорияны дамытып, алғаш рет 1974 жылы Берлиндегі халықаралық конференцияда 
баяндама жасаған Алтай Сәрсенұлы екенін айта кету керек. Ғалым көне шумерліктер мен көне 
түркі тілінің арасында жиырмадан астам лексикалық сәйкестіктерді тауып, шумерліктердің ол 
жаққа қоныс аудармай тұрғандағы тілдік жағдайынан хабардар етеді. Ғалым DINGIR – täŋri, 
DUMU – tun (тұңғыш), DUG – ïduq, UTU – ütü, EGIR – edär (ер, ер-тұрман), BARAG – barq, 
TAG – teg сияқты жиырмадан астам сәйкестіктерді көрсетіп, дәлелдейді. Сонымен қатар, 
ғалымның шумер-кемер сөздерінің сәйкестіктері туралы ойлары да құнды.  

Алтай Сәрсенұлы шумерлік-түркілік сәйкестіктерді көрсете отырып «Принципиальные 
фонетические закономерности тюркских языков, благодаря этим соответствиям, предстают в 
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исключительно сложной панораме развития от прототюркского языка или языкового 
состояния (некоторым образом письменные памятники рубежа IV–III тысячелетий до н. э. из 
Шумера, исключая памятники мертвого шумерского языка – свяшенного языка семитов-
вавилонян и ассирийцев вплоть до н. э.) – через древнетюркскис диалекты – к современным 
тюркским языкам. Систематический характер древнейших шумерских совпадений позволяет 
предположить, что какая-то часть прототюрков Центральной Азии продвинулась в Двуречье, 
обосновалась там и существенно повлияла на язык и, соответственно, на изобразительные 
логограммы протошумерских письменных памятников» деген қорытынды жасайды [4, 286].  

Академик Ә. Х. Марғұлан А. Аманжоловтың еңбегіне «Исследование А. С. Аманжолова, 
подкрепляемое новейшим эпиграфическим материалом, объективно направлено против 
старой «арийской» (индоиранской) теории, отрицавшей автохтонность тюркоязычного 
населении Южной Сибири и Казахстана и всячески принижавшей культурные достижения 
древних тюркоязычных племен... Работа является образцом непредубежденного и творческого 
подхода к решению проблем истории древнетюркской письменности» деген баға береді [4, 
347].  

Алтай Сәрсенұлының ғылымдағы ғұмырындағы барлық зерттеулері фонетика саласынан 
бастап, көне түркі ескерткіштеріндегі синтаксистік байланыстар, қазақ даласындағы 
эпиграфикалық ескерткіштер, еліміздің түкпір-түкпіріндегі жартастағы бабалар қашап кеткен 
петроглифтерді, пиктографикалық, идеографикалық суреттерді зерттеуі көне түркі жазуының 
генезисі туралы батыл пікір білдіруіне алып келді.  

Алтай Аманжоловтың көне түркі жазуының генезисі туралы теориясы ғалымның ұзақ 
жылдар бойындағы ғылыми еңбегінің нәтижесі, бай ғылыми мұрасының діңгегі деп 
есептейміз.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ОРФОГРАФИЯЛЫҚ ЕМЛЕСІ: ОРФОГРАФИЯЛЫҚ 

СӨЗДІКТЕРДЕГІ СӨЗДЕРДІҢ СИПАТЫ  
 

Аңдатпа. Мақалада тіл білімінің бір саласы ретінде қарастырылатын грамматология бағытының негізгі 
категориясына жататын орфографиялық емле мен орфографиялық сөздіктер туралы сөз болады. Қазіргі қазақ 
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тілінің орфографиялық ережесі мен сол ережеге сай жасалған орфографиялық сөздіктердегі сөздер сипаты 
талданады. Қазіргі таңда өзекті мәселеге айналған емле ережелерінің даулы бөлімдері талқыланып, тіл 
заңдылығына сүйене отырып жасалған нұсқаларына дәйекті мысалдар келтіру арқылы дұрыс нұсқасы 
таңдалады. Қазақ грамматологиясының көрнекті ғалымдарының бірі академик Р. Сыздықтың емлеге қатысты 
ой-тұжырымдары мақаланың басты ғылыми концепциясы ретінде алынады.  

Мақалада 1988, 2007 жылғы шыққан орфографиялық сөздіктерден мысалдар келтіріліп, талданады. 
Сөздердің жазылу себептері мен үлгісі «Қазақ тілінің анықтағышымен» салыстырылады. Мақала оқырман 
қауымға емле мәселесі жөнінде ақпарат берумен қоса, қазіргі таңдағы қазақ тілінің орфографиялық 
сөздіктерінің жай-күйі қандай екенінен хабардар етеді. Қазақ тілінің емле мәселесін, оған негізделген бірізді 
орфографиялық сөздік құрастыру ісі қазақ тілінің заңдылықтарына, табиғатына сай шешу тіл мамандарының 
алдында тұрған ауқымды міндет. Қазақ тілінің бүгіні мен болашағы үшін аса маңызды саналатын бұл 
мәселелер ешқандай саясат пен ғалымдардың МЕН-інің араласпауынсыз, ғылым алдындағы әділдікпен, 
тазалықпен өзінің нақты шешімін табуы тиіс екені ұсынылады.  

Түйін сөздер: емле, орфографиялық сөздік, тіл заңдылығы, тілді сақтау. 
 
Аннотаци. В статье рассматриваются орфографическое правописание и орфографические словари, 

которые относятся к основной категории грамматики, которая рассматривается как раздел лингвистики. 
Анализируются правила правописания современного казахского языка и характер слов в орфографических 
словарях, созданных в соответствии с этими правилами. Спорные разделы правил орфографии, которые 
сегодня становятся актуальными, обсуждаются и поддерживаются последовательными примерами версий, 
основанных на правилах языка. Научные выводы академика Рабига Сыздык, одна из ведущих исследователей 
казахской грамматологии, взяты как основные научные концепциии.  

В статье приведены примеры и анализ орфографических словарей, опубликованных в 1988 и 2007 гг. 
Используется «Қазақ тілінің анықтағышы» для уточнения причины написания слов взятых в качестве 
примера. Помимо информирования читателя о проблеме орфографии, статья информирует общественность 
о текущем состоянии орфографических словарей казахского языка. Решение проблемы правописания 
казахского языка, разработка единого орфографического словаря на его основе в соответствии с законами и 
характером казахского языка – масштабная задача, стоящая перед лингвистами. Предполагается, что эти 
вопросы, которые очень важны для настоящего и будущего казахского языка, должны решаться честно и 
прозрачно перед наукой.  

Ключевые слова: орфография, орфографический словарь, языковые закономерность, сохранение языка 
 
Қазақ тілінің орфографиялық емлесі деп дұрыс жазудың емле ережелерін түсінеміз. Дұрыс 

жазу тәртібін сақтау – сауаттылықтың басты көрсеткіші. Ал дұрыс жазу тіліміздің заңдылық-
тарына сай жүргізілуі тиіс. Тіл заңдылығы сақталған ережеге негіздеп жазылған жазу ғана 
дұрыс деп танылмақ. Қазақ тілінің емле ережелері ресми түрде алғаш 1923, 1924 жылдары 
қазақ тілінің емле конференцияларында бекітілді. Ал, 1929 жылы 2-4 маусымда Қызылордада 
болған емле конференциясында латын графикалы әліппенің қабылдануына байланысты, осы 
әліппеге негізделген емле ережелері бекітілді. Одан кейін 1938 жылы Емле ережелеріне 
түзетулер мен толықтырулар қайта енгізілді. Ый/ій, ұу/үу қосарлы дыбыстарының орнына и, 
у дыбыс таңбаларының қолданылатыны да осы ережеде бекітілді. Осы жылғы ереже негізінде 
1941 жылы тұңғыш орфографиялық сөздік жасалды. Орфографиялық сөздік тілдегі сөздердің 
жазылу нормасын көрсететін сөздік [1, 7]. Қазақ ССР Жоғарғы Советі Президиумының 1957 
жылғы 5 июньдегі Указы бойынша Қазақ тілі орфографиясының негізгі ережелеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілді. Бекітіліген ережеге сай 1963 жылы орфографиялық сөздік 
жарыққа шықты. Одан әрі 1972, 1978 жылдары толықтырылған орфографиялық сөздіктер 
шығып отырды. 1983 жылы 25 тамызда 1957 жылы бекітіліген қазақ тілі орфографиясының 
ережелеріне негізгі өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп, олардың жаңа редакциясы 
бекітілді. Бүгінгі таңға дейін қолданыста жүрген ережелердің негізі осы ереже.  

Қазақ тілі орфографиясының ережелері (1983) 9 бөлімнен тұрады: әріптер емлесі; түбір 
сөздердің жазылуы; бөлек жазылатын сөздер; бірге жазылатын сөздер; қос сөздердің жазы-
луы; қосымшалардың жазылуы; шылау сөздердің жазылуы; бас әріптердің қолданылуы; 
сөздердің тасымалдануы. Әр бөлімге жеке тоқталып жатуға да болады, бірақ мақсат ол емес. 
Мақсат орфографиялық сөздіктердегі сөздерді сипаттап көрсету. Дегенмен де, бұл 
ережелердің бірінші бөліміне қысқаша тоқталып өтуді жөн көріп отырмыз. Әріптер емлесі деп 
аталатын алғашқы бөлімі дауысты дыбыс әріптерінің емлесі және дауыссыз дыбыс әріптерінің 
емлесі деген бөлімдерден тұрады. Алғашқысының төртінші параграфында былай делінген:  
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4. и әрпі мынадай орындарда жазылады: 
а) түбір сөзде де, туынды сөзде де жіңішке естілетін жалаң и дыбысының және жуан 

естілетін қосарлы ый, ій дыбыстарының таңбасы ретінде и әрпі қолданылады. Мысалы: иіс, 
иін, ине, имек, илеу, тиын, тиін, қиын, киін, сирек, сирақ, ти, тиімді, тиіс, жиналыс, тарихи, 
сайаси, йағни, ылғи, қағида, ақиқат, Иса, Иманбай, Әли, Сағира, Қалима, Кәлима, кино, 
кредит, комиссиа, идейа, иероглиф [3, 7]; Демек, түбір, туынды сөздердегі қосарлы ый, ій 
дыбыстарының орнына и қолданылатыны нақты көрсетілген. Ал, осы бөлімнің бесінші 
параграфында: 

5. у әрпі мынадай орындарда жазылады: 
а) түбір сөзде де, туынды сөзде де бірде жуан, бірде жіңішке естілетін дауысты у 

дыбысының, сондай-ақ дауысты дыбыстан бұрын және кейін келетін үнді у дыбысының 
таңбасы ретінде қолданылады. Мысалы: су, гуіл, у, жуа, қуат, уыз, қалаулы, селеу, тіреу, 
түйреуіш, уәде, дәулет, дәуір, шу-шуледі, шулады, гу-гуледі, тулады; 

ә) ы, і дыбыстарына бітетін етістіктерге тұйық райдың -у жұрнағы жалғанғанда ы, і 
дыбыстары түсіріліп жазылады. Мысалы: оқы – оқу, тоқы – тоқу, жібі – жібу, ірі – іру, суы 
– суу [3, 8]; 

Бұл жерден у әрпі бірде дауысты, бірде дауыссыз екендігін және қимыл есім жұрнағы 
екендігін нақты көрсетілген.  

1924 жылы Орынборда болған білімпаздар съезінде Ақымет Байтұрсынұлы, Елдес Омаров 
сынды лингвист-ғалымдар й, у дыбыстарының, қалай қараса да, дауыссыз дыбыстар екендігін 
дәйекті мысалдармен дәлелдеген. Сәйкесінше, 1929 жылғы бекітілген әліпби мен ережеде 
жоғарыда аталған ереже қарастырылмаған болатын. й мен у дыбыстары дауыссыз дыбыстар 
қатарында болды. Сол себепті де, ый, ій, ұу, үу қосарлы дыбыстары сөздердің жуан-
жіңішкелігіне қарай сәйкесінше қолданылып отырған.  
 
1-кесте – 1929 жылдың 2-4 маусымда бекітілген қазақ тілінің жаңа емлесінде көрсетілген дауысты және дауыссыз 
дыбыстар [2, 96].  

davьstь dьʙьstar: 
 ezyvlik erindik 
 erkin qьsaɳ erkin qьsaɳ 

çuvan a -  ь о u 
çinicke e ә i ө y 

davьssьz dьʙьstar: 
  cuƣьl ьzьɳ 

ynsiz qataɳ p t k q s c - 
ujaɳ ʙ d g ƣ z ç h 

yndi ьmьrasьz  m  n  ɳ  
ьmьralь  v l   r j 

 
Мұндағы: a-а, ә-ә, e-е, ь-ы, i-і, о-о, ө-ө, u-ұ, y-ү – дауысты дыбыстар, p-п, ʙ-б, t-т, k-к, g-г, q-

қ, ƣ-ғ, s-с, z-з, c-ш, ç-ж, h-һ, m-м, n-н, ɳ-ң, v-у, l-л, r-р, j-й – дауыссыз дыбыстар. Мысалы, 
tuvma qazaq – тұума қазақ, suvrettemekpin – сұуреттемекпін, coluvƣa – шолұуға, tysindiryvge – 
түсіндірүуге, irityv – ірітүу, sol sьjaqtь – сол сыйақты, ьqpalьn tijgizip – ықпалын тійгізіп, ьlƣьj 
– ылғый, [2, 10-12] т. б.  

Бұл мысалдар арқылы көрсеткіміз келгені қосарлы дыбыстар бүгінгі күні ғана шығарылған 
жаңа дүние емес екендігін және оларды қолдану еш қиындық тудырмайтынын көрсету. 
Аталған қосарлы дыбыстар қазақ тілінің заңдылықтарына толықтай бағынады, тіл табиғатын 
сақтайды. Сөздерді буынға бөлгенде екінші буында дауысты дыбыстар қатар келіп қалатын 
жағдай да болмайды. Осы мәселе жөнінде қазақтың академик Р. Сыздық өзінің «Латын жазуы: 
емле ережелерін түзуде ескеретін жайттар» атты мақаласында былай дейді: «Ендеше, тәуелсіз 
еліміздің мемлекеттік тілінің емлесін жасауда қазақ тілінің табиғатын, шынайы болмысын 
танытуымыз керек. Сондықтан жуан болып келген жерде ый (мый, мыйық, оқый-ды, 
тасыйды, сый, сыйлау, сыйады, тый, тыйады, тыйылды), жіңішке бо-лып келген 
жерде ій (жібійді, ерій-ді, кемійді, тійеді, бійлейді) жазуымыз керек. Сол сияқты жуан 
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айтылатын сөздерде ұу (сұу, сұуық, тұуыс, барұу, жұу, жұуық); жіңішке айтылатын 
сөздерде үу түрінде (гүу, гүуледі, келүу, жүрүу) таңбаланады» [4, 1].  

Аталған мақаласында академик-ғалым емле ережелеріне енгізу қажет өзгерістерді 
орфографиялық тұрғыдан жақсылап талдап көрсетіп берсе, профессор Әлімхан Жүнісбек 
фонологиялық жағынан тереңінен талдап, дәлелдеп берді. Сол себепті де ендігі шығатын емле 
ережесінде осы және өзге де көтеріліп жүрген мәселелер табылған шешімі бойынша түзетіледі 
деп сенеміз.  

Әрмен қарай 1983 жылы бекітілген қазақ тілінің орфографиялық ережелері негізінде басып 
шығарылған сөздіктер жайлы сөз қозғамақпыз. Оның ішінде сөздердің бірігіп және бөлек жазу 
мәселесі, сөздердің екінші буынында ә әрпінің келуі, қосымшаларды жалғануы, сөздердің бас 
әріппен жазылуына қатысты мысалдар келтіріледі.  

 
2-кесте – 1988, 2007 жылдардағы сөздіктер мен қазақ тілінің анықтағышындағы сөздердің жазылу сипаты.  

 
Қазақ тілінің анықтағышы 1988 2007 
Екі (кейде одан да көп) сөз 
қатар айтылып, бір ғана 

ұғымды білдіретін, яғни бір 
ғана затты, құбылысты, 

қимылды, түр-түсті, санды 
атайтын к ү р д е л і с ө з д е р д 
і ң әрбір компоненті бөлек 

жазылады [5, 32]. 
М е д и ц и н а, в е т е р и н а р и 

я салаларына қатысты 
терминдердің бірқатары екі 
түбірден жасалып, бірігіп 

жазылады: шорбуын (артрит), 
соқырішек, т. б. [5, 38]. 

 

ақ пейіл 
ақ пейілді 

ақ пейілділік [3, 31] 

ақпейіл, ақпейіл жан 
ақпейілділік [6, 33] 

ақ уыз [3, 33] ақуыз (белок) 
ақуызды [6, 34] 

ақ түйіршік (мед.) [3, 33] ақтүйіршік (мед.), 
ақтүйіршігі [6, 34] 

ала аяқ мәлін [3, 33] алааяқ: аляаяқ мәлін (зоол.) 
[6, 35] 

ала ауыз 
ала ауыздық [3, 33] 

алауыз, алауыз болу 
алауыздық (терм.) 
алауыздығы [6, 37] 

ата мұра 
атамекен [3, 46] 

атамұра 
атамекен, атамекенге [6, 52] 

аяқ киім [3, 50] аяқкиім [6, 59] 
әттегене-ай [3, 54] әттеген-ай [6, 66] 
бас киім [3, 63] баскиім [6, 78] 
ер жүрек [3, 113] ержүрек [6, 148] 

 
Бұл кестеде көрсетілгендей 1988, 2007 жылдардағы сөздіктерде бірнеше сөздер бірігіп 

немесе бөлек жазылатыны жазар қауымға түсініксіз болары анық. Анықтағышта берілген 
мәліметке сай бұл сөздер бөлек жазылуы тиіс екен. Дегенмен, медицина саласына қатысты 
күрделі сөздер бірігіп жазылады екен. Сонда көреріміз, кей сөздердің дұрыс нұсқасы 1988 
жылғы сөздікте, ал кейбірі 2007 жылғы сөздікте берілген.  

Қазіргі таңда қолданысы жиі сөз тіркестерінің бірі аяқ киім (бас киім, іш киім). Бұл тіркес 
ережеге сай бөлек жазылатын болса, кейінге орфографиялық сөздікте не себепті бірігіп 
жазылған деген сұрақ әрбір оқырманды ойландырары хақ.  

 
3-кесте – 1988, 2007 жылдардағы сөздіктер мен қазақ тілінің анықтағышындағы сөздердің жазылу сипаты.  

 
Қазақ тілінің анықтағышы 1988 2007 
Енді бірқатар тұстарда, 
керісінше, сөздің соңғы 

буынында жіңішке дауысты 
дыбыстың әрпі 

таңбаланғанмен, қосымшалар 
жуан жалғанады. Мысалы, 

кінә, күнә, күмән, Күләш, Іңкәр 
тәрізді соңғы буындарында ә 

әрпі жазылған сөздерге 
қосымша жуан жалғанады: 

кінәлау (кінәлеу емес), күнәлы 

дімкәс 
дімкәстану, дімкәстанбау, 

дімкәстанған 
дімкәстік, дімкәстігі [3, 133] 

дімкас 
дімкастану, дімкастанбау, 

дімкастанған 
дімкастық, дімкастығы [6, 140] 

кінә, кінәға, кінәсы 
[3, 185] 

кінә, кінәға, кінәсі, кінәсіна, 
кінәсінан, кінәлары [6, 234] 

күнә, күнәға, күнәсы 
күнәкарлық, күнәкарлығы 

күнәлау, 
күнәлы 

күнәлылық, күнәлылығы 

күнә, күнәға, күнәсі, күнәсіна, 
күнәлары 

күнәкар, күнәкарлық, 
күнәкарлығы 
күнәлау, 
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(күнәлі емес), күмәндану 
(күмәндену емес), күнәға 
(күнәге емес), Күләшқа 
(Күләшке емес) [5, 11]. 

 

күнәсыз 
күнәсыздық, күнәсыздығы 

[3, 184] 

күнәлі 
күнәлілік, күнәлілігі 

күнәсіз 
күнәсіздік, күнәсіздігі 

[6, 231] 
 
Қазақ тілінің анықтағышында көрсетілгендей күнәлі емес күнәлы болады екен. Демек, 1988 

жылғы сөздіктегі нұсқа дұрыс болады. Олай болса, бұл сөз не себепті 2007 жылы өзгеріске 
түскен нұсқасы берілгені түсініксіз. Сонымен бұл кестедегі сөздердің қосымшалары жуан 
жалғанады.  

Келесі мысалдар, екі сөздікте де бірдей берілген құдірет пен құзырет сөздері. Бұл сөздерді 
айтқанда екеуін де құдірет/құзірет деп немесе құдырет/құзырет деп те айта аламыз. Екі сөзді 
бір-бірінен ажыратып тұрған д/з әріптері ғана. Екеуі де ұяң дыбыстар. Оқырман қауымның 
бәрін болмаса да, біразын шатастыратын бұл сөздердің не себепті бірі жіңішке, бірі жуан 
жазылатыны белгісіз. Мекенжай сөзін бірге немесе дефис арқылы жазылып жүргенін көп 
байқаймыз. Бұл сөз екі сөздікте де бірігіп жазылған.  

Ендігі мысал 1988 жылға сөздікте наурыз (ескіше ай аты), наурызы, наурыз көже, наурыз 
той [3, 251] деп берілген болса, ал, 2007 жылғы сөздікте наурыз (ай аты), Наурыз (мейрам), 
наурызкөже (этн.), наурызтой [6, 308] деп көрсетілген. Аса маңызды тарихи дәуірлердің, 
революциялардың; уақиғалардың, мерекелердің аттары бас әріппен жазылады [5, 53]. Наурыз 
сөзін ай аты әрі мереке атауы ретінде екі бөлек көрсеткені жөн. Бірақ та, наурыз көже, наурыз 
той сөз тіркестері екі сөздікте екі түрлі беріліп тұр.  

Қорыта айтсақ, қазіргі таңдағы қазақ тілінің емле мәселесін, оған негізделген бірізді орфо-
графиялық сөздік құрастыру мәселесін қазақ тілінің заңдылықтарына, табиғатына сай шешу 
тіл мамандарының алдында тұрған ауқымды тапсырма. Қазақ тілінің бүгіні мен болашағы 
үшін аса маңызды болып табылатын бұл мәселелер ешқандай саясат пен ғалымдардың МЕН-
інің араласпауынсыз ғылым алдындағы әділдікпен, тазалықпен өзінің нақты шешімін 
табарына сенеміз.  
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ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗЖАСАМДЫҚ ЖҰРНАҚТАР 
 

Аңдатпа. Синтетикалық тәсіл сөзжасамда үлкен қызмет атқарады, тіл сөз тудырушы жұрнаққа өте бай, 
сөзжасам жүйесі жұрнақтар арқылы толыққан, бірақ сөзжасамдық жұрнақтардың тілге қосылғанын жазба 
ескерткіштер тілі мен қазіргі тілді салыстыру арқылы байқауға болады. Жоғарыда атап өткендей, түркi 
тiлдерiндегi сөз жасаушы негiзгi тұлға – жұрнақтар. Тiлдiң сөзжасам теориясындағы басты әдiс ретiнде 
танылған синтетикалық жолмен iске асатын сөздер тобы – сөзжасамдағы үлкен арна. Сондықтан сөз жасауды, 
сөз еткенде олардың морфологиялық жақтан өзгерiске ұшырауы (деривация), нәтижесiнде пайда болатын 
жаңа сөз бен жаңа тұлғаның iшкi тiлдiк заңдылықтар арқылы сөз жасалатынын есепке алып отырған дұрыс. 



202 

Морфологиялық тәсiлмен жасалатын жаңа сөз арнайы сөз жасаушы жұрнақтардың көмегiне сүйенедi. Ал сөз 
жасаушы жұрнақтар түбiрлерге жүйесiз жалғана бермейдi олар өзiндiк белгiлер мен ерекшелiктерге сай 
арнайы нормада жалғанады.  

Түйін сөздер: Тарихи лексикология, сөзжасам, синтектикалық, аналитикалық тәсіл.  
Ключевые слова: Историческая лексикология, словообразования, синтектический, аналитический 

метод.  
Тiл-тiлде сөз жасаушы жұрнақтардың түрлерi, олардың бiлдiретiн грамматикалық 

мағыналары сан алуан. Әрбiр сөз тудырушы жұрнақ өзi жалғанатын түбiр талғай отырып, сол 
түбiр сөздiң лексикалық мағынасының негiзiнде, жаңа лексикалық мағына тудырып, туынды 
сөз жасайды.  

Түркi тiлдерiнде сөз жасаушы жұрнақтар әрбiр жекелеген сөз таптарына тән болады. 
Мұндай жүйе немесе қатар тiлiмiзде өте көне заманнан келе жатқан жалғаспалы құбылыс. 
Сонымен қатар, әрбiр сөз табындағы жұрнақтардың тек бiр сөз табына ғана телiнiп қана 
қоймай, басқа да сөз таптарына қатысты, оларға ортақ сөз жасау процестерiн саралап, екшеп 
қолданылуы жиi кездеседi. Бiз мұндай құбылысты жұрнақтардың қалыптасуы, дамуындағы 
қолдану ерекшелiгiн артып, мағыналық белгiлерiнiң көбеюiнен деп бiлемiз. Тiл жүйесiнде 
жұрнақтар әр кезеңге, әр дәуiрге сай өзiндiк ерекшелiктерiмен, тiлдiк заңдылыққа ортақ 
қасиеттерiмен көрiнiп, арнайы қалыптасу формасында дамып отырады. Кейбiр қосымшалар 
тiлдiң дамуында өзiнiң аясының тарылуына, пассив жұрнақ болуына байланысты мағыналық 
жақтан көнеленiп, тiлдiң жүйесiнен ығыстырылады. Мұндай тiлдiк құбылыстардың үнемi 
орын алуы мағынасы айқын қолданылу өрiсi кең актив формалардың тiлге бiртiндеп 
мағыналық реңк берiп, қызметiнiң ұлғаюынан деп қараған дұрыс. Жаңа функцияға ие болған 
форма өзiнiң дамуында, өзгеше ерекшелiкпен көрiне бастайды. Граматикалық қатынасқа 
көбiрек түсiп, жаңа сөз, жаңа мағына жасауда белгiлi жүйеге ие болады.  

Туынды сөз жасауда сөзжасам жұрнақтарының рөлi ерекше. Бүкiл түркi тiлдерiнде 
жұрнақтардың 4 түрi қолданылады: 1. Негiзгi түбiрге тiкелей жалғанған жұрнақтар; 2. Негiзгi 
түбiрге тiкелей емес, арасына жұрнақ салып барып жалғанған жұрнақтар; Демек олар екiншi 
кезектегi жұрнақтар. Түбiр сөздерден кейiнгi тұлғалармен бiрiгiп күрделi тұлғаға да айналуы 
мүмкiн; 3. Тұлғалық жұрнақтар. Ол сөздiң тек грамматикалық тұлғасын ғана айқындап тұрады 
да, түбiрге реляциялық мағына бередi; 4. Күрделi жұрнақ. Ол түбiрге жалғанатын бiр емес, 
бiрнеше жұрнақтардан құралады. Демек, түркi тiлдерiндегi жалпы жұрнақ атаулылар жалаң 
және күрделi болып екi үлкен топқа бөлiнедi.  

Бұл топқа түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы, яғни сөзжасамның синтетикалық тәсілі 
арқылы жасалған аталымдар жатады. Кәсіби, мәдени мәнді сөз жасайтын жұрнақтар аз емес.  

-са, -се: жеңсе (жеңнің сыртынан киетін киімнің бөлшегі, жең) топса (есік –терезе 
бөлшектерін біріктіріп, ашылып-жабылуын қамтамасыз ететін жылжымалы темір), мұрынса 
(ұршықтың мұрындығы).  

-сақ, -сек: жапсақ (іс, жұмыс: “Екі жапсақ, бір епсек”), терсек (тарамыс жасайтын кепкен 
мал сіңірі; тарамыс ширататын сіңір; тарамыс. Кепкен сіңірді тарамыс немесе терсек дейді. 
Тіліміздегі тері-терсек деп айтылатын қос сөз құрамындағы терсек сөзі осы ұғымда 
қолданылған).  

-сық: торсық (сусын құюға арналған тері ыдыс).  
-т: жалат-(алтын яки күмістің суын жалату, жағу), жүгірт: алтын жүгірт (аздап алтын суын 

жүгірту, жүргізу), су жүгірт-(табақ сияқты оюдың сыртын айналдыра нақыштау), сирексіт-
(өрмек тоқығанда ұйысқан жіп арасын тоқпақпен түйгіштеп, арасын ажырату). Осы сияқты 
қарайт-, ұзарт- т. б. атаулар жасалған. Бұл жұрнақ арқылы жасалған сөздердің бәрі де өңдеу 
тәсілдерін білдіреді [1].  

-та, -те, -да, -де, -ла, -ле. Бұл жұрнақ есімдерден материалдарды өңдеуге байланысты іс-
әрекет атауларын тудырады: жұмырла-, бедерле-, безеуле-, алтында-, күмісте-, қобызда-
(қобыздау-әшекейлеу), нақышта-, кепсерле-, дәнекерле-, кепте-(кептеу-қаптау), қақта-, 
шимайла-, мәймөңкеле-(мәймөңке-кілемнің, алашаның жіптерін теріп отыратын қайқы басты, 
жұқа ағаш қалақша), мәнерле-, була-(алтынмен булау), бағдарла-, бүршікте-(сірке салу), 
кавказда-(қара ала ою жүргізу), күмбезде, күпсе-(күптеу), қылаула-(алтын ерітіндісін түтікпен 
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үріп, аздап жағу), лажыла-(сұйықтық жалату), тыныкеле-(сұйықтық жалату, “эмальдау”), 
шабақта-(күміс қақтау үшін ойма сызықтар жүргізу), шекетуле-(күмістеу), шыжыбайла – 
(шимайлау, өрнектеу), сақинала – (заттың сабын шығыршықпен бекіту), үзбеле-, шілтерле-, 
тапта-, морла-(қозға салып жұмсарту), әдіпте-(матаның жиегіне жіңішке мата қойып тігу), 
асықта-(көрпе, киім т. б. жиектеу, көмкеру) т. б.  

-тай, -тей: жапатай (бас киім түрі, төмендеу елтіріден тігілген бөрік), кебентай (диал. 
жұқа басылған киізден істелген, малшылар киетін сулық), көздей (кішкентай тостаған), 
көзгентай (кішкентай сырлы тостаған).  

-тақ, -тек, -дақ, -дек, -лақ, -лек: бауыртақ // бауырдақ (диал. төс айыл; мал жабуының 
астыңғы бауы аймақтық қолданыста бауырынтақ деп аталады. Бауырдақ – сонымен бірге 
жүзіктің саусақ сұғатын бөлшегінің, қамшы сабына оралған жездің, таспаның да аты). 
Теміртек (көне. жай темірден соққан пышақ), көйлек (көн деген түбірден), жауырынтақ (диал. 
иініш; көйлектің жауырын, иық тұсынан, ішкі жағынан қосымша тігілетін мата), доғалақ (арба 
дөңгелегі), күпілдек (диал. піспектің басына бекітілген тесік-тесік тақтайша).  

-тау: жақтау (жүгеннің екі жақ бойы), қаттау (сауыттың ішінен киетін киім, ол бірнеше 
қабат жібектен сырылып тігілген).  

-ты, -ті, -ды, -ді, -лы, -лі: алтынды (алтынмен әшекейленген: алтынды ер, алтынды күрме 
(киім түрі), алтынды камзол), күмісті (күміспен әшекейленген: күмісті ер), айшықты 
(әшекейлі: айшықты ер, айшықты күмбез), шекетулі: шекетулі белбеу (күмістелген сәнді 
белбеу), қоңыраулы: қоңыраулы сырға, үзбелі: үзбелі білезік (шығыршық, ілмек сияқты соғып, 
оларды байланыстырып жасаған білезік), үкі аяқты: үкі аяқты шаштеңге (күміспен күптелген 
үкі аяғы бар шолпы) т. б.  

-тық, -тік, -дық, -дік, -лық, -лік: алқалық (өңіржиек), шекелік (сырға түрі), түндік, желдік, 
киімдік, ұлтандық, иіндік (екі иықтың екі жағынан тағатын әшекей), желкелік (жүгеннің екі 
жағының ұшы), сыздық (етіктің, терінің тігісінің арасына салып тігетін жіңішке таспа), 
жамбастық (сықаурынның орта тұсы), сірілік (етік өкшесінің сірі тұратын жері), аттық (ердің 
адам отыратын тұғырлығы, кей жерде бұл кісілік, керсен деп аталады), омыраулық (өмілдірік), 
сулық (1) шелектің тұтқасы; 2) ауыздықтың бөлшегі), терлік (терді сіңіріп тұру үшін тоқым 
астына салынатын жұмсақ киіз) т. б. Бұл жұрнақ арқылы жасалған атаулар заттық, өлшемдік, 
мекендік ұғымдарын білдіреді, күндік (1) диал. орамал; 2) белбеу, мата белбеу).  

туқ // -түк, -дуқ // -дүк жұрнақтары өзi жалғанған түбiрдiң лексикалық мағынасын өзгертiп 
жiбергенмен, туынды түбiр сөздiң негiзгi түбiрмен байланысы әнтек байқалып тұрады, яғни 
өзi жалғанып жасалған өздiң түбiр сөз мағынасына байланысты екендiгiн көрсетедi. Мысалы: 
қол (қол) – қолтуқ (қолтық). Бурундұқ (мұрындық). Тас – бурундұқ (стерженок, тоненькая 
палочка проодеваемая через хрящи под ноздрями верблюда, за которую привязывают 
поводок). Түркi – қыпшақ тiлдерiнде түгел айтылады ДТС, 126, әр түрлi аллофондары бар 
[2].  

-тыр, -дыр: қаңылтыр, шылдыр (қауғаның кергішіндегі арқан байлайтын темірі 
шығыршық).  

-уық, -уік: зырылдауық (шойын тесетін құрал), шырмауық (ілгекті оқа; салыстыр. 
шырмаулы – байлаулы; иректелген ою-өрнек те шырмауық, кей жерде шырмауыт деп 
аталады), тістеуік (шеге суыратын құрал), тырнауық (диал. тырма) т. б. Жұрнақ у және ық 
деген екі бөлшектен тұрады.  

-уыш, -уіш: жануыш, өлшеуіш, безеуіш, шайқауыш (диал. елек), түйреуіш, күлдіреуіш // 
гүлдіреуіш.  

-ша, -ше: қоңырауша, омырауша, өңірше, шақша (шақ-мүйіз), дүңгенше: дүңгенше арба, 
күпекше (күпек, күпекше – күмбез тәрізді әшекей), бұрмаша (ұршықтың мұрындығындағы 
жіпке арнап қиған жері), маңдайша (есіктің үстіңгі жағындағы екі босаға жақтауын бекітіп 
тұратын көлденең ағаш), өреше (1) ас-су тұратын жерді қоршап қойған ши; 2) шананың 
қанаты), қашқарша (құман, салыстыр. қашқар шәйнек), жауырынша (диал. жаңа түскен 
келіншектің қайнысына тігіп беретін алғашқы кестелі көйлегі).  
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-шақ, -шек: моншақ, салпыншақ, қыпшақ (көне. қайшы, көне түркі тілінде кіфту), қауашақ 
(қорытылған металды құйып суытатын ыдыс, сауыт), құмыршақ (құмыра), жұмыршақ (диал. 
местің кішкене түрі).  

- чақ // -чек, -чық // -чiк жұрнағы көне тұлғалы ч + ақ, ч + ық деген екi жұрнақтан 
құралған. Бұл жұрнақ жалғанған түбiрге үш түрлi мағына үстейдi: а) кiшiрейту мағынасы; ә) 
сөз мағынасын кiшiрейте отырып, бөтен ұғым беретiн жаңа сөз, яғни зат атауын жасау; б) 
кәсiптi көрсетедi. Мысалы, бiрiншi мағынада: сығыр ( өгiз ) – сығырчық ( өгiзше ); екiншi 
мағынада: iч (iш) – iччек (iшек); үшiншi мағынада: өрүм ( өрiм ) – өрүмчiк (өрмекшi).  

Балчық – балшық (лай), есенлiк – есендiк (амандық, саулық, аман – есендiк, есен – саулық), 
чузув және йазмақ – жазу – сызу, ашлық – астық, турумчақ – ескi жастағы тайлақ, бурундық – 
мұрындық (түйенiң мұрындығы), қарындаш – туған-туысқан, үрiм- бұтақ (туған ағайындас 
адамдар). Қазақ тiлiнде – қара – ата қарындаш, ата қыз қарындаш, ана қыз қарындаш, йердеш 
– жерлес, ерсүк – ойнасқор (әйел), ерқұмар (әйел, жәлеп әйел).  

Балчық (балшық). Қыпшақ жазба жадыхаттары мен тiлдерiнiң көбiнде кездесетiн 
танымалды сөз: балчық // балчуқ // балчых // балшық (грязь, глина, тина, ил, тас);  

Турумчақ (екi жасар тайлақ). Зайончковский: турумчақ (-чах // – чақ, кiшiрейту мағынасын 
беретiн аффикс жалғанып тұр. Қазақша: тоқты – торым; ДТС- турум // торум (верблюжонок).  

-шы, -ші: үйші, шаңырақшы, өрімші, етікші, алтыншы, күмісші, темірші, бөрікші, тоншы, 
көзеші, қайысшы, қырғышы (ағашты қырып, ыдыс-аяқ жасайтын адам), өрмекші (бұл да өрім 
өруші, қайыс өрудің шебері, өрімші), керегеші, уықшы, кілемші, кестеші, ерші, сандықшы, 
балташы, иші (тері илеудің шебері, маман), тасшы, құрылысшы, тігінші, оюшы, бояушы, 
қышшы, арбашы, бақыршы, кестеші т. б.  

Сөзжасам жұрнағының бұл түрімен жасалған атаулар адамның қандай материалмен жұмыс 
істейтінін, қандай өнім дайындаумен айналасатынын, қолөнер ішіндегі және оның жеке 
салаларының ішіндегі еңбек бөлінісін (мәселен, үйшілер (киіз үй сүйегін жасайтын шеберлер) 
өз ішінде уықшы, керегеші, шаңырақшы болып бөлінеді) білдіреді де, кәсіби, мәдени мәнді 
ерекшеліктерді көрсетеді [3]. Аталған жұрнақ аймақтық лексикада дайын өнім, зат атауы 
болып та жұмсалған: жамылшы (сулық, жауында киетін сырт киім).  

-шық, -шік: шығыршық, түймешік, айшық (жарты ай бейнелі әшекей), айдаршық 
(кебеженің, сандықтың құлып салатын жері), дүңгіршік (ашпалы-жаппалы қаңылтыр құты), 
ұршық (шүйкеленген жүннен жіп иіретін құрал), белшік (диал. күрек; кей жерде белше).  

-шыла: асықшыла-(диал. жас балалар киетін жадағай шетін жиектеп, көмкеріп тігу; 
салыстыр. асықтау – киім т. б. заттарды көмкеру, жиектеу).  

-шылық, -шілік. Бұл құранды жұрнақ (шы+лық) қолөнерінің түрін, саласын білдіретін 
атаулар жасайды: ершілік, көншілік, ұсташылық, тоқымшылық, өрімшілік т. б.  

-ы, -и: қазақы ер, қазақы етік, қалмақы ер, арабы: арабы кілем (Арабиядан шыққан кілем), 
асфаһани қылыш, бұхары кілем, балдақы: балдақы пышақ (сақинек салынған пышақ), 
қожанты (үлкен пышақ, бұл Ходжент қаласының атымен байланысты), сапы: сапы меруерт 
(таза меруерт; салыстыр. сап алтын – таза алтын) т. б. Есіктің жергілікті қолданыстағы бір 
атауы – қапы. Көне түркі тілінде есік, қақпа қапуғ деп аталған. Қазіргі түрік тілінде есікті қапу 
дейді. Ал «есікті жабу» дегенді қапыйы қапатмак деп айтады [4].  

-ық, -ік: кертік, уық, тістеуік, торсық, үзік, көрік, үскірік (үріп ойналатын музыкалық 
аспап), сызық т. б.  

-ым, -ім, -м: өрім, киім, сыдырым (таспаның, тарамыстың жіңішке бір талы), тоқым, 
жолым: жолым үй // жөлім үй (көшіп-қонуға ыңғайлы тік уықты, керегесіз кішкене үй; 
салыстыр. жол үй – жол жүргенде тігетін үй) 

-ынды, -інді: ерітінді, кесінді, қосынды (қоспасы бар).  
-ыншақ, -іншек: салпыншақ (құйысқанның сауыр жақтауы, боқтық, салпыншақ аталатын 

үш бөлшегінің бірі; зергерлік бұйымдардың салбырап тұратын әшекейлері, бөлшегі), 
жалпыншақ (диал. ат жабуы, сырттық желпіншек (диал. терезе перде) 
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-ыр, -ір: өңір (өңір әшекейі, алқа, төстік), дүмбір: дүмбір сырға (күбі, кеспек тәрізді сырға 
түрі), ыңғуыр (ағаш оятын құрал), желбір (1) сән үшін көйлек етегіне, иығына тігілетін бүрме; 
2) қос етек көйлектің үстіңгі, екінші бүрмесі; желбір көйлек деген атау да бар) т. б.  

-ыс, -іс, -с: тігіс, өріс (өрмек жібінің ұзындығы), тарамыс (мал сіңірінен талшықтап 
ширатқан, етік т. б. тігуге қолданатын жіп), түйіс: қоқан түйіс (қайыс түюдің түрі) т. б.  

-ылдырық, -ілдірік, -дырық, -дірік: көзілдірік (диал. аттың басына кигізетін жамылғы), 
өмілдірік (ердің бөлшегі), төбілдірік (жүгеннің төбеге келетін бөлшегі), тұмылдырық (ат 
тұмсығына кигізілетін торлы қайыс), тығылдырық (ер батқан кезде қаптал астына қабаттап 
қойылатын киіз), сағалдырық (аттың сағағына дәл келетін, жүгеннің астыңғы жағынан 
байланған қайыс бау).  

Жұмыста сөзжасамның синтетикалық тәсіліне байланысты 100-ден астам сөз тудырушы 
жұрнақтар қамтылды.  

Кейбір ғалымдар алтын атауының шығу төркіні қытай, корей тілдеріндегі тон сөзімен 
байланысты деген жоғарыдағы пікірге қосылмайды. Тон сөзінің «металл» мағынасы – оның 
кейінгі мағынасы екендігін бұлтартпас тілдік фактілермен дәлелдейді. Түркологтар Ф. Р. 
Зейналов пен М. Д. Новрузовтың зерттеуінше алтын сөзінің екі атаудан (ал және тон) 
біріккендігі даусыз, бірақ ол түркі мен қытай сөздерінен емес, түркі тіліндегі «қызыл», 
«солғын қызыл» мағынасындағы ал сөзі мен о баста «тері» мағынасын білдірген тон атауының 
бірігуінен пайда болған. Қазіргі «сырт киім» мағынасындағы тон кейбір түркі тілдерінде 
«ішік», «халат», «тұлып», «етік», «аяқ киім» мағыналарында жұмсалумен бірге «жүн», «тері» 
мағыналарында қолданылған. Тонау сөзінің де ертеректегі мағынасы – «малдың, аңның 
терісін сыпыру». Бірақ осы «тері» мағынасындағы тун/тон сөзінің қалайша металл атауына 
ауысуы, айналуы мүмкіндігін, әуелде «мыс», кейіннен «алтын» дегенді білдіргенін 
түркологтар Ф. Р. Зейналов, М. Д. Новрузов мынадай әлеуметтік-экономикалық себептерге 
байланысты деп түсіндіреді. Натуральды тауар айырбасы формасының орнына белгілі бір 
тауар айырбас ісінде жалпы балама ролін атқара бастаған кезде сауда қатынасының жаңа 
формасы туғандығы белгілі. Түркі халықтары дамуының белгілі бір дәуірінде балама тауар 
ретінде жүн және тері қолданылған. Тұрмысқа металдың (әсіресе түсті металдардың) енуіне 
байланысты тері бірте-бірте тауар айырбасынан ығыстырылып шығарылған. Металл бұрынғы 
терінің қызметін атқарумен бірге оның атауын да өзіне ауыстырып алған. Тон сөзінің «мыс» 
мағынасы осылай пайда болды.  
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МИФОЛОГИЗАЦИЯ СЮЖЕТА И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ  

В РОМАНЕ Л. УЛИЦКОЙ «МЕДЕЯ И ЕЕ ДЕТИ» 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с проявлением феномена интертекстуаль-
ности в художественном произведении. Проводится анализ интертекстуальных связей с античным 
мифологическим сюжетом в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети», актуализируется проблема анализа 
интертекстуальных связей в художественной литературе. Данный аспект в современной науке приобрел 
особую актуальность, поскольку на сегодняшний день большинство исследователей сходятся в том, что 
интертекстуальность является одной из ведущих категорий, присущих художественному тексту. 
Рассмотрено понятие интертекстуальности в работах исследователей. В статье также приводятся данные 
анализа художественного текста произведения Л. Улицкой на предмет выявления мифологизации, выявления 
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интертекстуальных связей, а также переосмысления традиционного античного сюжета и образов в сюжете 
современного произведения, что является авторским переосмыслением в оригинальной литературной 
обработке известного сюжета античности.  

Ключевые слова: теория интертекстуальности, авторская мифологизация, интертекстуальные связи, 
мифологизация в романе Л. Улицкой.  
 
Введение. Теория межтекстового взаимодействия начала активно развиваться лишь с 

конца 20 века. За последние десятилетия, став объектом изучения лингвистики, феномен 
интертекстуальности привлек внимание многих ученых, занимавшихся исследованиями 
вопроса текстового влияния. Данный аспект в современной науке приобрел особую 
актуальность, поскольку на сегодняшний день большинство исследователей сходятся в том, 
что интертекстуальность является одной из ведущих категорий, присущих художественному 
тексту.  

К. С. Застела относит к источникам теории интертекстуальности учение о пародии Ю. 
Тынянова, теорию исторической поэтики А. Н. Веселовского, теорию анаграмм Ф. де Соссюра 
и учение полифонического литературоведения М. Бахтина [1]. Именно последний из 
вышеуказанных нами трудов, во многом стал основной опорой при создании этого понятия 
французским литературоведом Ю. Кристевой. Опираясь на исследования М Бахтина, она 
считала интертекстуальность способом построения текста в виде мозаики цитаций 
написанных ранее текстов [2, 167]. Сам же М. Бахтин утверждал, что «каждый из написанных 
или звучащих текстов встраивается в систему созданных ранее и последующих ему, 
превращаясь в интертекст и создавая диалог, который имеет незавершенный и бесконечный 
характер и пронизывает все наше бытие» [3, 14].  

В рамках современного подхода под интертекстуальностью понимается «категория текста, 
заключающаяся в принципиальной, постоянной связи любого текста на всех его уровнях с 
другими текстами и, опосредованно, через культурные знаки, с явлениями реальной 
действительности» [4, 5].  

 
Основная часть. Одна из ведущих парадигм культурного пространства современности – 

трансформация, актуализация и рецепция классического наследия древности, в нашем случае 
античного. Неотъемлемыми частями художественной практики мировой литературы являются 
использование авторами сюжетов, образов и мотивов древнегреческой мифологии, их 
интерпретация, авторское мифотворчество и мифологизация.  

Воплощение античного наследия в литературе может принимать разнообразные формы. 
Писатели прибегают к поэтике мифологизирования при создании произведений, в которых 
переосмысляют традиционные сюжеты и образы кардинальным образом: они обогащают 
сюжет произведения реалиями нашего времени, а персонажей античной мифологии наделяют 
сознанием современного человека. К вышеописанному типу писателей мы относим и Л. 
Улицкую, создавшую оригинальную литературную обработку известного античного сюжета.  

Анализ термина «античный сюжет» позволил нам взять за основу трактовку, 
предложенную исследователем М. Е. Грабарь-Пассек, в работе «Сюжеты античности и их 
формы в западноевропейской литературе». По мнению автора, под «античным сюжетом» 
следует понимать все те сюжеты, что представлены и нашли свое оформление в античной 
литературе. Таким образом, сюжет литературного произведения, содержащего отсылку к 
историческим образам и событиям древности, не может характеризоваться как античный [5, 
7]. Заслуга античной литературы в том, что основные литературные сюжеты получили в ней 
свое оформление. Именно потому античный сюжет находит свое отражение в более поздней 
литературе, подвергаясь многократной обработке как близкой к прототипу, так и в виде 
своеобразной авторской формы. Основным источником сюжета, как для современников, так и 
для авторов эпохи античности, являются мифы Древней Греции.  

В ХХ веке мифологический сюжет все еще находится на пике своей популярности, интерес 
к нему не угасает, а, наоборот, находит свое проявление во всех сферах культуры. Деятели 
литературы в своих исканиях закономерно обращаются к модели античного мира, емкой в 
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смысловом отношении и в силу своей специфики способной функционировать в русле 
различных литературных методов и направлений [6, 114]. Основное удобство мифологичес-
кого сюжета заключается в присущей ему полисемантичности, благодаря которой он ока-
зывает стимулирующее влияние на процесс творческого поиска и позволяет по желанию 
автора трансформировать мифологические образы и сюжеты. Таким образом, в зависимости 
от поставленных целей, авторами по-своему переосмысляется их нравственно-этическая 
основа.  

Миф помогает современному человеку выйти за рамки личного, встать над условным и 
частным и принять абсолютные и универсальные ценности. Е. М. Мелетинский отмечает 
также, что современные писатели обращаются к мифу, как «инструменту художественной 
организации материала и средству выражения неких «вечных» психологических начал или 
хотя бы стойких национальных моделей» [7, 81].  

По мнению Е. М. Мелетинского, для современных писателей-постмодернистов 
мифологизм стал инструментом строения повествования. Благодаря мифам у писателей 
рождается возможность, более глубже выразить основную идею произведения. Он как бы 
является обобщающим средством литературного материала. Исследователи мифов в своих 
работах отмечают, что в современной культуре мифы создают возможность проникновения в 
историю человеческого духа, тому доказательством считается теория К. Юнга о том, что «миф 
является выражением коллективных переживаний». Он пишет: «Миф лежит в самой основе 
человеческой души, в том числе и души современного человека» [8, 73] 

Однако же зачастую, при ближайшем рассмотрении определенного произведения, можно 
проследить явные связи с античным сюжетом, несмотря на то, что автор не ставил перед собой 
задачи связать сюжет произведения с мифологией. Исследователи объясняют это явление 
следующим образом – количество сюжетов в мировой литературе вообще ограничено. В 
частности, исследователем Э. Блейлером было отмечено, что «в основе многих сотен 
произведений лежит ограниченное число мотивов» [9, 202].  

Один из первых исследователей обнаруживших «универсальный параллелизм 
мифологических мотивов» К. Юнг считал, что с мифологическими сюжетами согласуются все 
типичные мотивы произведений [10, 29]. При этом, он также установил, что все сюжетное 
разнообразие может быть сведено к «нескольким базисным сюжетам» [11, 21]. Подобные 
базисные сюжеты Юнгом были отнесены к архетипическим.  

В своем исследовании он описывает архетипы как фундаментальные структуры, 
выражающие исконное начало, что универсальным образом воспроизводится в культурах и 
литературе различных народов и эпох [12]. Само определение архетип, состоящее из двух 
частей, происходит от греч. «архэ», что означает начало, первопричину и «типос» – образ и 
форму, по сути своей отражает представление о неком типообразующем начале.  

С понятием архетип мы можем встретиться в областях, связанных с поведением, 
исторической психологической теорией и литературным анализом. В рамках нашего 
исследование данное понятие рассматривается нами, как постоянно повторяющийся символ 
или мотив в литературе, живописи или мифологии (это использование термина опирается как 
на сравнительную антропологию, так и на юнгианскую архетипическую теорию). Это модель 
поведения, прототип, «первая» форма, которую другие операторы, модели поведения и 
объекты копируют, эмулируют или «объединяют». В различных, казалось бы, не связанных 
случаях в классическом рассказывании историй, СМИ и т. д. персонажи или идеи, 
разделяющие сходные черты, повторяются.  

Таким образом, в классических произведениях мировой литературы также прослежи-
ваются повторяющиеся сюжетные линии. Однако же из всего вышеописанного нельзя сделать 
вывода о том, что известные нам литературные классики намеренно копируют сюжеты 
античности. Представляется даже возможным предположить, что процесс воспроизведения 
описанных ранее сюжетов во многих случаях является неосознанным, и связан с 
ограниченностью количества существующих сюжетов в принципе.  
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При этом произведение Л. Улицкой к данной категории нельзя отнести, т. к. автор 
намеренно вводит черты древнегреческого мифа, перерабатывает его, наделяет героев 
качествами, не присущими их прототипам, ставит в иные условия, тем самым видоизменяя 
имеющийся сюжет. На страницах романа сюжет не повторяется, а, наоборот, переосмысляется 
и развивается по совершенно иному вектору направления.  

Лежащий в основе произведения «Медея и ее дети» сюжет уже не раз нашел свое 
отображение на страницах мировой литературы. Многими известными авторами, такими, как 
Еврипид, Жан Ануй, Чосер, Аполлоний Родосский, Корнель, Уильям Морис, Том Ланой, 
Хайнер Мюллер, образ Медеи был переосмыслен и по-своему интерпретирован. Каждым из 
писателей в перипетии судеб героев были введены совершенно новые оттенки, порой их 
поведение абсолютно изменяется, так же как и черты их характера, зачастую персонажи 
адаптируются к современности, с целью стать более понятными читателю нашего времени. 
Мы считаем, что все эти утверждения представляется возможным применить и к роману Л. 
Улицкой. Ведь автор не использует традиционный мифологический сюжет в первозданном 
чистом виде, а переосмысляет его, дополняет реалиями современной жизни, образами 
актуальными для современной действительности.  

Сама автор книги в предисловии следующим образом подчеркивает связь своего романа с 
античным сюжетом: «Это вывернутый наизнанку миф о неистовой колхидской царевне Медее, 
это роман не о страсти и огненной мести, а о тихой любви, великодушии и милосердии, 
которые совершаются в тех же самых декорациях...» [13, 3] 

Таким образом, сама Л. Улицкая подтверждает, что намеренно использует в своем романе 
интертекстуальные связи с античным сюжетом. Такое авторское мифологизирование дает нам 
возможность по-новому взглянуть на хорошо знакомые привычные мифологические образы и 
мотивы сквозь призму современных конфликтов.  

Мы посчитали важным выявить межтекстуальные связи романа Л. Улицкой «Медея и ее 
дети» с античным сюжетом.  

Уже в заглавии произведения прослеживается заимствование из предшествующего 
мифологического источника, т. к. автор намеренно выводит на передний план элементы из 
древнегреческого мифа о Медее и Ясоне, оказывая воздействие на ассоциативную мысль 
читателя. С одной стороны, заглавие демонстрирует межтекстуальные контакты, с другой 
является необходимым смысловым компонентом нового произведения.  

Далее мы сопоставили образ главной героини с ее мифологическим прототипом. В романе 
Улицкой перекличка с древнегреческим мифом довольно развёрнута: главная героиня от 
рождения носит греческое имя – Медея Мендес, она последняя чистопородная гречанка в 
семье, в её портретной характеристике есть схожие черты с образом античной богини черты – 
она высокая и статная, с классическими суровыми чертами лица и горделивой осанкой. Еще 
большей схожести придают автором эпитеты «античные складки шали», густые волосы 
«словно воинственный шлем». Медея Улицкой немногословна, ей присуща особая 
величавость, она будто свысока наблюдает за всем происходящим, с интересом, но все же 
оставаясь в стороне.  

Мифологический сюжет заложен и в историю всей семьи Медеи – они даже проживают на 
таврических берегах – именно туда ездили за золотым руном аргонавты – герои оригинального 
античного сюжета. Кроме того, в романе рассказывается о том, как мать главной героини 
Матильда сбежала из родного дома, ради грека Георгия. Эта история возрождает события 
античного мифа, где Медея сбегает из отчего дома в Колхиде, чтобы воссоединиться с героем 
Ясоном.  

Следующая параллель – обе Медеи, и античная, и современная, обладают неким чудесным 
даром и сверхъестественными способностями. Медея из мифа была колдуньей, служитель-
ницей богини волшебства Гекаты. Медея в романе Улицкой обладает даром «всеведения» – 
она способна видеть ночью, знает всю близлежащую округу и чувствует, где найти нужное 
растение: «Ей, как содержимое собственного буфета была известна вся ближняя и дальняя 
округа. Она не только помнила, где и когда можно взять нужное растение, но и отмечала про 
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себя, как с десятилетиями медленно меняется зеленая одежда» [13, 7]. Как мы можем судить 
из отрывка, Медея живет в гармонии и единстве с природой, тонко чувствует окружающий 
мир, вступает в контакт с природными силами и ее основными материями. Таким образом, 
героиня наделяется еще одним свойством античных героев – волшебным даром.  

Помимо всего прочего, можно говорить о том, что само мышление главной героини романа 
в какой-то степени мифологично, что можно проследить в том, как строго соблюдаются ею 
все семейные традиции: взрослые и дети в ее доме принимают пищу за разными столами, 
запрещается выходить к колодцу после заката, и т. д.  

Итак, можно сделать вывод о том, что внешний вид, греческое происхождение, история 
семьи, некоторые черты характера, мифологическое мышление и необычные способности 
сближают Медею Мендес с героиней античности. Однако же придавая своей героине столько 
черт, позволяющих сопоставить ее образ на ассоциативном уровне с образом Медеи из 
античных мифов, Улицкая в то же самое время словно рисует ее антипод, она создает 
своеобразный образ анти-Медеи.  

Главная героиня романа предстает перед нами в качестве «матери» сплачивающей вопреки 
всем жизненным перипетиям и трудностям вокруг себя всю многочисленную семью. Мы не 
случайно используем здесь кавычки, ведь Медее Синопли не дано познать радость 
материнства, что, по сути, отличает ее от древнегреческой героини. Однако это не 
единственное ее отличие от мифического прототипа. Так, автор не использует классический 
сюжет о детоубийстве, что лежит в основе всем известной мифологемы. У Л. Улицкой Медея, 
наоборот, собирает вокруг себя детей и внуков своих братьев и сестер, занимается их 
воспитанием и окружает всех нерастраченной материнской любовью, так как главными ее 
жизненными приоритетами, а также смыслом существования являются дом и семья.  

Бездетная героиня Л. Улицкой, в отличие от Медеи мифической, всю жизнь ухаживает за 
чужими детьми. В романе «Медея и её дети» Медея, не только не мстит мужу за измену, а 
принимает в семью его дочь. В романе нет разделения на «своих» и «чужих», Медея Л. 
Улицкой принимает всех.  

В произведении Л. Улицкой можно заметить то, что автор обращается к мифологической 
традиции с целью пересмотра и переосмысления женской души. Писательница воспринимает 
миф как средство концептуализации мира, того, что находится вокруг человека и в нём самом. 
Л. Улицкая как писатель-постмодернист, пересматривая традиционную мифологию о Медее, 
создает новый образ и новую реальность о современной женщине. Если мифологический 
образ Медеи ассоциируется с жестокостью, то образ современной Медеи в романе Л. Улицкой 
является олицетворением мудрости и любви по отношению к своим многочисленным 
родственникам. Пусть она лишена потомства, но судьба одарила ее многочисленными 
братьями и сестрами.  

При помощи интертекстуального подхода автор раскрывает тему женского бытия, и 
поднимает актуальные социокультурные вопросы, опираясь на материал античности, как на 
явление вневременной культурной и духовной реальности.  

В своём произведении Л. Улицкая как бы возвращается к первоначальному архетипу 
женщины (женщины как объединяющего начала) и семьи. И если в одноименной трагедии 
античного автора Еврипида, в большей степени опирающегося на миф, практически 
полностью копируя его, героиня является читателю, как эгоистичная и ревнивая женщина, 
носительница страстных и яростных черт настоящей вакханки, что готова убить собственных 
детей ради мести, то Медея Л. Улицкой – это настоящий антипод своей прародительницы. Это 
ее полная противоположность, заключающая в себе истинную женскую суть – персонаж, 
вобравший в себя главные черты истинной христианки: терпимость к судьбе, не давшей ей 
потомства, любовь к ближнему, всепрощение, снисхождение к предавшей сестре, способность 
простить и любить унизившего ее мужа.  

Таким образом, изначально Колхидская Медея несет в мир разрушительную идею 
варварства, которая, на страницах романа трансформируется посредством авторского 
мифологизирования в главный христианский принцип – непротивление злу насилием. Здесь 



210 

мы говорим не о обиде физической, а о моральной, в частности, об измене мужа Медеи. Сюжет 
романа частично повторяет события мифа – ее супруг Самуил изменяет ей с ее сестрой 
Сандрочкой, кроме того, в результате на свет рождается их дочь Ника. Но даже в этой более 
трагичной ситуации, чем в мифе, усугубленной предательством сестры и рождением ребенка, 
Медея Синопли не уподобляется своей предшественнице. Героиня Л. Улицкой, в отличие от 
Колхидской Медеи, которая не в силах перенести оскорбления, нанесенного ей ее супругом, 
мстит самым ужасным из вообразимых способов, проявляет глубочайшую мудрость, 
восстанавливая гармонию человеческих отношений в доме.  

Таким образом, названные нравственные принципы, а именно: верность христианской 
добродетели, любовь к ближнему, внутренний самоконтроль и верность собственному 
достоинству, являются главными, которыми Медея Синопли руководствуются на протяжении 
всей своей жизни.  

И если в античной истории помощь Медеи привела к разрушению семьи, то в романе Л. 
Улицкой забота женщины становится созидающим началом, объединяющим огромную 
семью. Основной функцией Медеи является приведение всего к порядку, цельности и 
благополучию, своеобразной гармонизации хаоса. Героиня отрицает вселенский и, как его 
разновидность, житейский хаос, где человек испытывает неуверенность и одиночество, через 
объединяющую христианскую любовь к ближнему. Современная Медея обращена к добру и 
свету. В ней, в отличие от героини мифа, нет варварства, мстительности, безумной страсти. 
Всепрощающая Медея Синопли стойко переносит жизненные невзгоды, всегда оставаясь 
верной себе и своим жизненным принципам, несет покой и воплощает созидающее начало в 
противовес традиции изображения Медеи как воплощения хаоса, ужаса и разрушения.  

Выводы. В статье мы выполнили анализ текста художественного на предмет выявления в 
нем интертекстуальных связей. Так, был проанализирован текст романа Л. Улицкой «Медея и 
ее дети». В романе выявлены интертекстуальные связи с античным мифологическим сюжетом. 
В статье также приводятся данные анализа художественного текста произведения Л. Улицкой 
на предмет выявления мифологизации, выявления интертекстуальных связей, а также 
переосмысления традиционного античного сюжета и образов в сюжете современного 
произведения, что является авторским переосмыслением в оригинальной литературной 
обработке известного сюжета античности.  

Выявлено, что: обращаясь к мифу, Л. Улицкая использует интертекстуальные связи с 
античным образом Медеи. Это, на наш взгляд, дает автору возможность размышлять на 
страницах своего произведения о вечных человеческих ценностях. В своём произведении 
писательница утверждает незыблемость моральных канонов и этических норм, одинаково 
значимых для любой исторической эпохи.  

Интертекстуальные элементы романа призваны вызывать различные ассоциативные связи 
у читателя, а потому именно их анализ позволяет нам постигнуть эстетическое единство 
произведения. При этом многие компоненты текста, кажущиеся изолированными и 
случайными, обретают в результате осознания роли и функции «чужого слова» осмысленную 
идейную и эстетическую связь. Текст становится более слитным и связанным, многие 
отдельные детали соединяются в цепь сквозных мотивов, взаимно высвечивающих друг в 
друге различные оттенки художественного смысла. Именно такой результат: углубление и 
расширение смысла текста – является преимуществом интертекстуального подхода к анализу 
художественного произведения.  
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АСПЕКТУАЛДЫҚ КАТЕГОРИЯСЫ:  

ТАНЫМДЫҚ-ПРАГМАТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 
 

Аңдатпа. Мақалада тіл біліміндегі жаңа бағыттардың бірі саналатын функционалды грамматиканың 
аспектуалдылық категориясы туралы баяндалады. Функционалды грамматиканың өзіне тән категориялары 
мен өрістері бар. Солардың бірі – аспектуалдылық ұғымы. Функционалды грамматиканың аспектуалдылық 
ұғымының жалпы тіл білімінде және қазақ тіл білімінде зерттелуі сөйлеу әрекетінің негізінде қалыптасып, 
әлем тілдерінде кеңінен зерттеліп жатыр. Алғаш рет бұл терминнің теория ретінде қалыптасып ғылыми 
айналымға енуі құрылымдық грамматика тұрғысынан болды. Қазіргі таңда функционалды грамматика 
саласында қарастырылуы өзекті танылды.  

Аспектуалдық категориясы сөйлеу әрекетінде функционалдық –семантикалық өрісте оның тілдік 
амалдарының семантикасы сан алуан және қазақ тілінде оның бай тілдік амалдар арқылы жасалынатынына 
көз жеткізілді. Сөйлеу әрекетінің дискурс пен мәтін шеңберінде аспектуалдық ұғымы қазақ тілінде бай 
ауқымды тілдік амалдардың ең көп бөлігін қамтиды. Аспектуалдық ұғымының сан алуан семантикалық 
мазмұнға ие болуы категориялық ситуацияға байланыстылығы да басты назарға алынған.  

Түйін сөздер: аспектуалдық, категория, функционалды грамматика, өріс.  
 
Аннотация. В статье рассказывается о категории аспектуальности функциональной грамматики, которая 

является одним из новых направлений в языковом образовании. Функциональная грамматика имеет 
свойственные категории и поля. Один из них – понятие аспектуальности. Изучение понятия аспектуальности 
функциональной грамматики в общем языковом знании и казахском языке складывается на основе речевой 
деятельности и широко изучается на языках мира. Впервые введение этого термина в научный оборот, 
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сформировавшийся как теория, происходило с точки зрения структурной грамматики. В настоящее время 
актуально рассматривается в области функциональной грамматики.  

Аспектуальная категория в речевой деятельности в функционально –семантическом поле семантика его 
языковых действий многообразна и на казахском языке она совершается через богатые языковые приемы. 
Аспектуальное понятие речевой деятельности в рамках дискурса и текста охватывает наибольшую часть 
обширных языковых подходов, богатых на казахском языке. Особое внимание было уделено тому, что 
аспектуальное понимание имеет многообразное семантическое содержание, связанное с категориальной 
ситуацией.  

Ключевые слова: аспектуальность, категория, функциональная грамматика, поле.  
 
Тіл білімінің жаңа бағыты ретінде функционалды грамматиканы тануға болады. Бұл 

ғылымның негізін барлық ғылымдардың бастауы болған философиядан аламыз. 
Функционалды грамматика негіздерін зерттеген А. В. Бондарко болды. Функционалды 
грамматика нені зерттейді? Бұл лингвистиканың жаңа, қызықты, көпқырлы әрі қиын саласы 
екенін айтамыз. Функционалды грамматика тілдік тұлғалардың жұмсалу сипатын анықтап, 
осы бірліктердің не себепті жұмсалғанын анықтайды. Бұған дейін, тілді құрылымдық 
тұрғыдан зерттеп, тіл – тілдік тұлға тұрғысынан қарастырсақ, ал бүгінгі таңда тілді 
антропоөзектік жақтан, яғни тілді жасаушы адам екенін ескере отырып зерттейміз.  

Құрылымдық бағыт: «Тіл- тілдік бірлік» 
Функционалды бағыт: «Тіл- адам» деп қарайды.  
Фукнционалды грамматиканың негізгі ұғымдарының бірі – категориялық жағдаят. 

Категориялық жағдаят тілдік бірліктерді жасауға себепші болады. Осы ұғым философияның 
СӘТ (ситуация) деген ұғымынан шыққан. Мысалы, бір сәтте түрлі оқиғалар орын алады, сол 
әрекеттерге орай ұғымдар да жасалады. Ұғымды ұғым етіп жасалуына ықпал еткен – 
категориялық жағдаят. Категориялық жағдаяттың 2 түрін ажыратуға болады: жекелеген және 
жалпы. Көп ұғымдар жекелеген сәттерден туындап, жалпылыққа ауысты. Яғни, индукциядан 
дедукцияға (дарадан күрделіге) ауысады.  

Функционалды-семантикалық категория уақыт және кеңістік деп ажырайды.  
Уақыт категориясына енетіндер: темпоралдық, аспектуалдық, таксис, локалдылық, 

модальділік, каузативтілік категориялары. Кеңістік категориясы: субъект категориясы, сын-
сапа категориясы, сан-мөлшер категориясы, поссессивтілік категориясы, етіс категориясы.  

Аспектуалдық категориясы – функционалды грамматиканың негізгі категорияларының 
бірі. Бұл категория іс-әрекеттің жүзеге асу барысын, қимылдың басталуы, аяқталуы, 
дүркінділігі, созылыңқылығы секілді сипаттарды айқындайды. Аспектуалдық деген түсінік 
ХХ ғасырдың басында пайда болды.  

Аспектуалдық категориясы – (латын тілінен aspectus – сыртқы түрі және грекше logos – 
сөз, ілім) – бұл етістіктің формасын және аспектуалдықтың барлық сферасын зерттейтін 
грамматика бөлімі.  

Аспектуалдылық ежелгі әлемде бұрыннан танылған. Аристотель шектеулі және шектеусіз 
етістіктерді ажыратады. Алайда, кейінгі грамматикаға сәйкес етістік формаларын шақ 
категориясының бөлімдері ретінде қарастырды. Бұл ұзақ уақыт бойы Батыс Еуропа 
дәстүріндегі етістіктің түсіндірілуін анықтады және орыс грамматикалық ғылымына әсер етті.  

Функционалдық грамматиканың өзекті мәселелері орыс, қазақ тіл білімінде А. В. 
Бондарко, Г. А. Золотова, М. А. Шелякин, С. М. Полянский, Р. Якобсон, И. Я. Харитонов, Т. 
Г. Акимова, З. Қ. Ахметжанова, С. Құнанбаева, М. Жолшаева еңбектерінде арнайы 
қарастырылған. Қазақ тіл білімінде функционалды грамматика негізінен А. В. Бондарко 
негізін қалаған ленинградтық мектептің бағыты бойынша зерттеліп келеді.  

Аспектуалдық терминін алғаш ХІХ ғасырдың 30-жылдары Рейф қолданған. В. Бондарко 
аспектуалдықты тар және кең мағынасында түсіндіреді. Кең мағынасында «әдіс» ұғымына 
байланысты категориялардың көпшілігін қамтиды. Тар мағынасында аспектуалдықтың 
қайталау, дүркінділік сипатттары анықталады. [1, 29] 

Н. Оралбаева қимылдың өту сипаты категориясына былайша анықтама береді: «Қимылдың 
өту сипаты категориясы – көп мағыналы категория. Бұл грамматикалық категория қимылдың 
жасалуына байланысты түрлі мағыналардың қимылдың қалай жасалғанын және сөйлеуші 
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хабарлап отырған қимылдың қандай сатыда, дәрежеде екенін білдіреді. Біз бұл категорияны 
қимылдың өту сипаты деген терминмен атадық.» [2, 257].  

М. С Л. Дүйсембекова: Жалпы тіл білімінде аспектология жеке сала ретінде 
қалыптасқанымен түркітануда оның функционалды-семантикалық категория ретінде 
танылуына қатысты шешілмеген бірқатар мәселелер болды. Оның негізгісі – бүгінгі күнге 
дейін аспектуалды мағына беретін тілдік бірліктердің жете зерттелмеуі, аспектуалдылықтың 
фуңкционалды-семантикалық категория ретіндегі компоненттері мен құрылымының, 
аспектологиялық деривация жолдары мен оны білдіретін тілдік құралдардың толық 
анықталмауы. [2, 142].  

Жолшаева: «Аспектуалдық категориясының өзіндік категориялдық ерекшелігі оны басқа 
етістік категорияларымен, басқа тіл деңгейлерімен ашып көрсеткенде ғана айқындалмақ». 
Яғни, аспектуалдық категориясын функционалды тұрғыдан қарастырудың өзектілігі көрінеді, 
шұғыл не созылыңқы, тыңғылықты не босаң, біркелкі не үздік-создық т. б. түрлері кездеседі. 
Осы мағыналық реңктердің барлығы аспектуалдық аясына енеді [3, 18].  

Осы пікірлерді саралай келе, аспектуалдық категориясын зерттеудің өзектілігі танылады.  
Функционалды грамматика таным теориясының негізінен жасалынады. Сондықтан 

функционалды грамматиканың тілдік құрылымдық жүйесінің түрлі жүйеде, атап айтқанда 
семантикалық, когнитивті, прагматикалық, стилистикалық аспектіде айқындалуы 
грамматиканың функционалдығынан өрістейді.  

Аспектуалдық мағына темпоралдық мағынамен өте тығыз байланысты. Түр мен шақтың 
грамматикалық категориялары мазмұндық жағынан да, формальды жағынан да өзара 
байланысты грамматикалық категориялар ретінде танылады.  

Түрлер де, темпоралдық та жалпы уақыт идеясымен байланысты, бірақ бұл идея түрлер 
мен уақыт мәндерінде әр түрлі нақтыланған. Темпоралдық категориясында уақыттың жалпы 
идеясы – іс-әрекетті уақыт бойынша оқшаулаудың бір түрі, осы әрекеттің сол немесе басқа 
сілтеме нүктесіне қатысты бағыты ретінде көрінеді. Сөйлеу сәті сілтеме ретінде әрекет ете 
алады, ал бұл жағдайда үш уақыттың қарсылығы ұсынылады: қазіргі (сөйлеу сәтін іс-әрекетке 
қосу), өткен (әрекет сөйлеу сәтіне дейін болады), болашақ (әрекет сөйлеу сәтінен кейін 
болады).  

Бір әрекеттің орындалу уақыты тірек нүкте ретінде берілді. Онда бұл әрекеттің орындалу 
уақытына қатысты бір мезгілде, басымдықта немесе сабақтастықта жүзеге асырылатын 
салыстырмалы уақыт туралы айтуға болады.  

Уақыттық мән – анықтамалық мән. Мұны кейде дейктикалық (индикативті) мән деп те 
атайды. Темпоралдықтың аспектуалдық мағынадан айырмашылығы бұл дейктикалық 
функцияға ие емес, мұнда уақыт идеясы көрсетілген іс-әрекеттің өзіндік ішкі қасиеті ретінде 
ұсынылады.  

Аспектуалдық мағынаны екі топқа бөлуге болады: 
1. Сапалық; 
2. Сандық.  
Сапалық аспектуалдық 3 негізгі қарама-қарсылықты қамтиды:  
1) динамика-статикалық; 
2) ішкі шектеуге бағытталған іс-әрекетті шектеу, ішкі шектеуге жетуге бағытталмаған; 
3) әрекет шектеуіне бағытталған болса да, шегіне әлі жетпеген сәттер қарастырылады.  
Сандық аспектуалдық әрекетті немесе күйді келесі параметрлер бойынша сипаттайды:  
1) рет саны немесе жүзеге асырудың үзіліссіздігі-үздіксіздігі. Осы негізде бірыңғай 

әрекеттер және көп қайталанатын әрекеттер, шектеулі және шектеусіз әрекеттер 
ажыратылады.  

Жүйелілік пен шексіз қайталанудың қосылуы тұрақты әрекетке әкеледі. (Жер Күнді 
айналады).  

Бірыңғай әрекетке арналған етістіктер: жарылу, жұтылу, шаншу, сүңгу, жыпылықтау, 
түшкіру, айқаулау.  
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Бірыңғай әрекетте адам күйіне орай факторлар әсер етіп, қимыл-әрекет орындалады. 
Түшкіру әрекеті – адами құбылыс. Айқаулау сыртқы орта әсер еткен жағдайда орын алады.  

Қайталанатын әрекеттер: сатып алу (кітап, тамақ, киім т. б. заттар); қайнату (шәй қайнату, 
тосап қайнату), беру (сыйлық беру, уәде беру), орнату (бағдарлама орнату, жаңа үйдің 
блоктарын орнату), сүрту (қол сүрту, шаң сүрту, дастарқан сүрту).  

Қайталанатын әрекетте адам қанағаттандыру сезімін тудыру, белгілі бір іс-әрекетті 
орындауды мақсат тұтып жасайды.  

2) ұзақтық дәрежесі бойынша әрекет.  
Ұзақ мерзімді әрекет:өмір сүру, күту, ұйықтау, армандау, серуендеу, сөйлесу.  
Қысқа мерзімді әрекет: жарқылдау,  
3) қарқындылық дәрежесіне сәйкес, әрекет қалыпты болуы мүмкін.  
Қарқынды әрекеттер: жүгіру, тамақтану, биікке көтерілу, жүзу, сүйсіну, айқайлау; 

ұйықтау, жылау; 
Сарқылған әрекет (қарқыны аз): аңсау, шаршау, тербелу, толқу.  
Аспектуалдық мағыналар сөйлеушінің іс-әрекеттің уақыт бойынша ағымы мен таралуы 

тұрғысынан, бірақ сөйлеу сәтін ескермей, әрекетке берген бағасын көрсетеді.  
Етістік – іс-әрекетке итермелеуші сөз табы. Сөз экологиясын зерттеу барысында тілдегі 

етістіктердің азайғанын айтуға болады.  
Етістіктерді қимыл етістіктері, күйді бідіретін етістіктер деп шартты түрде екі топқа 

жіктейміз. Күй етістіктері қимыл етістіктеріне қарағанда аз. Ол жағдаятқа тәуелді. Біз күйге 
қарағанда әрекет етуді басқы назарда ұстаймыз.  

Қимыл етістіктері: серуендеу, тамақ пісіру, керілу, созылу, жүгіру, секіру, оқыту.  
Күй етістіктері: жылау, күлу, күйзелу, ыстықтау, тоңу, қорқу, шыдау, төзу, жақсы көру.  
Күй етістіктері сыртқы ортаның әсерінен туындайды.  
Адам – қоғам өкілі. Оның іс-әрекеті осы қоғамға қатысты жасалады. Әлеуметтік 

лингвистика тұрғысынан алып қарағанда осы адам іс-әрекетінің қоғаммен байланысын 
анықтай отыра анализ жасаймыз. Адамның күнделікті жұмыс істеуі, жұмысқа баруы, қайтуы, 
сабақ оқуы, жазуы, сөйлеуі осы секілді қимыл процестері қайталану сипатын алады.  

Когнитивті лингвистикада аспектуалдықтың танымдық негіздерін сараптаймыз.  
Танымдық негіздерге сәйкес тұрақты тіркестердің жасалуында өзіндік ерекшелік бар.  
-Ат ізін салмау – хабарласпау 
-Ат ізін суытпау – жиі келіп тұру.  
Қазақ халқы жылқыны қасиет тұтуыңа байланысты, шаруашылығы осы жылқы малымен 

қатысты болғандықтан «ат» сөзін қатыстырып тіркестер құраған.  
«Ат ізін салмау» – келмей кету, сол үйге бармай қалу, хабарсыз қалу мәнін айқындайды. 

Қайталанып келетін әрекет қайталанбайтын процеске ауысады. «Ат ізін суытпау» тұрақты 
тіркесі «ат ізін салмау» тіркесіне қарама-қарсы мағынада жұмсалады. Бұл қимыл-әрекеттің 
үзіліссіздігін көрсетеді.  

-өліп ұйықтау. Бұл тіркесті басқа тілге аударсақ, мағынасы өзгеріске түседі. Бұл күйдің 
ұзаққа созылуын танытады.  

«Ұйқы – кіші өлім» ретінде ислам дінінде айтылған. Осыған қарай, «өліп ұйықтау» тіркесі 
адамның ештеңені сезбей, қатты ұйықтау процесіне байланысты жасалған.  

Қазақ танымының қайнар көзі ауызша әдебиетінен аңғарылады.  
Сонда сұлу Қыз Құртқа 
Қылаң етіп, қылт етіп,  
Сылаң етіп, сылт етіп,  
Шекеде шоғы бұлт етіп,  
Алтынды тоны жылт етіп,  
Саулы інгендей ыңқылдап,  
Күшігендей сыңқылдап,  
Сүмбіледей жылтылдап,  
Буыны түсіп былқылдап,  



215 

Осы үзіндіде Құртқаның қимылы, іс-әрекетінің созылуы процесі танымдық деңгейге сай 
көрінеді.  

Қобыланды шапты ауылға – 
Қатуланып, қаттанып,  
Буырқанып, бұрсанып,  
Мұздай темір құрсанып,  
Қабағынан қар жауып,  
Кірпігінен мұз тоңып...  
Бұл үзіндіде Қобыландының ауылды шабуға бара жатқандағы күйі танылады. Ол күйі 

тілдік бірліктер арқылы ашылады.  
Құбылып бурыл гуледі.  
Табаны жерге тимеді.  
Тайбурылдың шабысы гулеу, табаны жерге тимеу деген секілді сипаттармен білдіріледі. 

Ат шабысы дүркінді қимыл-әрекет түрінде көрініп, қазақ танымының тереңдігін түйсіндіреді.  
Тіл табиғаты мен оның жұмсалу әлеуетін толық ашып көрсетудің бір жолы – тілді 

функционалды грамматика тұрғысынан қарастыру. Грамматикалық категорияларды 
функционалды-семантикалық аспектіден зерттеу түрлі тіл деңгейі элементтері арасындағы 
жүйелі байланысты көрсетуге жол ашады.  
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ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ТЕРМИНЖАСАМ ҰСТАНЫМДАРЫНЫҢ  
Қ. КЕМЕҢГЕРҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ КӨРІНІСІ 

 
Аңдатпа. ХХ ғасырдың басында қазақ тілінде түрлі ғылым салаларына байланысты жарық көрген 

оқулықтарды екіге бөлеміз. Олар: ғалымдарымыз өзі жазған оқулықтар мен аударма оқулықтар. Аударма 
оқулықтарды зерттеудің маңызы – оның ішінен терминдердің қазақ тілінде берілуін көре аламыз. Мақалада 
Алаш қайраткері Қошке Кемеңгерұлы аударған «Химия» оқулығындағы терминдердің берілу ерекшелігі 
берілген.  

Түйін сөздер: термин, терминжасам, химия, ХХ ғасыр басындағы оқулықтар.  
 
Аннотация. Изданных учебников на казахском языке в начале XX века по различным областям науки 

можно разделить на две категории. Это учебники, написанные нашими учеными и учебники, переведенные 
на казахский язык. Важность изучения переведенных учебников заключается в том, что мы можем увидеть, 
как приводятся термины на казахском языке. В статье описаны особенности терминов в учебнике «Химия», 
переведенном заслуженным деятелем Кошке Кеменгеровичем.  

Ключевые слова: термин, терминообразование, химия, учебники в начале ХХ века.  
 
ХХ ғасыр қазақ баласы үшін жаңалық пен жақсылыққа, жеңістер мен жеңілістерге толы 

болды. Ғасыр басында рухани оянуды басынан кешкен қазақ халқы жаңа қалыптасқан 
қоғамдық жағдайда сол күннің қадамын дұрыс жасап, болашақтың жоспарын бағамдауға 
тырысты. Бұл кезеңде зиялы қауым түрлі салада қызмет етті. Олардың әрқайсысының 
ағартушы-ұстаз, ғалым, журналист, жазушы, аудармашы, әмбебап маман болуы сол кездегі 
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заман талабынан туған қажеттілік еді. Осы бағыттағы Ә. Бөкейхан, А. Байтұрсынұлы, М. 
Дулатұлы, Х. Досмұхамедұлы, Ж. Аймауытұлы, Т. Шонанұлы, М. Тынышпайұлы, Е. 
Омарұлы, М. Жұмабайұлы, Қ. Жұбанұлы, Қ. Кемеңгерұлы, Ж. Күдеріұлы, С. Сәдуақасұлы т. 
б. азаматтардың еңбектері өлшеусіз.  

ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында басты мәселе жаппай халықты сауаттандыру болды. 
Алаш қайраткерлері бұл жылдарда ұлттық мектептердің ашылуына септігін тигізіп, қазақ 
тілінің өркендетуге күш салды. Олардың ұлттық мектептер жайлы ой-пікірлері мен қазақ тілін 
оқытуға қатысты ғылыми тұжырымдары әдістеме теориясының дамуына ықпал етті. ХХ ғасыр 
басында ұлт зиялылары қазақ мектептерінде қазақ тілінің оқытылуына қаншалық мән берсе, 
қазақ тілінің орыс тілді мектептерде оқытылуына да соншалық назар қойды. Қазақ тілінің ұлт 
мектептері мен орыс мектептерінде оқытылуына көңіл бөліп, оқулықтар жазды.  

Ғалым Қ. Кемеңгерұлының екі бөлімнен тұратын «Жауропалықтарға арналған оқу құралы» 
сол заманда өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретуге арналған бірден-бір құнды еңбек болды. 
Ғалым Ташкент қаласында әскери училищеде қазақ тілінен сабақ бере жүріп, тәжірибе мен 
теориялық білімін байланыстырды. Өкінішке қарай, қоғамдағы саяси ахуалдың орын алуына 
байланысты ғалымның «Жауропалықтарға арналған оқу құралы» біраз жылдар бойы жарыққа 
шығарылмай, көпшілік қауым назарынан тыс қалды. Қ. Кемеңгерұлы: «Мектеп қай тілде болу 
керек?» мақаласында: «... мектепті көздеген мақсатқа жеткізу үшін үйі, құралы, сайманы, 
кітабы, оқытушысы сай болу керек» [1, 209] – деген ой айтады. Бұл жерде ғалым сауатты да 
білімді ұрпақтың қалыптасып шығуы үшін білімді оқытушы болуы керектігін, оқытудың 
жолдарының белгілі бір әдістемелік жүйеге сүйенуін, оқытудың әдіс-тәсілдері айқын болуы 
керектігін айтып отыр.  

Ағартушылар А. Байтұрсынұлы мен Қ. Кемеңгерұлы баспасөз беттерінде ХХ ғасыр 
басындағы ауыл мектептерінің жайын: талаптарға сай еместігін, оқу-білімге қажетті 
құралдардың тапшылығын, білім беретін оқытушылардың көбі «басқа қызметтерге қолы жете 
алмаған, не жарай алмағандар, не шалағайлар, не өз шаруасымен байланыстылар» [2, 209] 
екенін сынайды. «Мектеп қай тілде болу керек» мақаласында: «Қазіргі ауыл мектептерінің 
төрт түлігі сай деп ешкім айта алмайды. Бірі болса, бірі жоқ. Осы күнде ауыл мектептерінде 
комплекс (жиынды) әдіспен оқыту программаға кіргендіктен, мектепте алдымен керегі 
оқытушы болып отыр. Оқытушы жеткілікті біліммен комплексті қолданса, мектептің басқа 
кем-кетіктерін толтырады. Балаларға керекті білім береді. Өйткені комплекске керек 
жаратылыс, шаруашылық жағдайлары ауылдан табылады. Ал енді ауыл мектептеріндегі 
оқытушыларды алсақ, комплекс әдісін жүргізе алатындары некен-саяқ», – деп ашық айтады 
[1, 209].  

ХХ ғасыр басы – «әдіс», «әдістеме» терминдері қолданысқа еніп, әдістеме ғылымы дами 
түскен кезең. Қ. Кемеңгерұлы үйлестіру (синтез), талдау (анализ), аудару, көрнекілік, 
жаратылыс әдістерін [1, 174-178] сипаттайды. Әдіскерлер халықтың сауатын ашуда, қазақ 
тілін оқытуда, өзге ұлт өкілдеріне (орыстарға) тіл үйретуде жоғарыдағы аталған әдістерді 
талдап, саралап, тиімдісін өз замандас оқытушыларына қолдануға кеңес береді. Жоғарыда 
аталған әдістер қазіргі білім беру үдерісінде де ыңғайына қарай пайдаланып, негізге алынып 
жүр деп айтуға болады. Бұл Алаш әдіскерлерінің пікір-көзқарастары мен ой-
тұжырымдарының өміршеңдігін аңғартады. Ғалым жат тілді үйретуде құрғақ жаттаумен сөз 
миға қонбайтынын, ұмытыла беретінін еске салады [1, 176]. Бұдан тілші-ғалымдардың 
замандас оқытушыларды сабақта оқушыны өз бетінше ойландыратын жұмыс түрлерінің көп 
болуына бағыттағанын көреміз.  

Өзіне дейінгі кезең мен өзі өмір сүрген уақыттағы қазақ зерттеушілері мен әдіскер-
ғалымдардың оқулықтарымен танысып, ондағы озық идеялар мен тұжырымдарды назардан 
тыс қалдырмады.  

Қ. Кемеңгерұлы аудармаға да барған. ХХ ғасырдың басы қазақ баласының сауатын ашу, 
жан-жақты білім беру, білімін дамыту сынды мақсатттар алға қойылды. Осы кезеңде Алаш 
қайраткерлері түрлі білім салаларына қатысты оқулықтарды аударып, көпшілікке 
насихаттады, мектеп бағдарламасында қолданды. Солардың бірі – Қ. Кемеңгерұлының П. 
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Лебедевтен аударған «Кімійе» оқулығы. Оқулық 1929 жылы «Қазақстан» баспасынан жарық 
көрді. Қ. Кемеңгерұлының аталған аударма еңбегі арқылы химия ғылымын қазақ баласына 
таныстыра отырып, осы ғылым терминдерін қазақ тілінде қалыптастырған алғашқы ғалым 
саналады. Оқулық жеті жылдық мектептің 5-6 жылдарына арналған, алғашқы беті 
оқытушыларға нұсқаулық ретінде беріледі. Кітапты соңына қарай терминдер орыс-қазақ 
тілінде бөлек беріледі. Қ. Кемеңгерұлының терминдерін қарастырсақ, ішінде қазақ тілінің төл 
сөздерінен алынғаны да, қазақ тілінің заңдылығына сәйкес бейімделіп берілгендері де бар. 
Осы ұстаныммен А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханов, Е. Омарұлы, Т. Шонанов, т. б. ғалымдар 
да оқулық жазған. 1929 жылы маусым айының 2-4 аралығында орфография мәселелеріне 
қатысты өткен ғылыми конференцияда Қ. Кемеңгерұлы кірме терминдердің емлесі тралы 
ұсыныстар келтіреді: «Тепер вопрос об орфографировании иностранных терминов... Если мы 
в основу орфографии казакских слов кладем фонетический принцип, за некоторым 
исключением, то, мне кажется, излишне поднимать вопрос об орфографировании 
иностранных слов по морфологическому принципу». Бұл пікірінен ғалымның фонетикалық 
ұстанымды басты назарға алу керек деген тұжырымы айқын көрінеді.  

Қазақ тілінің төл сөздерінен алынған терминдер [2, 195-200]: 
 

Ауырлық удельни вес 
Балау (балама) эквивалент 

Шайыр канифоль 
Шала тoтық закись 

Көң перегоной 
Жанғыш горючий 
Жай қoспа механичес. смесь 

Жез латунь 
Шым тезек торф 

Жер жыныстары горные породы 
Жіліншік күкірт черенковая сера 

Еріткіш растворитель 
Ерітінді раствор 
Еріме растворимое вещ. 

Ерігіштік растворимость 
Еселік заңы закон кратных отнош. 
Газ сымақ газообразни 

Газ қайтарғыш противогаз 
Көмір-тек углерод 
Күркіреуік гермучий 

Күкірт қышқылы серная кислота 
Күкіртті қышқыл сернистая кислота 

Кіреуке галзурь 
Oт-тек кислород 

Өзекті заттар органическое вещ. 
Өзексіз заттар не органическое вещ. 
Қазаншып тигель 

Қақ окалійна 
Қанық насыщенни 

Қoпарма зат взрывчатое вещество 
Қoрытқы домна 
Қoс тoтық двуокись 
Қoспа смесь 

Қoсылыс соединение 
Қoсыла тектесу реакция соедин 

Құралыс состав 
Қoла бронза 
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Қoндырма насадка 
Құбылыс явление 

Құранды зат сложное вещество 
Құралыс тұрақтылығы постоянство состава (закон) 

Қуу вытеснять 
Қуа тектесу реакция вытесн 

Құйма сплав 
Қыздырма горелка 

Қызыл жүйрік сурик 
Қысқы зажим 
Қысқыш жом 
Қышқыл кислота 

Қышқылдана тектесу кислая реакция 
Қышқылдық тoтық кислотни окисел 

Салмақ вес 
Салмақ тұрақтылығы постоянство веса (закон сохран. веса) 

Салмақтық есе весовая часть 
Сүзгі фильтр 
Суан гидрат 
Су-тек водород 

Сулы жылытқыш водяная баня 
Тoңазытқыш холодильник 

Сірке уксус 
Сығым давление 
Сілті щелочь 

Сілтілене тектесу щелочная реакция 
Сілтілік тoтық основной окисел 

Сыр киноварь 
Таспа лента 

Қалақша пластинка 
Тoтыяйын (көк дәрі) медной купорос 

Тoтық окись (окисел) 
Тoтығу окисление 

Тoтықсыздану восстановление 
Түтік трубка 

Тұрлаулы қoсылыс устойчивое соедин. 
Тұрлаусыз қосылыс неустойчивое соедин. 

Тұтқыш держалка 
Тек элемент 

Тектестіргіш катализатор 
Тектесу реакция 
Зат вещ. 

Үрлеу түтік фурма 
Ұмтақ порошок 
Әуе воздух (атмосфера) 

Тас кендір асбест 

  
Қазақ тілінің заңдылығына бейімделіп берілген терминдер [2, 195-200]: 
 

Әмөн аммоний 
Бактерие бактерий 
Пөскен фосген 
Бұрoм бром 
Бари барий 
Уoет вольт 
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Бисміт висмут 
Ебенит эбонит 
Епір эфир 
Іприт иприт 
Етілен этилен 
Әліумін алюминий 

Әліумінтемір алюмино термия 
(Амелгем) амалғам амальгама 

Әмүйек (мұсатыр ғаз) аммияк 
Гәлейіт галлоиды (галогены) 
Генеретір генератор 
Гипіс гипс 

Гипесүлпет гипосульфат 
Кірестал кристал 
Кіремній кремний 
Кіремнезем кремнезем 

Қoлбы (күзешік) колба 
Мәрмәр мрамор 
Мәгнез магний 
Мәлекүл молекула 
Мұсатыр нашатырь 
Метал металл 
Натыр натрий 

Напталиын нафталин 
Некел никель 
Қаушық каучук 
Қырақмал крахмал 
Қылoр хлор 

Қылoрoпoрым хлороформ 
Сoды сода 
Сүрме сурьма 
Сери церий 
Сези цезний 
Тініке цинк 

Електіреліз электролиз 
Әсетілен ацетилен 
Кәлсій кальций 
Кәлій калійй 
Кәлімел каломель 
Кәрбійт карбид 
Кәдми кадмий 

Қарбұрант карборунд 
Кәнсеріп консервы 

Кәнсеріптеу консервирование, консервировать 
Гәлуенметір гальвонометр 
Көбелт кобальт 
Көкіс кокс 
Лақмыс лакмус 
Марған марганец 
Пылатын платина 

 
Оқулықтың соңғы беттерінде барлығы жоғарыдағы кестелердегі терминдермен қоса 

есептегенде 196 термин берілген. Олардың ішінде қазіргі кезде химия ғылымы және басқа да 
техникалық ғылым салаларында қолданылатындары көптеп табылады. Атап айтқанда, шала 
тотық (закись), жанғыш (горючий), жез (латунь), шым тезек (торф), жер жыныстары 
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(горные породы), еріткіш (растворитель), ерітінді (раствор), еріме (растворимое вещ.), 
ерігіштік (растворимость), көмір-тек (углерод), күркіреуік (гермучий), күкірт қышқылы 
(серная кислота), күкіртті қышқыл (сернистая кислота), от-тек (кислород), қақ (окалина), 
қанық (насыщенный), қoрытқы (домна), қoс тoтық (двуокись), қoспа (смесь), қoсылыс 
(соединение), қола (бронза), қондырма (насадка), құбылыс (явление), қышқыл (кислота), 
салмақ (вес), сүзгі фильтр), су-тек (водород), тоңазытқыш (холодильник), сірке (уксус), сілті 
(щелочь), сыр (киноварь), таспа (лента), тотыяйын (медный купорос), тотық (окись), зат 
(вещество), т. б.  

Қ. Кемеңгерұлы оқулықтар ғана жазып қоймай емле мәселесі, терминдерді біріздендіру 
ісінде де өзіндік пікірін білдіріп зор үлес қосып кеткені айқын. ХХ ғасыр басындағы 
ғалымдардың терминдерді жазудағы ортақ ұстанымдары – шет тілден енген сөздерге 
баламаны барынша төл тілімізден алу мен фонетикалық принципті ұстана отырып қазақ тіл 
заңдылығына бағындырып беру болды. Сондай-ақ, терминдердің мағынасын барынша 
халыққа түсінікті етіп беруді көздеді. Осы орайда Алаш қайраткерлерінің мұралары өзіндік 
өзектілігін жоймақ емес.  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – ҒАЛЫМ-ӘДІСКЕР 
 

Аңдатпа. Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ тілін оқыту әдістемесінің негізін қалаған ғалым-әдіскер екендігі 
бүгінгі ұрпаққа қалдырған әдістемелік мұраларынан белгілі. Ахмет Байтұрсынұлы 1912 жылы мектеп 
балаларына арнап, қазақша сауаттандыратын әліппені – «Оқу құралын» жазғаннан кейін, мектепте қазақ тілін 
пән ретінде оқытатын оқу құралын жазуға кіріседі. «Біздің заманымыз – жазу заманы: жазумен сөйлесу – 
ауызбен сөйлеуден артық даражаға жеткен заман. Алыстан ауызбен сөйлесуге болмайды. Жазу мен дүниенің 
бір шетіндегі адам екінші шетіндегі адаммен сөйлеседі. Сөйлегенде сөздің қисынын келтіріп сөйлеу қандай 
керек болса, жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жаза білуге, қай сөз қандай орында қалай өзгеріліп, қалайша 
біріне-бірі қиындасып жалғасатын жүйесін білу керек», – деп жазады ұлы ғалым.  

Түйін сөздер: әдіскер, иллюстративтік материал, сын тұрғысынан ойлау, инсерт, технология, Блум 
таксаномиясы, синтез, анализ.  
 
Ахмет Байтұрсынов – қазақ халқының әлеуметтік өмірі мен мәдениетінде аянбай еңбек 

еткен ірі қайраткер, үлкен талант иесі, тарихта орны айрықша зор тұлға. Қазақ тілін оқыту 
методикасының ірге тасын қалаушы, сауаттандыру; яғни дыбыс негізінде тілді оқыту әдісінің 
негізін салушы. Ол салада 1910 жылдан бастап 1927-1928 жылдарға дейін бірнеше 
материалдар жариялаған. Жазу таңбаларын (әріптерді) түсіндіретін «Баяншы» атты кітапшасы 
1912 жылдан бастап жарық көрген. Бұл методикалық құрал тұңғыш әліппемен («Оқу 
құралымен») қатар дүниеге келгендігін автордың өзі білдіреді. «Баяншының» 1920 жылы 
Қазанда шыққан басылымында автор бұл құралды 14 жыл бойы бала оқытқан жірибесінен 
шығарып жазғандығын айтады. Ал оның бала оқытқан кезі 1895-1909 жылдар болатын. Демек, 
«Баяншыны» ол 1910-1912 жылдары ұсынған. Сауат ашыру әдістерінің жөн жобасын Ахмет 
Байтұрсынов «Әліп – би астары» атты еңбегінде де көрсетеді. 1927-1928 жылдары «Жаңа 
мектеп» журналында «Ана тілінің әдісі», «Қай әдіс жақсы?», «Жалқылаулы жалпылау әдісі» 
деген методика мәселелерін сөз ететін бірнеше мақала жариялайды. Мектеп балаларына 
арналған оқулықтарында болсын, үлкендерге арналған «Сауат ашқышта» болсын Ахмет 
Байтұрсынов иллюстративтік материалдарды ұсынуда үлкен тәрбиелік әрі тіл ұстарту ауырға, 
оңайдан қиынға, жайдан күрделіге» деген принципті ұстанған [1, 23].  

Ахмет Байтұрсынұлы көрнекті ғалым ретінде ғана емес, әдіскер ретінде де көп еңбек еткен. 
Алғашқы әліппе, оқулық, тіл құралдарын жазумен қатар, осы оқу құралдарын тәжірибе 
жүзінде қалай пайдалану қажеттігі жөнінде де ғылыми тұрғыдан терең талдаулар жасайды.  

Ұлы ұстазымыздың өз заманында қарапайым қазақтың сауатын ашқан «Әліппе», «Сауат 
ашу», «Тілашар», «Әдебиет танытқыш», «Баяншы», «Әліп-би астары», т. б. оқу-құралдары 
күні бүгінге дейін әдістемелік және тілтанымдық тұрғыдан өз мәнін жоймаған құнды еңбектер 
екені даусыз.  
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1927-1928 жылдары «Жаңа мектеп» журналында «Ана тілінің әдісі», «Зерттеу мен 
сүгіретшілік әдісі туралы», «Жалқылаулы – жалпылау әдісі», «Қай әдіс жақсы?», «Ана тілінің 
әдісі» деген методи- ка мәселелерін сөз ететін бірнеше мақала жариялайды. Мектеп 
балаларына арналған оқулықтарында А. Байтұрсынұлы иллюстративтік материалдарды қатар 
ұсынуда үлкен тәрбиелік әрі тіл ұстарту мүддесін көздеген. Автор жалпы оқулыққа тән 
«жеңілден ауырға, оңайдан қиынға, жайдан күрделіге» принципін ұстаған [1, 21].  

Бүгінгі білім беру кеңістігінде шетелдік және отандық әдіскерлер «Сын тұрғысынан ойлау» 
технологиясы, «Инсерт» стратегиясы сияқты тағы басқа оқытудың түрлі әдістерінің 
ерекшеліктері мен ұстанымдарын айқындап, талқыға салып жүр. Өткенге көз жүгіртсек, 
бүгінгі жаңашыл деп табылған оқыту технологияларының Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда 
аталған еңбектерінен бастау алатынын айтып кетуіміз қажет. Бұны біз ғалымның өз 
заманындағы балалар мен ересектердің сауатын ашуға арналған оқу құралдарынан да, шағын 
мақаларынан да аңғарамыз. Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлының бастауыш мектептеріне 
арналған «Әліпбиі» (Жаңа құрал) оқулығын жазуда көрнекілік, түсініктілік, жүйелілік, 
өмірмен байланыстылық, т. б. дидактикалық ұстанымдарды, дамыта оқыту идеясын 
басшылыққа алғанын анық аңғаруға болады. Себебі, автор бұл еңбекте білім белгілі бір 
жүйемен, ретпен берілуін ескеріп, балаға әлі келетін білімді ғана ұсынған. Баланың ойлау 
қабілетін дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке жаттықтыру қажеттігін де ескерген. Қазіргі 
таңда ересектерді оқытатын оқытушылар мен мектеп мұғалімдері жалпы білім берудің ең 
ұтымды тәсілі ретінде «Блум таксомониясын» басшылыққа алады. Блум таксомониясының 6 
түрлі ережесі кез келген ақпаратты үйретудің ең ұтымды тәсілдері ретінде қолданылып жүр. 
Себебі Блум таксомониясының 

– білу – мағлұматтар мен ақпараттарды еске түсіру; 
– түсіну – жаңа идеяны түсіну, ондағы негізгі идеяларды салыстыру, сипаттау; 
– қолдану – жаңа білімді түрлі нұсқада пайдалану; 
– талдау – дәйектер мен себептерге байланысты ақпаратты тексеру және жіктеу; 
– жинақтау – ақпараттарды жүйелеу; 
– бағалау – ақпарат бойынша қорытынды жасау және жұмыс сапасын бағалау сияқты 6 

ережесі ойлау дағдыларын қылыптастыруда және жетілдіруде үлкен рөл атқарады [2, 27]. Осы 
Блум таксономиясындағы танымдық үдерісінің ең қарапайымнан бастап күрделіге біртіндеп 
өту барысы жайында өткен ғасырда А. Байтұрсынұлының еңбегінде айтылып кеткен. 
Ағартушы әдіскер «Ана тілінің әдісі» атты мақаласында ана тілін үйрету әдістерін былайша 
бөледі: 

1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді әдістер жалпылау (синтез) 
немесе жиылыңқы әдіс теп аталады; 

2) Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады. Ол негізді әдістердің бірі жалқылау (анализ) 
немесе айырыңқы әдіс деп аталады; 

3) Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да болады. Ондай әдістер жалқылаулы-
жалпылаулы немесе айырыңқы-жиылыңқы деп аталады [3, 105].  

Ғалым үйренушіге дайын ақпаратты бергеннен гөрі, алдына қойылған мәселені зерттеуіне, 
талдауына және салыстыруына, ой толғауына және бағалауына мүмкіндік беру аса маңызды 
деп көрсетеді. Бұл категориялар қазақ тілін оқулықтарын құрастыруда да, сабақ жоспарын 
жасауда да басшылыққа алған жөн. Сондай-ақ, Ахмет Байтұрсынұлының бұл еңбегінде қазіргі 
әдістемеде білім алушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, дамыту 
мақсатында сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі яғни, жазылым, оқылым, айтылым, тыңдалым арқылы 
тілді меңгертудің әдістері жайында ой-пікірлерін де табуға болады. Ғалым «үйретуді» өнер 
деп бағалайды. «Үйрету өнер болған соң, ана тілін үйрету – бұл да өнер. Олай болса өнерлерде 
болған сындар мұнда болмақ» – дегені сөзсіз ақиқат. Әдіскер тіл үйретуге мыналарды 
жатқызады: 1) оқылым – оқу үйрету; 2) жазылым – жазу үйрету; 3) айтылым – сөйлеу үйрету. 
Сөйлеу әрекетінің төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралының» атты еңбегінде 
кездеседі [2, 41]. Мәселен, оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу арқылы; жазылым әрекеті 
сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, сөзден сөз тудыру арқылы; айтылым 
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әрекеті сұрақтарға жауап беру арқылы; тыңдалым әрекеті жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа 
жазу арқылы жүзеге асырылады.  

Білім алушылар әріп пен дыбысты ажырата алмай, бір үйлесіммен, бір ырғақпен айтылатын 
сөз тіркестерін жазба тілдегі нұсқамен айтатын дәрежеге жеткен. Ауызша тіл мен жазба тілдегі 
норманың арақатынасы жайында Ахмет Байтұрсынұлының екі бөлімнен тұратын «Тіл 
жұмсары» мен «Оқу құралында» баяндалған. Әдіскер-ғалым өтілген мағлұматтарды ауызекі 
тіліне жеңіл де қысқа ауызша сауалдармен бекітуді де естен шығармаған. Мысалы, 1) әріп пен 
дыбыс бір ме? 2) қайсысы көрінеді, қайсысы естіледі? 3) ұқсас дыбыстардың әріптері ұқсас 
бола ма? Ғалым «Жаза білу үшін тілдегі дыбыстарды тани білу керек [4, 17]. Ол дыбыстарға 
арналған әріптерін тани білу керек. Таныған әріптерін жаза білу керек. Жазған әріптерін 
дыбысымен атай білу керек» деп әріп пен дыбысты айырудың әдіс-тәсілдерін нақты 
мысалдармен көрсетеді. Сонымен қатар қазіргі таңда дәстүрлі оқытудан жаңартылған білім 
мазмұнына ауысқан білім беру жүйесінде «білім алушылардың алған білімдерін күнделікті 
өмірде қолдану» қағидасы басшылыққа алынып жүр. Оқытудың бұл жүйесі де Ахмет 
Байтұрсынұлының «Баулу мектебі» атты мақаласында» баяндалады: «Өлі оқудан» көрі «төте 
оқу» беретін білім жандырақ. «төте оқудан» гөрі «көрнекі оқу» беретін білім жандырақ, 
«баулу» беретін білім бәрінен де жандырақ. «Баулу» асылында дағдылы шағындағы тіпті 
«бала оқыту» емес, тіршілік ісіне тігілей түсіру».  

Сөз болған әліп үйрету жүзіндегі әдістердің негізгі түрлерін алып, солардың қайсысы 
жақсы деп сауал қояр болсақ, оған ешкім мынасы жақсы, мынасы жаман деп кесіп айтып, тура 
жауап бере алмайды.  

Сауаттау әдісі.  
Сауаттау әдістерін тексеру үшін, әуелі, сауаттылық дегеннің не нәрсе екенін, оның негіздік 

жағы қайсы, онысын ашып алу керек.  
Сауаттылық негізі оқу ма, жазу ма – мұны ашсақ, сауаттау әдісі қайсысы болатынын да 

ашамыз: өйткені – сауаттылықтың негізі не нәрсе болса, сауаттау әдісі де сонікі болу керек.  
Оқи біліп, жаза білмейтін адам бола ма? – болады. Ескіше үйренгендердің көбі-ақ оқи біліп 

жаза білмейтін.  
Ондай адамдарды толық сауатты деуге бола ма? – Болмайды. Ондайлар шала сауатты 

адамдар.  
Жаза біліп, оқи білмейтін адам бола ма? – Жоқ. Жаза білетіндер оқи да біледі. Олай болса 

сауаттылық негізі оқу бола ма, жазу бола ма? – Әрине, жазу болады. Сауаттылық негізі 
екекндігін сауаттылықтың шыққан жолы да көрсетеді. Сауаттылықты оқу мұқтаждығы 
тудырмаған, жазу мұқтажы тудырған [3, 102].  

Мұқтаждық жазуды тудырған, оқу жаза білумен бірге қосыла біліп кететін қосалқы күйдегі 
асылы жазу болып, оқу соның бетіндегі нәрсе болып шығады.  

Осы айтылғандардың бәрі сауаттылық негізі оқу емес, жазу екендігін сипаттайтын 
дәлелдер.  

Сауаттылық асылы оқу болмай, жазуда болса, сауаттау әдісінің де асылы оқудікі болмай, 
жазудікі болу керек.  

Ол не деген сөз болады? Ол – сауаттау әдістерін сынағанда, оларға оқу үйрететін әдіс деп 
қарамай, жазу үйрететін әдіс деп қарау керек болады, жаза білдіруге қолайлы әдіс – оқи 
білдіруге де қолайлы болады, өйткені негіздік нәрсе – жазу, оқу жаза білумен бірге қосыла 
біліп кететін қосалқы күйдегі нәрсе [3, 103].  

Дыбысты әдіспен үйрету жол.  
Дыбысты әдіспен үйрету жолы – әлгі айтылған үйренушіге сүйеніш арба, сүйенші шана 

беріп үйрету жолы. Мұнымен үйренетіндер жүру әдісін алмай тұрғанда, бойын билей 
алмағандықтан арбамен, шанаға сүйеніп қозғалған сияқты жылжиды. Соларға сүйеніп жүріп 
бойын үйретіп, мүшкелерін жаттықтырып әдісін алу сияқты болады. Бірақ аяғын бір басып, 
екі басып, ақырын жылжыса да, өздігінен өз мүшелерін жұмсаса, өз дене мүшелері өзі істеп, 
өз басынан кешіріп сезіп, түйіп отырғандықтан, қимыл тетігін тез аңдап, әдісіні тез алады. 
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Дыбысты әдіспен үйрету жолы – мысалмен түсіндіріп суреттегенде, осы болып шығады [4, 
17].  

Тұтас сөзді әдіспен үйрету жолы.  
Тұтас сөзді әдіспен үйрету жолына келсек, ол – арбаны өзіне беріп, соған сүйендіріп, өзін 

қозғалтып, өзін жүгізіп үйрету емес, арбаға тіркеп, біреу сырғытып жүргізіп жіберіп отырып 
үйрету сияқты. Немесе шанаға тіркеп, біреу сырғанатып жіберіп отырып үйрету сияқты. Өз 
күшімен жылжымай, басқаның күшімен бара жатқан соң, сырттан қарағанда жүре білмейтін 
баланың жүрісі сияқты көрінеді. Бірақ жүргізіп жүрген қуат біткенше тебе білінетін адамның 
сырғанағындай болып көрінеді. Бірақ жүргізіп жүрген қуат біткен жеріне дейін барады да, 
одан әрі жылжымай тұрып қалады, жылжу үшін әрдайым біреудің күшін керек қылады. 
Өйткені әрібір жүріп келген жеріне өз денесінің қуатымен жүріп келмейді, біреудің жүргізген 
қуатымен келеді.  

Жалқылау (Айырыңқы) әдіс.  
Оны былай істегені мұғалім бірінші сөзді алып, «а-р» деп екеуін қоспай жіктерін ашып 

айтады да, неше бөлініп, айтылып тұр деп сұрайды, сонан соң әр бөлімін бөлек айтқызады. 2-
нші, 3-нші, 4-нші, 5-нші сөздерді де солай етеді. Бәрінің де басыдағы дыбысы бірдей болып, 
басқаларынікі ондай болмаған соң, «а» дыбысы айрықша болып шығады. Сонда бұл дыбыстың 
әрпі мынау деп, «а» әрпін көрсетеді.  

Нәрсенің бөлшегінен бастап үйретпей, тұтас тұлғасынан бастап үйрету – дерексіз заттан 
бұрын деректі қатты алып таныстыру әдісі. Мысалы: Кітаптың алған бетіндегі әуелі келетін, 
мәселен, мынадай сөйлем екенін – «қалаға жақын жердің бәрі жиын». Осы сөйлемді мұғалім 
кеспе әріптен жасап, тақтай бетіне тізіл қойып, дауыстап әр сөзін қолымен көрсетіп оқиды. 
Сонан соң оны балалар оқығанда, бәрі дауыс қосып көптеп те, жеке де оқиды жана да қалыпты 
ретпен Оқымай, сөзді есе қосып былайша оқиды: 
 Қалаға 
 Қалаға жақын 
 Қалаға жақын жердің 
 Қалаға жақын жердің бәрі 
 Қалаға жақын жердің бәрі жиын [5, 6].  
Бұл әдістер қазіргі уақытта индуктивті, дедуктивті әдіске сай. Яғни, жалпыдан жалқыға, 

жалқыдан жалпыға. Мысалы фонетиканы оқытуда ең әуелі дыбыс, әріптерден бастап, сөзді 
үйрету, немесе керісінше алдымен сөзді талдап алып, кейін әріптерге тоқталу.  

Ахмет Байтұрсынұлының еңбектері сонау ХХ ғасырда жазылғанымен, қазіргі таңда өз мән-
мағынасын жойған жоқ. Осы оқулықтарға, мақалаларға сүйене отырып балаларға білім, білік, 
дағдыны бере отырып, оларды тәрбиелей аламыз. Осылайша қазіргі жаңашыл деп танылып 
жүрген технологиялардың түр түрін ғұлама ағартушының еңбектерінде көрініс табады. Бұдан 
біз сан жылдар бойы жұртшылыққа ұсынылмай, әділ бағаланбай келген Ахмет 
Байтұрсынұлының оқу ағарту саласындағы әдістерінің өміршеңдігіне көз жеткізуімізге 
болады.  
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Абылай Хан атындағы ҚазХҚжӘТУ  
 

МАМАНДЫҚҚА САЙ СТУДЕНТТІҢ СӨЙЛЕУ ДАҒДЫСЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Аннотация. Одним из наиболее эффективных способов развития языка является работа над текстом. В 

этой области основной задачей является разработка научно-методической системы обучения казахскому 
языку по специальности, развитие коммуникативной компетентности языковой личности. лексический 
минимум, когнитивно-ориентированное обучение, грамматический минимум через специальные тексты и 
упражнения. Был представлен методический пакет, связанный с технологией преподавания казахского языка 
по специальности, эффективность которой доказана опытом.  

Ключевые слова: информация, коммуникативная компетентность, языковая коммуникация, значение 
слова, разъяснение, введение, мотивация, обратная связь.  
 
Қазіргі кезде біздің республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім 

беру кеңістігіне еніп те кетті. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, басқаша қарым-
қатынас пайда болды. Елімізде сабақ өтудің жаңа технологиялық әдісінің кеңінен 
қолданылуына мән берілуде. Қазіргі білім беру саласында оқытудың озық технологияларын 
меңгермейінше сауатты, жан-жақты жетілген маман болу мүмкін емес. Онда оқытудың 
технологиялық жүйелігі, тиімділігі ескеріледі. Тілді тиянақты әрі жүйелі түрде үйрету үшін 
қазақ тілі оқытушылары оқу үрдісінде оқытудың жаңа технологияларын пайдаланулары 
қажет.  

Тілдік жүйенің бір-бірімен сабақтасып, бірін-бірі толықтырып отыратын әрбір бөлшегін 
үйренушіге жете түсіндіру үшін оқытушының әр түрлі әдіс-амалдарды пайдалануына тура 
келеді. Үйренушінің материалды дұрыс қабылдауына, есте сақтауына және меңгеруіне тілді 
оқытуда қолданатын технологиялық құралдардың мәні зор. Тілді меңгертуде, білімін 
қалыптастыруына өзіндік септігін тигізетін әр түрлі әдістерді, ойын түрлерін, аудио 
материалдарды кеңінен пайдалануға болады. Олар: магнитофон, теледидар және компьтердің 
көмегімен жаттығу, бақылау жұмыстарын пысықтау сабақтарын жүргізуде кеңінен 
қолданылады. Қазақ тілін оқытуда бұл технологиялық құралдардың тиімді қолданылуы тілді 
жеделдетіп оқытуға, терең меңгертуге ықпал етері сөзсіз.  

Заманауи білім беру үдерісі жеке тұлғаға бағытталған. Тіл үйренушінің іскерлігі, 
коммуникативтік құзыреттілігі дамыту міндеттерімен ұштасып жатқандықтан, қазақ тілінің 
білім мазмұнын құрудың әдіснамасын дұрыс таңдап алу қажеттілігі туындайды. Ол үшін 
қазіргі заман талабына сай мемлекеттік тілді меңгертуде озық технологияларды, ұтымды әдіс-
тәсілдерді пайдалану керек. Білім беру саласында жүйелі жұмыстар атқару – еліміздегі ең 
маңызды әрі кезек күттірмейтін ауқымды мәселелердің бірі.  

Мемлекеттік тілдің қызметін кеңейту мен дамыту үшін оның ғылымда, медицинада, 
өндірісте, елдің халықаралық байланыстарында қолдану аясының кеңи түсуі тіл 
үйренушілердің болашақ мамандығымен де байланысты екендігін көрсетеді. Жоғары оқу 
орнын бітірген болашақ маман, қазақ тілін қарым-қатынас құралы ретінде меңгерумен қатар, 
студенттердің кәсіптік мамандығына сай тиімді жақтарын да қарастыруы керек.  

Тілді мамандыққа қатысты оқытудың ұтымды жақтары: 
 тіл үйренушілер қазақ тілін кәсіби қатынас құралы ретінде қолдана алады; 
 кәсібіне байланысты жинаған сөздік қорды жұмыс орнында пайдаланып, өз 

мамандығына қатысты ой-пікірлерін нақты, анық жеткізу дағдысы қалыптасады; 
 қазақ тілінің танымдық қызметінің маңызы арта түседі; 
 қазақ халқының рухани және тарихи-мәдени байлығын тіл арқылы таныту негізінде тіл 

үйренушілер Қазақстан тарихымен, мәдениетімен, әдебиетімен, халықтың салт-дәстүрімен 
танысып, білімдерін молайтады; 
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 күнделікті қызмет бабында ресми-іскери сөйлесуге тән тұлғаларды меңгеріп, 
мамандыққа қатысты ісқағаздарды жазуды үйренеді; 

 болашақ маманның тұлға ретінде қалыптасуына, өсуіне және дамуына, өз мамандығын 
саналы сезінуіне мүмкіндік туады.  

Осы тұрғыдан мамандыққа сай қазақ тілін сапалы оқыту – қазіргі уақыт сұранысынан 
туындап отырған өзекті мәселелердің бірі болып табылады.  

Соңғы жылдары қазақ тілін мамандыққа сәйкестендіріп қатысымдық тұрғыдан оқыту 
әдістемесіне байланысты ғылыми зерттеулер жүргізілуде.  

Қазақ тілін мамандыққа сай оқытудың басты ерекшеліктерін анықтап, оны қалыптастыру 
жолында көптеген отандық ғалымдарымыз үлкен жұмыстар атқаруда. Онда теориялық және 
әдістемелік тұрғыдан тілдік қатынастағы сөйлесім әрекетінің түрлерін – оқылым, жазылым, 
тыңдалым, айтылым, тілдесім деп қарастыруда. Мемлекеттік тілде еркін сөйлей білу үшін 
тұрмыста, өндірісте, әлеуметтік ортада қазақша тілдік қатынасты игеру; қазақ тілінде мәдени-
ресми, кәсіби қатынасқа дайындық; өз мамандығы бойынша сұрақтарға жауап бере білу, осы 
тақырып төңірегінде ойын айта білу дағдыларын меңгерту; кәсіби бағыттағы қарым-
қатынастық мәтіндерді аудармасыз түсінуге ұмтылу; тіл үйренушілердің сөздік қорын 
молайтуда аударма, түсіндірме және кәсіби сөздіктерді пайдалана білу; қазақша ойлауға, 
қазақша сөйлеуге, жазуға дағдылану.  

Тіл үйренушілердің өз саласында тілді қолдану қызметінде лексикалық минимумды 
анықтау қатысымдық қажеттілікті қамтамасыз ететін ерекшелік екендігін көрсете білуі керек.  

Сонымен қатар өзге тілді үйренушілерге мамандығы бойынша тілдік база жасау мәселесіне 
де көңіл бөлу керек сияқты.  

Кейбір ғалымдарымыз қазақ тілін мамандыққа қатысты оқытудың әдістемелік жүйесін 
жаңа технологиямен толықтырып, дамытып, жетілдіріп отыру – тілдің қатысымдық қызметін 
нәтижелі меңгертуге негіз болады деп есептейді. Атап айтқанда, студенттердің мемлекеттік 
тілде сөйлеуге деген қызығушылығы мен мүдделігін, олардың білімін рейтинг, тест 
материалдарын талапқа сай пайдалану арқылы арттырудың мәнін анықтайды.  

Студенттердің мемлекеттік тілді тиімді игеруінің басты факторы – оқу бағдарламалары 
мен оқулық, оқу-әдістемелік материалдарды модульдік оқу жүйесімен берудің ұтымдылығын 
дәлелдеп, модульдік жүйеге негізделген электрондық оқулықтар студенттердің өз бетімен 
жұмыс істеуіне тиімді екенін айтады. Тілдік жағдай жүйесін үнемі мамандықпен 
байланыстыра отырып қарастыру қазақ тілін мамандыққа қатысты үйретудегі мәтіннің 
маңызды рөлі дәлелденіп, мәтіннің тілдік жүйесі айқындалған. Ол мазмұндық және 
тақырыптық тартымдылығымен ерекшеленуі керек; тіл үйренушілердің өз бетімен жұмыс 
істеуіне ынталандырылуы; қатысымдық (коммуникативтік) қасиеті басым болуы керек; 
мамандыққа байланысты ғылыми мәтіндер студенттерде қажеттілік сезімін туғызып, білім 
беруде олардың сенімін күшейтетін болуы қажет. Сабақ барысында мамандыққа байланысты 
негіз болатын тыңдап-қабылдау, тыңдап-есте сақтау, тыңдап-көру, тыңдап-байқау, тыңдап-
бекіту сияқты тапсырма түрлері беріледі.  

Мамандыққа сай мәтіндегі хабарды тыңдалым арқылы түсіну дәрежесіне қарай берілетін 
төмендегі тапсырма түрлерін нақтылап көрсетеді: мәтіннің мазмұнын түсінуге арналған 
тапсырмалар; мәтіннен алынған ақпаратты шығармашылық ізденістер мен толықтыруға 
арналған тапсырмалар; мәтіндегі хабарларды адамдармен қарым-қатынасқа, сөйлесуге 
қолдана білуге арналған тапсырмалар.  

Қазақ тілін қатысымдық тұрғыдан үйретуде сөйлесім әрекеті мен оның түрлерін 
басшылыққа алуға болады. Шетелдік студенттерге қазақ тілін жазылым әрекеті арқылы 
анықтамасын, ерекшеліктерін меңгертудің тиімді жолдарын көрсетуге болады. Зерттеу 
жұмысында жазылым әрекеті бірнеше түрге бөлініп қарастырылды. Мәселен, жазылу үлгісіне 
қарай жазылымның мынадай түрлері берілді: 

дыбыстық жазылым; 
көшіру жазылымы; 
жатқа жазу жазылымы; 
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көркемдік жазылым; 
танымдық жазылым.  
Тілді мамандыққа сай үйретуге арналған әдістемелік оқулықтар студенттердің ғылыми 

тілді, мамандыққа қатысты кәсіби тілді, ресми-іскерлік тілін жеткілікті түрде меңгеруіне 
ықпал етуде.  

Қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне мамандыққа байланысты оқытуды көздейтін еңбектерде 
студенттердің мамандығына, кәсібіне деген сүйіспеншілігін қалыптастыруды, сөздік 
қорларын байытуды, кәсіби сөздерді меңгеріп, өз ойларын дұрыс мазмұндап жеткізуге, аға 
ұрпақтың өнегелі өмірін өздеріне үлгі ете білуге үйретуді мақсат етеді.  

Сөйлеудің түрлері, олардың ерекшеліктері туралы мағлұмат беретін жаттығулар 
студенттердің сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік тудырады. Сонымен қатар бұл 
еңбектер негізінде тіл үйренушілер жазылым әрекеті арқылы іске асатын шығармашылық 
жұмыстарды жазып үйренуге машықтанады.  

Оқытушы ұсынған барлық жұмыс түрлері тіл үйренушілердің кәсіби тілдік қатынасқа 
түсуін сөйлесім әрекетінің (тыңдалым, оқылым, айтылым, тілдесім, жазылым) бір-бірімен 
байланысуы негізінде қарастырылады. Мамандыққа байланысты таңдап алынған мәтіндермен 
жұмыс істеуде сөз мағынасын түсіндіру, нақтылау, оны студенттердің тіліне енгізу белгілі бір 
дәрежеде өз нәтижесін береді. Мәтінмен жұмыс жүргізуде тіл үйренушілердің кәсіби сөздік 
қоры байып, сөйлеу мүмкіндіктері дами түседі. Сөзжұмбақ, өзі таңдаған мамандығына 
байланысты мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, фразеологизмдер, пікірталастар, шағын әңгімелер 
мен ертегілерді оқып, мазмұндау арқылы да тілге деген қызығушылықты арттырып, тіл 
үйренуге ынтасын күшейтуге болатын сияқты.  

Тіл дамытудағы ең тиімді әдістердің бірі – мәтін бойынша жұмыс істеу. Бұл салада қазақ 
тілін мамандыққа байланысты оқытудың ғылыми-әдістемелік жүйесін жасап, тілдік тұлғаның 
қатысымдық құзыреттілігін дамыту басты міндет ретінде алынды кәсіби тілдік қатынасты 
жетілдіруде тіл үйренушінің қазақша сөйлеу тілін кәсіби қарым-қатынас тілі ретінде дамыту 
көзделді. лексикалық минимумды танымдық-бағдарлы оқыту, грамматикалық минимумды 
мамандыққа сай мәтіндер мен жаттығулар арқылы оқыту ұсынылды; қазақ тілін мамандыққа 
байланысты оқыту технологиясына байланысты әдістемелік кешен ұсынылды, оның тиімділігі 
тәжірибе арқылы дәлелденді.  

Қорыта келгенде, тілді мамандыққа сәйкес оқытуға байланысты құнды ой-пікірлер өте көп. 
Бұл еңбектер мен тұжырымдардың, әсіресе қазақ тілін мамандыққа байланысты оқытудың 
өзіндік ерекшеліктері, заңдылықтары, оны меңгертудің әдіс-тәсілдерінің кәсіби қатынаста 
атқаратын маңызы зор.  

Зерттеу жұмысында жаңа технология бойынша оқытудың ұстанымдарына сәйкес құрылған 
әдістемелік жүйені ұстаздар қауымы өз тәжірибелерінде қолдануға болады.  
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қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

№178 орта мектеп 
 

ТІЛДІҢ ҰЛТТЫҚ ЖҮЙЕСІ 
 

Аңдатпа. Жалпы танымның ең ұтымды әрекеті және адам қабылдауындағы әмбебептық дүниелер – 
салыстыру және теңестіру. Бұл феноменнің негізі психологиялық қабылдау мен ассоциативтік ойлау 
әрекетінде. Мәдениет – бұл адамдар арасындағы қарым-қатынас формасы. Демек, әлеуметтік таным жүйесі 
тілдің ұлттық жүйесінде таңбалық көрініс табады және дүниенің тілдік бейнесін құруға қатысады. Адамзат 
пен табиғат арасындағы байланыстардың көркемөнер түрлерінде образдар арқылы жүзеге асып жатады 
десек, мақалада шайырлардың шығармаларындағы ұлттық болмысқа негізделген ұғымдар қарастырылады.  

Түйін сөздер: қоғам, дүниетаным, болмыс, ұлт, сана, ой, форма.  
 
Қоғамдағы әрбір құбылыс халықтың дүниетанымына байланысты өрнектеледі. Кез келген 

нәрсені салыстыра отырып сипаттап, суреттегенде көңіл-күй сезімдері негізінде бейнеленеді. 
Адам кез келген нәрсені сипаттап, суреттегенде көбінесе теңеп, ассоциативті түрде салыстыра 
отырып, өзінің ой-пікірін бейнелі түрде жеткізіп отырғандығына көз жеткіздік.  

Жалпы танымның ең ұтымды әрекеті және адам қабылдауындағы әмбебептық дүниелер – 
салыстыру және теңестіру [1, 20]. Ал, бұл феноменнің негізі психологиялық қабылдау мен 
ассоциативтік ойлау әрекетінде. Мысалы, қазақ халқында сұлу әйелге қатысты қарға аунаған 
түлкідей, балға ашытқан қымыздай, қысыр емген тайдай, ақ бөкеннің құралайындай, 
шомылып көлге шыққан аққудай, аққудың көгілдіріндей т. б. теңеулер кездеседі. Бұлардың 
барлығы қазақ халқының дүниетанымын, өмірге көзқарасын, сұлулық туралы талғамын 
көрсетеді. Әйелдің сұлулығын қазақ халқы күнделікті тұрмыс-тіршілігі, өмір сүру салтымен 
байланысты түрлі зат, құбылыстармен ассоциациялану, соларға ұқсату нәтижесінде жасалады. 
Ю. М. Лотманның пікірінше, мәдениет – бұл адамдар арасындағы қарым-қатынас формасы. 
Демек, әлеуметтік таным жүйесі тілдің ұлттық жүйесінде таңбалық көрініс табады және 
дүниенің тілдік бейнесін құруға қатысады[2, 56].  

Адамзат пен табиғат арасындағы байланыстардың көркемөнер түрлерінде образдар 
арқылы жүзеге асып жатады.  

Күлімдеп, қасын керіп, келді жылым,  
Сұлудай ақын ерін, алтын тұлым.  
Көркейіп, көңілінен кетті кірбің,  
Көргенде кім де болса мұның түрін.  
Жел есіп, өңменімнен иісі әтірдей 
Көтеріп барлығы да қалды мұрын.  
Жай болып жан – жануар, жайраңдады,  
Әлдилеп, ана алғандай алдына ұлын, – дейді.  
Ақын өлеңін оқи отырып, көз алдыңа қасын керіп, күлімдеп келген алтын тұлымды, сәнқой 

сұлу мен ананың аялы алақанында отырған сәби бейнесі елестейді. Бірақ жазушының айтайын 
дегені бұл емес, – көктемгі мезгіл көркі [3, 77].  

Әрбір адамзат баласы өзінің ортасына қарай, туып-өскен жеріне қарай, өмір сүріп отырған 
еліне қарай, ұлтына қарай, бейімделген менталитетіне қарай, алған білімі мен тәжірибесіне 
қарай айнала қоршаған заттар мен құбылыстарды (ақиқат дүниеге) әртүрлі қырынан таниды 
және танытады. Ақиқат дүние адам санасында қалай қабылданса, сол күйінде жадыда 
сақталып, сол ұлтқа тән тіл арқылы көрініс табады (Әлдилеп, ана алғандай алдына ұлын). Кез 
келген дүниені қарап тани отырып, санаға сарт ете түскен түсінікті (ассоциацияны) немесе сол 
дүние туралы ұғымды тіл арқылы жеткізу үшін біліми, мәдени, рухани танымына сүйенеді. Ол 
тілдік қорындағы тіркес арқылы, метафора арқылы көрініс табады. Мысалы, көктем мезгілін 
таныту үшін логикалық танымда ең алдымен санаға келетін түсініктер: қардың еруі, жыл 
құсының келуі, жаңбыр, жылы киімдердің шешілінуі, бәйшешектің атуы, бұлтты күндер, 
жасыл түс, т. б. Бұлардың барлығы – адамның бес сезім мүшелері арқылы, яғни сенсорлы-
перцептивті қабылдап тануы негізінде санада жинақталған білім көздері, яғни көктем 
мезгіліне берілген ассоциациялар. Ал шығармашылық таланты бар, ерекше танып 



229 

қабылдайтын ақын-жазушылар танымында ассоциативтік білім көздері бейнелі түрде көрініс 
табады. Сондай-ақ қызға қатысты нәзіктік, мейірімділік, тұлымды, сәнқойлық, әтір, т. б. 
түсініктер санада жинақталған қарапайым ассоциациялар болса, ал ақын-жазушылар 
танымында құдықтай тұнық суы тартылмаған, аш белі сәмбі талдай солқылдаған. Әтірдей 
иіс сезімі теңеуі жақсы иіс ұғымында. Әтірдің иісімен жер де, шалғын да әдемі аңқып, сезіміңді 
қытықтап, жаныңды рақатқа бөлейді. Туған жердің, оның шөбі мен ағашының, желі мен 
жауынының иістері әтірдің жағымды иісіне теңестірілген [4, 78].  

Біз қазақ даласының табиғат көркін, жыл мезгілін Абайдың қаншалықты айқын бояумен 
шебер суреттегендігіне сүйсінеміз, Абайдан кейінгі дәуірдегі қазақ поэзиясында осы дәстүр 
қалыптаса түскендігін Сыр сүлейлері поэзиясынан тағы сезінеміз.  

Сондай-ақ олардың шығармаларынан географиялық атаулар сезім-күй теңеулерінің ең 
пәрменді образдарының қатарынан табылады. Географиялық атаулар образ болып 
қолданылғанда, өздері сипаттайтын предметтерге өзгеше мән-мағына беріп, оларды ерекше 
сезімге бөлейді. Сол себепті де суреттелетін заттар мен құбылыстар образдық қасиетке ие 
болып, мән-мағынасы тереңдеп, әсерлене, әрлене түседі. Мысалы, Нұртуған ақын «Бастау» 
өлеңінде: 

Сұлу Сыр сылқ-сылқ күліп сылаң қағып,  
Ағатын кейде еркелеп мың бұралып,  
Аралдың айдынына асыққандай,  
Кейде бір зымырайтын буырқанып! 
Жырау бұл өлеңінде Сұлу Сырды бұлаң қағып, жайнап, құлпырған сұлу әрі кербез қызға 

және судың сыңғырындай сылқ-сылқ еткен қыз күлкісіне теңеген. «Сылқ-сылқ күлді» тіркесі 
есту теңеуі, «сылаң қағып» бейнелі сөзі көру теңеуі. Негізінен сылқыл сөзі сылдырлап, 
сыңғырлап шыққан дыбыс мағынасында қолданылатын сөз. Теңеулердің синонимикасы 
сылаң қағу кербез, керім, сәнқой, әдемі, сұлу десек, бірде жайнауы, құлпыруы, бұлаңдауы 
мағынасын берген [5, 67].  

Көркем шығармалардағы сұлулық бейнелерін беруде, тілдегі толып жатқан ассоциоция-
ларды туғызушы көркемдік тәсілдердің біріне арқау болатын лингвокультуреманың бірі – 
өсімдік, гүл атауларын Сыр сүлейлері өз шығармаларында молынан қолданғандығы 
аңғарылады. Сыр сүлейлері тарапынан сұлулықты, әдемілікті бейнелеуде «сүйрік» өсімдігі 
жиі қолданылған. Қазақтың ару қыздарының сыртқы кескiн – келбетi мен жұртқа сүйкімді 
мінез-құлқы үндесетін табиғат жаратылысын әдемі сипаттайды. Бірақ сүйрік өсімдігін Т. 
Қоңыровтың сөздігінде өсімдіктер тараушасынан кездестірмедік. Дегенмен, мағыналары 
көмескіленген заттар мен құбылыстар тобына енген. Бұл сөзге қатысты өлең жолдарынан 
сүйріктей сұлу келіншек, сүйріктей нәзік саусақ сияқты тілдік метафораларды кездестіреміз. 
Беретін мағынасы сұлулықты, әдемілікті, жіңішкелікті меңзейді.  

Қазақ әдеби тілінің сөздігінде: «Сүйрік – 1. Сулы жерде өсетін өсімдіктердің қамыс, борық 
т. б. ұзын, жұмсақ, әрі тәтті тамыры. 2. Өсімдіктің жаңадан өніп шыққан көгі. Сүйрік саусақ – 
жіп-жіңішке, ұзын, салалы саусақ деген мағынада қолданылғаны байқалады. Молдахмет 
Дабылұлы «Шыбық қыз» өлеңінде: 

Жерінде «Ақбасты көл» өсті бір қыз,  
Жәудір көз, жарқыраған бейне жұлдыз.  
Қарайтын ақ жүзіне бүкіл ауыл,  
Таңырқап: «Қайдан өскен, – деп, – бұл құндыз?!» 
Өзі де Шыбық десе Шыбық еді,  
Сүйріктей сүйкімді боп шығып еді.  
Құрақтай маңындағы құрбылардан,  
Өзгеше болатын бар қылығы еді.  
Он бес пен он алтыға келіп жасы,  
Қиылды қырмызыдай көз бен қасы, – дейді.  
Мысалы, Абай әлемін «құдірет» деп таныған Нұртуған «Түседі Абай еске – дауылпазым» 

өлеңінде: 
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Абайға соқпай өту қияметтей,  
Өйткені, сөз қоры – кен құдіреттей.  
Табан ет, маңдай терін жырға беріп,  
Көтерді жыр күмбезін, жалғыз кетпей...  
Мен де бір шайыры едім Сыр – өңірдің,  
Ширатқан шын арқауын өрнек-жырдың.  
Өлеңім қайта туып бір жасады-ау,  
Гүліндей шешек атқан ой мен қырдың! – деп, Абайдың шығармашылығы өзінің өлең-жыр 

ғұмырының гүлденуіне түрткі болғандығын әдемі әсермен жеткізсе, бірде: 
«Болады ер бағына өнер серік» туындысында: 
Сен, тілім, білгеніңді пәмдеп сөйле,  
Жүр едің көптен бері жолығыспай.  
Дер күнде қызғалдақтай қызғындайық,  
Байқасаң санаулы дем, өмір қысқа – ай, – дейді.  
Қызғалдақтай теңеуі желкiлдеп құлпыpып, әдемi өмір сүру пәлсапасына теңестірілген.  
Қызғалдақ гүлі Сыр сүлейі Тұрмағанбет ақынның «Тәлім» шығармасында: 
Қызғалдақтай ұл – қызды, – 
«Сәнім» десе болады.  
Көктемдегі көл даусын, – 
«Әнім» десе болады.  
Қызғалдақтай теңеуі – ақынның өлеңінде тәрбиелі ұл-қызды желкiлдеп құлпыpған, 

жайнаған әдемi қызғалдаққа меңзеп, жарасымды өң беріп, жайнатып жібертін көрікке, сәнге, 
жарасымдылыққа балайды. Әнге сұранған өлеңдегі қызғалдақ-мәңгі үзілмес тіршілік 
символы. Қызғалдақтай ұл-қыз ақын үшін тіршіліктің бастауы-мәңгілік жалғасқан өмірдің 
жарқын бейнесі, кешегі мен бүгінді, бүгін мен ертеңді жалғастырып тұратын қасиетті ұғым 
мағынасында.  

Сондай-ақ «Ақ Жібек» өлеңінде: 
Шайқалып қызыл гүлдей сен тұрғанда,  
Менің де басқаменен жоқ жұмысым – деп зерделейді.  
Базар жырауда «Қайырға біткен шынармын» өлеңінде: 
Жаман болса жігіттің,  
Жатқа бойы сыналған.  
Таланды ерге тап болар 
Ақылға дана ару ажар,  
Талшыбықтай бұралған.  
Алдарыңда барымды,  
Аянбай төгіп бегілерім,  
Мен бір шығайын құмардан! – деп жыр өрнегімен бере отырып, жақсы жігітке 

талшыбықтай, яғни өрімдей жас, нәзік, сымбатты, көркіне ақылы сай жар кездессе, оның өзі 
мәнді өмір сүрудің бір жолы дегенге саяды.  

Әрбір ұлттың өзіндік ойлауы мен сезінуінде, сондай-ақ қиялдауы мен армандауында 
өзгеше сипат, ерекшеліктердің болатыны, образдардың ұлттың ойы мен сезіміне, қиялы мен 
арманына негізделіп дүниеге келетіні, сондықтан да олардың ұлттық сипаты мен мінезінің 
табиғи қасиеттер болып саналатындығы өзінен-өзі түсінікті.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются путь повышения качества национального образования 

посредством создания единой информационной образовательной среды на основе использования 
современных мультимедийных технологии.  
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Abstract. In the article the waus of national education refinement is considered by means of unified informational 

learning environment on the basis of modern technologies usage.  
Keywords: multimedia technologies, method, information and communication technologies, programs, 

computer, interactive method, imitation of communication, hypertext, sound, animation, video document.  
 
Елімізде соңғы кездері білім берудегінегізгі мaқсат – бұл қазіргі мультимедиялық техноло-

гиялaрды тиімді пайдалана отырып, біртұтас біліми aқпараттық ортa құру aрқылы ұлттық 
білім сaнасын aрттыру. XX ғaсырдың aяғы мен XXI ғaсырдың бaсы қоғaмның дaмуының 
объективті зaңдылығы оның индустриaлды қоғaмнан aқпарaттық қоғaмға өтуін aйқын көруге 
болaды. Бүгінгі таңда әлемнің бірқaтар елдерінде қоғaмның әр мүшесі жеке тұлғa ретінде 
қaлыптасуы үшін қaжетті шaрттарды қaмтамасыз ететін aқпараттық қоғaм құруғa ұмтылудa. 
Бұл aуқымды өзгерістердің негізі компьютерлік ж әне aқпарaттық-телекоммуникaциялық 
технологиялaрдың белсенді дaмуы мен дaмыған aқпараттық білімдік ортaның құрылуында 
болып отыр.  

Қазіргі тaңдa қазaқ тілін оқытудың барысында мультимедиялық технологиялaрды оқыту 
үдерісіне енгізу – қазақ тілін жаңа тұрғыдaн меңгерту болмақ. Тілді оқытуда әдіcтемелік 
тәcілдерді түрлендіруге және көбейтуге мүмкіндік беретін aқпарaттық-коммуникaциялық 
технологиялaр айрықшa орын алуында. Осы орайда aқпарaттық-коммуникaциялық 
технологиялардың түрлі есту және көріп есту көрнекіліктерімен техникалық құрaлдaрының 
көмегімен шынайы тілдесім жағдаяттарын құру, тіл үйренушілердің сөйлеу, ойлау қызметін 
белсенді етудің қызықты тәcілдері, тілдік және сөйлеу дағдыларын, дамытуға бағытталған 
жаттығулар, оқуға деген қызығушылығын арттыру, меңгертіліп жатқан тілдегі бай 
елтанушылық материалдар мен көркем әдебиетті, аутенттік мәтіндерді енгізу, топтағы әрбір 
тіл үйренушінің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру мүмкіндіктері сияқты артықшылықтарын 
тиімді пайдалану қажет.  

Мультимедиaлық технологиялар – бейнелік және аудиоэффектілік, әртүрлі мультибағдар-
ламалық мүмкіндіктерді интербелсенді бағдарламалық жабдықтың басқаруымен орындата 
алатын электрондық құжаттарды дайындау тәсілдердің бірі болғандықтан, оқыту үрдісін 
оңтайландыру, соның ішінде тілді оқыту жұмыстарын жандандыру тек бір күннің ісі ғана емес, 
үнемі жалғасын тауып, дамып отыратын әрекет. Қaзіргі кезде aқпараттандыру сaласы 
бойыншa aртта қaлудың кез-келген елдің, қоғaмның дaму қaрқынына кері әсерін тигізетінін 
білеміз. Кейінгі кезде ақпараттардың жaңа рөліне бaйланысты қоғaмды aқпараттандыру үрдісі 
әлемдік ғылыми-техникaлық прогрестің мaңызды бaғыттарының біріне aйналып отыр.  

Aдамзаттың жинaған ғылыми білімін, белгілі бір біліктер мен дaғдыларды әрі қарaй 
мaңызды міндеттер мен функциялaрды aтқару үшін меңгерту үрдісі білім беру ісі aрқылы 
қaмтамасыз етіледі. Aқпараттар компьютерлік жүйелердің қызмет етуін жүзеге aсырады, 
компьютерлік жүйелер aрқылы өңделген aқпарат aдамға қaйта орaлып, одaн жaңа білімнің 
aлынуына ықпaл жaсайды. Қоғaмды aқпараттaндыру үрдісінің дaму жaғдайында білім берудің 
рөлі де күшейе түседі. Білім берудің әлеуметтік және экономикaлық қызметтері қоғaмның 
әлеуметтік және кәсіби құрылымын қaлыптастырудан тұрaды.  
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Білім беру – aдамның өмір сүруінің объективті қaжеттілігі. Қоғaмдағы aдамзат өркениеті-
нің бaрлық тaрихи эволюциялық дaму кезеңдерінде білім беру тұлғaны, эстетикaлық дүние-
тaнымын дaмытуға, шығaрмашылық қaбілеттерін, aдамдық рухaни келбетін қaлыптастыруға 
бaғытталған. Сондықтaн әлемнің бірқaтар елдерінде болып жaтқан aқпараттық қоғaмға көшу 
үрдісі қaзіргі зaманғы күрделі де aуқымды мәселенің бірі болып сaналады. Aқпараттық 
қоғaмда болып жaтқан көптеген өзгерістер, ғылыми-техникaлық прогрестің белсенді дaмуы, 
ұлттық білім беру жүйесіндегі тоқырaу тілдерді оқыту мәселелерін де қaйта қaрастыруды 
тaлап етеді. Осығaн орaй тілдерді aқпараттандыру мәселесі ғылыми зерттеулерде кеңінен 
қарaстырыла бaсталды.  

Шетелдік және отaндық тәжірибелер компьютердің осы бағытта тиімді құрaл болa 
aлатындығын көрсетіп отыр, дегенмен компьютердің оқыту үрдісін оңтaйлы етудегі бaрлық 
мүмкіндіктері зерттеліп, толық жүйеленіп болмaған. Шетел ғaлымдары мультимедиaға атап 
айтқанда, төмендегідей түсініктер беріп отыр.  

Мультимедия – әртүрлі типті aқпараттарды компьютердің ұсыну мүмкіндігін дaмытатын 
және aдамның мультисенсорлық тaбиғатына негізделген технология (D. Little) [1] деп берсе, 
екіншісінде мультимедия – екі не одaн дa көп типті aқпараттарды интерaктивті формaда 
біріктіру (Д. Х. Жонaссен) (D. H. Jonassen) [2] жағын қарастырған, үшінші берілген 
анықтамадамультимедия – әртүрлі формaда ұсынылғaн aқпараттарды біріктіруге мүмкіндік 
беретін компьютердің aқпараттық және бағдарламалық құралдaрының кешені (И. И. Косенко) 
[3] екенін көрсетеді. Дегенмен, бұл бағыттa жүргізілген ғылыми–әдістемелік зерттеулерде 
электрондық оқу бaсылымдарының бірнеше түрлері aйтылып жүр. Солaрдың негізгілеріне 
тоқтaлып өтсек, «Информaтика және компьютерлік техникa» деп aталатын қaзақ тілі 
терминдерінің сaлалық ғылыми түсіндірме сөздігінде мультимедия ұғымынa мынaдай 
түсіндірме берілген: «мультимедия компьютерде дыбысты, aқпаратты тұрaқты және 
қозғалыстaғы бейнелерді біріктіріп көрсету үшін жинақтaлған компьютерлік технология». Ол 
aқпаратты кешенді түрде бейнелеуді, мәліметтерді мәтіндік, графикaлық, бейне, aудио және 
мультипликaциялық түрде шығaруды жүзеге aсырады. Мәтін түрлі түсті грaфика, дыбыс, сөз 
бен кескін синтезін жaсап, ақпaраттың өте көлемді мөлшерін жaдында сaқтап, диaлогтік түрде 
жұмыс істейді. Мультимедия элементтерімен еркін интербелсенді түрде қазақ тілінде қарым-
қaтынас құруғa, дыбыспен сүйемелденетін бейнекөріністерді компьютер экрaнында көрсету-
ге, тілдік құрылыммен танысуға, аудиомәтіндерді тыңдaп түсінуге толық мүмкіндікбереді. 
Сонымен қатар, мультимедиялық бaғдарламалар сөйлейтін энциклопедиядaн бaстап, 
бейнеклиптік мәліметтер базaсын жaсау жұмыстaрына негіз бола отырып, тіл үйренушілерге 
қажетті ақпараттық материалдармен толық қaмти aлады. Мультимедия технологиялaры 
кешенді болғандықтaн, бұл технологиялaрдың жекеленген элементтері өз бетімен термин-
дермен белгілене бaстады, мұндaғы «мультимедия» сөзі бaстауыш ретінде қолдaнылады: 
мультимедия – процестер, мультимедия – жүйелер, мультимедия бағдарламалар, мультимедия 
– өнімдер, мультимедия – қызметтер.  

Мультимедиялық технологиялaр – әртүрлі типті мәліметтерді дaйындау, өңдеу, біріктіру, 
ұсыну әрекетерін aқпараттық және бағдарламалық жaбдықтарды пaйдалану aрқылы жүзеге 
aсыратын құрaлдар, әдістер мен тәсілдер жиынтығы. Ал, білім берудегі мультимедия – тaным 
процесінің жоғaрылауына септігін тигізетін, білім беру мaзмұнын интербелсенді формaда 
ұсынaтын, дидактикaлық ақпaраттық-бағдарламалық құрaл болып табылады.  

Мультимедияның бaғдарламалық құрaлдары – интербелсенді режимде әртүрлі типті 
aқпараттарды дaйындау, өңдеу, ұсыну, жүйелеу, біріктіру, талдау, салыстыру, реттеу секілді 
іс–әрекеттерді жүзеге aсыруға әрі зaман талабынa сaй тіл үйренушіге сaпалы білім беруде 
электрондық оқу құрaлдарын оқу үрдісінде пайдaлану оқытушылaрдың білім беру ұстaнымын 
қалыптастыруғa, жинақтаған әдістемелерін түрлендіруге, тіл үйренушілермен кері байланыс 
жасауға және жаһандық білім кеңістігіне еркін енуіне, желілік шығaрмашылық қоғaм aрқылы 
тәжірибе aлмасуға мүмкіндік береді. Тілді меңгеруге aрналып жaсалатын компьютерлік оқу 
бағдарламалары меңгертілетін тілдің типіне, жүйесіне, құрылымынa және оқу курсының 
мaқсаты мен қазaқ тілін оқытудың озық әдістемелеріне сaй келуі тиіс деп есептейміз. 
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Компьютерлік оқу бaғдарламаларының тілдік мәліметтердің көлемді қоры, әрқилы түрдегі 
және типтегі тілдік aқпарат, тілдік әрекет түрлерін қaрқынды ету – бұл технолгиялaр меңгертіп 
жaтқан тілде вербaлды және бейвербaлды тілдесімге үйретеді әрі тілдік коммуникацияны 
имитациялауды, aқпараттық мәліметтерді жaн-жaқты түсіндіру мен көрнекі түрде ұсынуды 
толық және тиімді жүзеге aсыруға мүмкіндік береді. Түрлі оқу жaғдаяттары немесе кейстер 
aрқылы қалыптастырылғaн дағдылaр әрі қaрай нaқты тілдесімдік жағдaяттарға сабақтаса 
келіп, тіл үйренушілердің ынтасын арттыруға мүмкіндік туғызады.  

Мультимедиaлық технологиялaрды оқытудa пaйдаланудың теориялық және прaктикалық 
aспектiлерiн Ю.Н. Егоровa [4], дидaктикалық aспектiлерiн Н. В. Клемешовa, тұжырымдa-
малық aспектiлерiн О. Г. Смоляниновa, ортa мектептiң информатикa, матемaтика пәндерiн 
оқытудa мультимедияны пaйдалану әдiстемесiн С. С. Крaвцов, Т. Г. Пискуновa, жоғары оқу 
орындарындa студенттердiң өзiндiк жұмыстaрын дaмытудағы мультимедияның мүмкiндiк-
терiн Д. Э. Френки, студенттердiң болaшақ кәсiби iс-әрекетiнде мультимедиалық технология-
лaрды пайдaлану дaярлығын қaлыптастыру мәселелерін О. Г. Смоляниновa, О. В. Лобaч, А. И. 
Гридюшко, Е. Я. Шипняговa, жоғaры оқу орындaры оқытушылaрының оқу-әдiстемелiк iс-
әрекетiнде мультимедиaны пaйдалану әдiстемесiн Т. Ю. Волошиновa, В. Г. Казaков, 
мультимедиaлық оқыту кешендерiн бaғдарламалық жaбдықтау жолдaрын И. В. Голубятников 
сияқты ғaлымдар өз еңбектерiнде терең зерттеген.  

Бiлiм беру жүйесiнiң жаңа талaптары мен жоғaрыдағы ғaлымдардың зерттеу еңбектерiнiң 
нәтижелерiне сүйене отырып, мынадaй қорытындығa келуге болaды: үздiксiз бiлiм беру 
жүйесiн жетiлдiрудiң негізгі бaғыттарының бiрi ретiнде мультимедиялық технологиялaрды 
қолдaну бүгiнгi күннiң бaсты талабы. Демек, оның техникaлық және дидактикaлық 
мүмкiндiктерiн дaмыту, онaн әрi зерттеу мaңыздырақ екенін уақыттың өзі көрсетуде. Бүгінгі 
таңда мультимедиягрaфика, гипермәтiн, дыбыс, aнимация, бейнемәлiметтердi пайдалануғa 
мүмкiндiк туғызaтын aппараттық-бaғдарламалық құрaлға айналды.  Мультимедиaлық 
технологиялaр – әртүрлi типтi мәлiметтердi дaйындау, өңдеу, бiрiктiру, ұсыну әрекеттерiн 
аппарaттық және бағдарлaмалық жaбдықтарды пaйдалану aрқылы жүзеге aсыратын 
технологиялaр (әдiстер мен тәсiлдер) жиынтығы болғандықтан, бiлiм берудегi мультимедия – 
бiрiншiден, тaным үдерісінің жоғaрылауына септiгiн тигiзетiн, екiншiден, бiлiм беру 
мaзмұнын интербелсенді формaда ұсынaтын дидaктикалық aппараттық-бaғдарламалық құрaл 
бола алады. Тәжірибеміз көрсетіп отырғандай, сабақ барысында мультимедияның 
бaғдарламалық құралдaрын кез келген типті ақпaратты интербелсенді режимде пaйдалануға 
мүмкiндiк беретiн компьютердiң бaғдарламалық жaбдықтары ретінде пайдалануымызға 
болады. Сонымен қатар мультимедиялық құрaлдар және aрнайы бағдaрламалық жaбдықтар 
көмегiмен дaйындалған aқпараттық өнімдерді тиімді пайдалансақ, тіл үйренушілердің тілге 
қызығушылығын арттыруға бірден бір жағдай жасаймыз. Қазіргі таңда мультимедияның 
дaмуы бейнетехникaлық және дербес компьютерлiк технологиялaрдың өркендеуi нәтижесiнде 
жүзеге aсуда. Мультимедиa статикaлық (мәтiндiк, кестелiк, грaфиктiк), динамикaлық 
(анимaциялық, бейнелiк) және дыбыстық ақпaраттарды тaлапқа сaй дәрежеде ұсынуды iске 
асырaды. Сол себепті, мультимедиялық технологиялaрды пaйдалану негiзiнде жүргiзiлетін 
оқыту әдiсi оқытудың теориясы мен технологиясын бiр-бiрiмен бaйланыстырып отыруды 
үнемі қaжет етедi.  

Әрбір оқытушы өзінің педaгогикалық қызметін жоғaры деңгейде көрсетуі үшін 
мультимедиaлық технологиялaрды пайдaлана білуімен қатaр, сол aталған технологиялaрды 
тікелей оқыту процесінде қолдaнудың қaжеттіліктерін анықтaй білуі керек. Бірінші қaжеттілік 
– дәстүрлі оқыту әдісінде тәжірибелік дәлелдеулері жүзеге aсырылуы мүмкін емес 
зaңдылықтар мен теориялaрды, ұғымдaрды, мaкро және микроәлем жөніндегі түсініктерді, 
пәнарaлық байлaныс сипатындaғы күрделі оқу материалдaрын оқыту үшін тіл үйренушілер, 
соның ішінде студенттер мен оқушылaрда қaжетті білім жүйесінің болуы шарт. Екінші 
қaжеттілік – студенттер мен оқушылaрда репродуктивті дaғдының қaлыптасуы. Мұндaй 
қaжеттілік оқу экспериментін жобaлау, оқу мaзмұнына қaтысты мәліметтерді жинaқтау, 
жүйелеу, жіктеу, тaлдау секілді іс-әрекеттер кезінде бaйқалады. Үшінші қaжеттілік – 



234 

студенттерде, тіл үйренушілерде шығармaшалық (креaтивтілік) дaғдының қaлыптасуы. Бұл 
қaжеттілік күрделі есептерді шешу, зертхaналық эксперименттерді жүргізу, объектіні 
модельдеу, қандaй дa бір процестің өтуіне әсер етуші факторлaрды aнықтау кезінде 
байқaлады. Төртінші қaжеттілік – студенттер мен оқушылaрда белгілі бір тұлғaлық сапaның 
қалыптaсуы. Бұл қaжеттілік әлеуметтік мәселелерді шешу aрқылы жaс жеткіншектерді 
адaмгершілікке, ізгілікке тәрбиелеу кезінде айқын көрініс береді. Жaстарда тұлғaлық сапaның 
болуы оның қоғaм aлдында жaуапкершілігін күшейтеді.  

Білім беруде қолдaнылатын тиімді әдістердің бірі – aқпарат берудің сөздік-логикaлық және 
көрнекілік тәсілдерінің үйлесуі, яғни, оқытушының сөзбен түсіндіруінің сәйкесті көрнекі 
құрaлдармен бекітілуі қашанда қолданыста болғаны бәрімізге анық, дегенмен, 
мультимедиялық кешенді бағдарламаларды ұтымды пайдаланудың қажеттілігіне көзіміз 
жетуде.  

Көптеген зерттеушілердік айтулары бойынша, үздіксіз монотонды әңгіме тыңдaп отырғaн 
aдамның нaзары тітіркендіргіштің біркелкілігінен сөйлеушінің дaусынан 20 минуттан кейін-
aқ бaсқа жaққа aуа бaстайды екен. Егер, әңгіме қaндай да бір объектілерді көрсетумен қaтар 
жүрсе, естумен қaтар көру aнализаторы дa жұмыс жaсайды. Aдамның көз aлдына көрнекі 
обрaздың пaйда болуы ұсынылғaн мaтериалды толықтaй меңгеруге септігін тигізеді. 
Көрнекілік әдіс «жүз рет естігеннен, бір рет көрген aртық» деген нaқылдың бекер 
айтылмағaндығын айқындайды. Мультимедияны пaйдаланудың aртықшылығы мынaда: 
мысaлы, кескін немесе сурет – адaмның ой-санaсында белгілі бір бейнені, ұғым-түсінікті 
қaлыптастыруға, мәтін және дыбыс қозғaлыстағы бейнелік әрекетті онaн әрі дaмыту негізінде 
обрaздың ішкі болмысын aша түсуге, эмоционaлдық көңіл-күйдің көтерілуіне әсер етеді.  

Қорыта айтқанда, шетелдік және отaндық әдістемелік, педaгогикалық тәжірибелер 
көрсеткендей, компьютерді қазақ тілін оқытудa қолдaну тіл үйренушілердің тілді үйренуге 
деген қызығушылығын, құштaрлығын aрттыра отырып, психологиялық және танымдық 
жағынан ерекше жaғдай туғызaды. Оқытудa компьютерді қолдaну дидaктиканың негізгі 
қағидaларын кешенді түрде іске aсыру үшін өте қолaйлы деп санаймыз. Бұның өзі экрaндағы 
сөздердің қимыл-қозғaлысы, түрлі-түсті графикaлық бейнелер, тіл үйренушінің белсенділігі, 
жоғaры мотивaциялық қызығушылығы, сaналы түрде, өз бетінше еш кедергісіз еркін жұмыс 
істеуінің өзі оқу үрдісінің тиімді ұйымдaстырылуына жaғымды әсер ететінін көрсетеді. Қазақ 
тілін оқытудa үйреніп жaтқан тілдің фонетикaсын, интонaциясы мен әуезділігін, ырғaғын, т. 
б. дыбыстық ерекшеліктерін меңгертуде мультимедиялық бaғдарламамен оқыту өте ыңғaйлы 
әрі тиімді болмақ.  
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ҚҰРМАЛАС СӨЙЛЕМДЕРДІ ИНТЕРБЕЛСЕНДІ  
ӘДІСТЕРДІ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МЕҢГЕРТУ 

 
Аңдатпа. Мaқaлaдa жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша, құрмaлaс сөйлeмдерді меңгертуде 

интербелсенді әдістердің маңыздылығы туралы бeрілгeн. Қазақ тілі сабақтарында оқу мақсаттарына сай 
құрмалас сөйлемдерді тиімді меңгертудің жолдары қарастырылған. Сонымен қатар, интербелсенді оқуда 
оқушылардың сыни ойлау, шешім қабылдау, пікірталасқа қатысу, басқа адамдармен қарым-қатынас жасау 
машықтарының даму жолдары қарастырылған. Интербелсенді әдістерді сабақтың әр кезеңінде пайдалануға 
болатындығы мысалдар арқылы көрсетілген. Мақала интербелсенді әдістерді зерттеуге зор үлес қосқан А. 
Әлімовтың әдістемелік нұсқаулығы негізінде жазылып, мектептің 9 сынып қазақ тілі оқулығынан мысалдар 
келтірілген.  

 
Аннотация. В статье дается о важности интерактивных методов в освоении сложных предложений по 

обновленной образовательной программе. На уроках казахского языка предусмотрены пути эффективного 
освоения сложных предложений в соответствии с учебными целями. Кроме того, в интерактивном чтении 
рассмотрены пути развития у учащихся навыков критического мышления, принятия решений, участия в 
дискуссиях, общения с другими людьми. С помощью примеров показано, что интерактивные методы можно 
использовать на каждом этапе урока. Статья была написана на основании методического руководства А. 
Алимова, внесшего большой вклад в изучение интерактивных методов обучения, приведена примеры из 
учебника казахского языка 9 класса школы.  

 
Abstract. The article is written about the importance of interactive teaching methods in teaching complex 

sentences according to the new educational program. The Kazakh language lessons include the ways of teaching 
complex sentences. Also, covered the ways of developing of students’ critical thinking, making decisions, and 
discussion skills. The examples show that interactive methods can be used at every stage of the lesson. The article is 
based on A. Alimov’s methodological guidelines who made a great contribution to investigate of the interactive 
methods and provided with examples on the 9th grade Kazakh language textbook.  
 
К. Фопель атап айтқандай, оқытудың дәстүрлі әдістерімен салыстырғанда интерактивті 

оқытудың ерекшелігі сол, «онда қатысушылардың тек ақыл-ой қызметін дамытуға ғана назар 
аудармайды, сонымен қатар оның жеке пікірі, сезімі, білімі, мүддесі мен ұмтылысы тұтастай 
әрекетке тартылады» [1]. Шынымен де, интерактивті оқытуда барлық қатысушылар бір-
бірімен өзара ақпарат алмасады, проблемаларды бірлесіп шешеді және өзінің мінез-құлқын 
бағалайды. Негізгі мақсаттардың бірі – оқытудың қолайлы жағдайларын жасау болып 
табылады. Интерактивті оқытуды сабақ жүргізудің дәстүрлі түрлерімен салыстырғанда, 
оқытушы мен оқушының өзара байланысы өзгереді: педагогтың белсенділігі білім 
алушылардың белсенділігінен кем түсіп, педагог дайын білім бермей, тек қатысушыларды 
өзбетінше ізденуге итермелеп, ұйымдастырушы, бағыттаушы қызметін атқарады. Оқытудың 
интерактивті түрлері жоғары мотивацияны, шығармашылық пен қиял, коммуникабельділік, 
белсенді өмірлік ұстаным, командалық рух, даралық құндылық, еркіндік, өзін-өзі көрсету, 
қызметке акцент, өзара құрмет және демократиялылық қарым-қатынасты қамтамасыз етеді.  

Құрмалас сөйлемді интербелсенді оқу барысында оқушылар сыни ойлауға, шешім 
қабылдауға, күрделі проблемалар төңірегінде ой қозғауға, балама пікірлерді өлшеуге, 
пікірталасқа қатысуға, басқа адамдармен қарым-қатынас жасауға үйренеді. Бұл үшін сабақтар 
жұптық және топтық жұмыс түрінде ұйымдастырылып, түрлі зерттеу жобалары, рөлдік 
ойындар, шығармашылық жұмыстар қолдану тиімді. Оқушы оқу процесінің толық құқылы 
қатысушысы болады, оның тәжірибесі оқу танымының негізгі көзі болып табылады.  

Интербелсенді оқу/оқыту мектепте мынандай жұмыс түрлері мен әрекеттер арқылы жүзеге 
асырылады: 
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– бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, бүкіл сыныппен); 
– жеке және бірлескен зерттеу жұмыстары; 
– оқу, рөлдік және өндірістік (іскерлік) ойындар; 
– пікірталастар; 
– ақпараттың әртүрлі көздерімен жұмыс жасау (кітап, лекция, интернет, құжаттар, 

мұражай т. б.); 
– шығармашылық жұмыстар; 
– жағдаяттар (ситуациялар) арқылы үйрену: нақты ситуацияларды талдау, кейс-стади; 
– презинтациялар; 
– компьютерлік оқу бағдарламалары; 
– тренингтер; 
– интервью; 
– сауалнама өткізіп, оның қорытындыларын талдау; 
– кез-келген оқу әрекеттерін кері байланыспен аяқтау т. б. [2] Осы көрсетілген жұмыс 

түрлерінің ішінен құрмалас сөйлемді оқытуда тиімдісін таңдап алу мұғалімнің шеберлігіне 
тікелей байланысты.  

Қазақ тілі сабағында интербелсенді әдістерді сөйлесім әрекеттері: тыңдалым, айтылым, 
оқылым, жазылым дағдыларының әрқайсысында да пайдалана беруге болады. Сонымен қатар 
әдеби тіл нормасын меңгертуде де интербелсенді әдістер тиімді болып табылады. Әсіресе, 
құрмалас сөйлемді меңгертуде бұл әдіс әрі ыңғайлы, әрі нәтижелі болып табылады. Бұл 
интербелсенді әдістердің тиімділігін көрсету мақсатында төменде бірнеше мысал көрсетілген.  

Жаңартылған білім беру жүйесі бойынша қазақ тілін меңгерту басқа пәндер сияқты оқу 
бағдарламасында көрсетілген оқу мақсаттарына сай жүргізілетіні белгілі. Лексикалық 
тақырып пен грамматикалық тақырыпты меңгерту қатар жүргізіледі. Яғни әдеби тіл нормасы 
– құрмалас сөйлем әр сабақта тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларымен бірге 
меңгертіліп отырылады.  

Сөйлесім әрекетінің алғашқылары – тыңдалым мен айтылым. Қазақ тілін меңгертуде бұл 
екі әрекет бірге жүреді. Тыңдалым – дыбысталған мәтінді мағыналық тұрғыда қабылдауға 
бағытталған сөйлеу әрекетінің рецептивті түрі болса, ал айтылым – ауызша вербалды қарым-
қатынас арқылы жүзеге асырылатын тілдік әрекеттің өнімді түрі.  

Тыңдалымды ұйымдастыру өте маңызды болып табылады. Тыңдалым тапсырмасын 
ұйымдастыруда: 

1. Мәтін тақырыпқа, оқушы жасына және тілдік деңгейіне сай таңдалуы қажет.  
2. Оқушыға ой шақыру үшін тақырып туралы сұрақтар қойылады. Жаңа сөздер 

түсіндіріледі.  
3. Мәтінді тыңдар алдында оқушылар алдымен мәтінге арналған тапсырманы және 

сұрақтарды оқып, талқылаулары қажет.  
4. Тыңдалым мәтіні кемінде екі рет тыңдалуы керек.  
5. Мәтінді тыңдап, сұрақтарға жауап берген соң, оқушылар жауаптарын жұпта не топта 

салыстыра алады.  
6. Ашық сұрақтар арқылы оқушылар мәтіндегі ақпаратты өмірмен байланыстырып, өз 

ойын ортаға салады.  
Тыңдалып дағдысын дамытуға арналған сабақты өткізудің негізгі мақсаттарының бірі – 

оқушыларды тиімді тыңдауға үйрету, яғни ақпаратты түсіну үшін онымен не істеу керек 
екенін үйрету болып табылады. Тыңдалым дағдысын дамытуда тапсырмалар мәтіналды, 
мәтінмен жұмыс кезіндегі тапсырмалар, мәтіннен кейінгі тапсырмалар деп бөлінеді. Солардың 
біріне мысал келтірейік.  

Мысалы, құрмалас сөйлемді меңгертуде тыңдалымнан кейін оқушылардың оқу-танымдық 
іс-әрекетін белсендіру үшін дидактикалық ойындарды пайдалануға болады. Сол ойындардың 
бірі «Жалғасын тап» ойынын келесі тапсырмада пайдалануымызға болады.  
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Мәтін. «Көрме аяқталған соң, көптің көкейінде «ЭКСПО елімізге не берді?» деген сауал 
туындады. Сарапшылар ЭКСПО-ның Қазақстан экономикасын дамытуға мультипликатив-
тік тұрғыдан оң әсер еткенін айтады. Туристік сектор жандана түсті және 
туроператорлардың қызметіне деген сұраныс 1, 8 есе артты. Кәсіпкерлік субъектілерінің 
саны 10%-тен аса көбейді де, елорда бюджетіне қызмет көрсету саласынан түскен салық 1, 
2 есе өсті. Қазақстанның астанасы бүкіл әлемнің назарын өзіне аударды, «Болашақтың 
энергиясы» аясында озық идеялар мен технологиялардың дамуына түрткі болды» [3].  

Тапсырма. Мәтін тыңдатылып болғаннан кейін, мәтін мазмұнына байланысты жай 
сөйлемдер беріледі. «Жалғасын тап» әдісі бойынша сол жай сөйлемдерді құрмалас 
сөйлемдерге айналдыру қажет.  

Дискриптор. Беріген сөйлемнің жалғасын тауып жазады. Құрмалас сөйлемнің жасалу 
жолын түсіндіреді. Құрмалас сөйлемнің түрін ажыратады.  

Келесі сөйлесім әркеті оқылым-рецептивті дағдысы. Оқылым – жазба тілдегі мәтінді түсіну, 
мәтін тілін сөздер деңгейінде және тұтастай мәтін деңгейінде түсіну болып табылады. Карелл 
(1998) оқушылар үшін оқылым әдіс-тәсілдерін білу ғана емес, сондай-ақ сәйкес келетін әдіс 
тәсілдерді таңдай білу де маңызды екенін атап көрсетеді.  

Құрмалас сөйлемді меңгертуде оқылым дағдысы бойынша тапсырма берген кезде 
интербелсенді әдістің тиімді, нәтижелі болатын түрін таңдап алу қажет. Бұл ретте оқылым 
кезіндегі тапсырмаға «Insert» әдісін пайдалануға болады. Insert – оқу және жазба арқылы 
сыни тұрғыдан ойлауды дамыту әдісі, мәтінмен, жаңа ақпаратпен жұмыс жасағанда 
қолданылады. Бұл әдістемеде көбінесе тиімді оқу технологиясы деп аталады. Іnsert әдісін жаңа 
білімді игеру сабақтарына, түзету сабағына немесе жаңа білім мен дағдыларды жаңарту 
сабағына жақсы сәйкес келеді. Әдіс білім алушыдан пассивті емес, мұқият оқуды талап етеді. 
Егер бұрын ол мәтіндегі түсініксіз сәттерді жіберіп алған болса, онда Insert әдісі сізге назар 
аударуға, мәтіннің әр жолын мұқият қарап оқуға сұрайды. Теориялық материалдың үлкен 
көлемінде өңдеу қажет болған кезде Insert өте тиімді.  

Сабақта «Insert» әдісін қолдану әдісі: оқушылар мәтінді арнайы белгішелермен белгілеп 
оқиды: 

V – мен бұл ақпаратты білемін; 
+ – бұл мен үшін жаңа ақпарат; 
– – мен басқаша ойладым, бұл менің білгеніме қарама-қайшы; 
? – мен мұны түсінбедім, бізге нақтылау түсіндірулер қажет.  
Мәтін. «Алматыда саумалдан шоколадтың 8 түрін жасайтын өндіріс орны ашылды. 

Мамандардың айтуынша, бұл – қауіпсіз тағам өндіру бағытындағы теңдесі жоқ инновация-
лық жаңалық. Өйткені осындай отандық брендті жасап шығару үшін Қазақ тағамтану 
академиясының президенті Төрегелді Шарманов көптеген ғалым-технологтармен бірлесіп, 
арнайы зерттеулер жүргізген. Тынымсыз ізденістің нәтижесінде Жер шарындағы теңдесі 
жоқ шоколад дайындап шығарды.  

Қазақ тағамтану академиясының мамандары ойлап тапқан шоколадтың құрамында 
транс май қышқылдары, қаныққан майлар мен холестерин жоқ. «Шарман» шоколадын жеген 
адам шөлдемейді, себебі оның құрамында Кубадан әкелінген какаоның жоғары сұрыптары 
бар. Ал қант қосылмаған тәттінің бұл түрі әлемде ешбір мемлекетте шықпай, тек бізде 
өндірілуі де үлкен жетістік.  

– Қант – адамның ең қауіпті жауы. Біздің мақсатымыз – сол қантты араластырмай 
шоколад шығару...» [3].  

Тапсырма. Егжей-тегжейлі оқу арқылы мәтіннен түсінгендегін басшылыққа ала отырып, 
маңызды деп тапқан абзацтарға немесе бөліктерге белгі қоя отырып, өз ойынан мәліметтерден 
сабақтас сөйлемдер құрастырып, мағыналық түрлерін ажыратып, түрлендіріп жазыңдар.  

Дескриптор: Мәтінді егжей-тегжей оқиды. Оқылым мәтініндегі мәліметтерді негізге алып, 
сабақтас құрмалас сөйлем құрады. Сабақтас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлеріне 
ажыратады, түрлендіріп қолданады.  



238 

Сөйлесім әрекетінің келесі түрі – жазылым дағдысы. Жазылым – бұл оқушылардан 
үйлесімді мәтін құру үшін көптеген күрделі дағдыларды меңгеруді талап ететін міндет. 
Дегенмен, оқушылар өздерінің меңгерген білімін үнемі көрсете бермейді. Жазылым үрдісін 
жоспар-нобай-түзету-жетілдіру түрінде модельдей отырып, әрі оқушыларға осы ретпен 
жұмыс істеуге жағдай жасай отырып, мұғалімдер оқушыларға кідіріс жасап, жазылым 
жаттығуы үшін талап ететін барлық дағдыларға тоқталып, ойлануға мүмкіндік беретін 
жағымды ахуал қалыптастырады.  

Құрмалас сөйлемді оқыту барысында, жазылым кезінде «Бір сөйлеммен түйіндеу әдісін» 
пайдалануға болады.  

Мәтін. «Біздің елімізде тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап-ақ, азаматтардың 
құқығы мен бостандығының сақталуына жете маңыз беріліп келеді. Конституциямыздың 1-
бабында адам құқықтарын сақтау нормасы бекітілді де, 30 бап түгелдей азаматтардың 
құқықтарына, бостандықтары мен мүдделеріне арналады. Бұл демократиялық ашық 
қоғамда өмірдегі барлық құндылықтардың ішінде адам құқығы мен бостандығы ғана 
маңызды болып саналатындығын білдіреді. Демек, адам құқығы мен бостандығын сақтау 
тетіктерін іске асыруға, олардың орындалуына кепілдік беруді күшейтуге ерекше назар 
аударылады. Ал бұл мәселелердің шын мәнінде қалай жүзеге асып жатқандығын Президент 
жанындағы Адам құқықтары жөніндегі комиссия жұмысынан байқауға болады. Ол – 
еліміздің адам құқықтары жөніндегі алғашқы мамандандырылған ұлттық мекеме...» [3].  

Тапсырма. Мәтін бойынша білімдерін түйіндейтін бір сөйлем жазады. Сөйлемдер және, 
әрі, да, де, та, те жалғауларының қатысуымен болуы шарт. Содан кейін бәрін қорытып, 
түйінді 1 сөйлемді топ мүшелерінің шешімімен түйіндеп, сол сөйлемді топ мүшелері көшіріп 
жазып алады. /Мұғалім ыңғайлас салаластың ережесімен тапсырма орындау барысында 
таныстырады. Жалғаулық шылауларын атап, салаластың бұл түрі жалғаулық-
ты/жалғаулықсыз жасалатыны туралы түсінік береді/.  

Дескриптор: 
– Берілген жалғауларды қолданады; 
– Құрмалас сөйлем құрап жазады; 
– Түйінді сөзді табады.  
Жоғарыда көрсетілген бұл әдістер оқушыларды жеке тұлғалық қасиеттерінің 

қалыптасуына, белсенді әрекет етуіне, өзара еркін қарым-қатынас жасауына, сыни тұрғыда 
ойлауына жол ашады.  

Ағартушы-ғалым А. Байтұрсынов: «Әдіс деген қатып семіп қалған догма емес. Жақсы 
дерлік те, жаман дерлік те бір әдіс жоқ. Олқылықтың белгісі – бір ғана әдісті болу: шеберліктің 
белгісі – түрлі әдісті болу. Әдіс керектіктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы – жаман болмағы 
жұмсалатын орынның керек қылуына қарай», – дейді [4]. Түрлі әдіс-тәсілдерді меңгеріп, 
оларды тиімді пайдалану, сабақты түрлендіріп өткізу үлкен нәтижеге жеткізетіндігі хақ. 
Құрмалас сөйлемді меңгертуде жоғарыда көрсетілген әдістерді ғана пайдалану жеткіліксіз. 
Басқа да көптеген интербелсенді әдістерді пайдаланып, сабақты әрі қызықты, әрі түсінікті, әрі 
нәтижелі қылып өткізуге әбден болады. Ол үшін мұғалімдер үнемі ізденіп, бала үшін жаңа, 
қызықты, пайдалы сабақ үлгілерін жасауы тиіс. Интербелсенді әдістер алуан түрлі. Оларды 
тек тиімді, оқу мақсатына сай пайдалана білу керек.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Аңдатпа. Мақалада студенттерге кәсіби орыс тілінің лексикасын оқыту үдерісінде ойын тапсырмаларын 

қолдану мәселесі қарастырылған. Сондай-ақ, орыс тілі сабағында қолданылатын ойын тапсырмаларының 
түрлеріне бірнеше мысалдар келтірілген.  

Түйін сөздер: ойын, кәсіби қарым-қатынас, ынталандыру, мотивация.  
 
Abstract. This article is devoted to the problem of using the playing tasks during the process of teaching students 

the professional vocabulary of Russian language. In the article the examples of playing tasks are also given.  
Keywords: game, professional communication, incentive, motivation.  

  
Многолетний практический опыт преподавания показывает, что игра, как неотъемлемая 

часть человеческой жизни, заключает в себе богатые ресурсы для повышения эффективности 
методик и технологий обучения русскому языку в неязыковом вузе.  

Давайте вспомним, что такое игра. Игра – это деятельность, присущая реальной жизни 
людей с рождения и до старости; зачастую игра – предварительная тренировка перед 
выполнением реальных задач в различных сферах жизни. В то же время игра – это способ 
реализации и самосознания личности в широком спектре ситуаций, при этом человек 
испытывает и узнает себя, свои силы и возможности, в игре человек удовлетворяет 
врожденную потребность что-то уметь, потребность познания мира и себя.  

С помощью игры человек может дать выход накопившейся энергии или, наоборот, 
получить заряд бодрости, поскольку игра протекает в условиях повышенной физической, 
интеллектуальной, эмоциональной активности [1, 46].  

Преподавателю нужно творчески подходить к проведению игр на уроке. Игру можно 
начинать, когда студентами усвоен минимум какого – либо материала.  

Все дидактические игры включают в себя речевые действия, иногда в сочетании с 
движениями, мимикой, с использованием предметов, картинок, карточек. Успешное 
проведение игры зависит от уровня подготовки студентов и этапа обучения.  

Перед началом игры студентам сообщается, на каком материале она будет проводиться. 
Объясняются задачи. В процессе игры преподаватель должен проявлять максимум 
доброжелательности, такта и терпения.  

Время проведения игры зависит от темы занятий. Они могут проводиться во время 
объяснения нового материала, закрепления изучаемого или повторения пройденного.  

В методике преподавания языка выделяется несколько разновидностей учебных игр: 
имитационные, символические и исследовательские. Имитационные игры ассоциируются с 
игровым моделированием реальности. Символические игры основаны на четких правилах и 
игровых символах, а исследовательские игры связаны с новыми знаниями и способами 
деятельности [2, 80].  

Игры могут проводиться в устной или письменной форме. Разумнее использовать игры во 
второй половине занятий, когда студенты устают и работоспособность их падает, внимание 
рассеивается. В это время игра мобилизует умственную деятельность и в то же время является 
разрядкой, снимающей усталость.  

В КазНАУ студенты первого курса всех факультетов в процессе обучения русскому языку 
знакомятся с терминами на русском языке, читают тексты по специальности по-русски.  



240 

Чтобы создать атмосферу непринужденного общения и заинтересованность в предмете, мы 
наряду с традиционными формами учебной работы используем игровые задания.  

Игровые задания позволяют активно усваивать специальную лексику, тренировать 
грамматический и лексический материал, развивать монологическую и диалогическую речь. 
Содержание материала и характер заданий, предлагаемых во время игр должны быть 
направлены не на простое воспроизведение материала, а на развитие у студентов 
мыслительных процессов: умения выявлять, сопоставлять и сравнивать явления и факты, 
анализировать, синтезировать их, делать правильные выводы из фактов, только тогда 
использование игровых заданий принесет свои результаты [3, 17].  

Чтобы помочь студентам усвоить термины, можно провести занятие в игровой форме.  
Данная игра используется для автоматизации лексико–грамматических форм. 

Преподаватель называет глаголы, задача студента – составить правильное словосочетание. 
Таким образом, студент запоминает управление глаголов, а также профессиональную лексику.  

Например: 
Преподаватель: болеть ….  
Студент: болеть сапом (бруцеллезом, ящуром и др.); 
Преподаватель: признаки … 
Студент: потеря аппетита, слюнотечение и др.  
Игра «Найди пару» 
Вариант А. Студентам предлагается подобрать к существительному подходящие 

прилагательные. Побеждает тот, кто быстрее всех и при этом правильно выполнит.  
Задание.  

 
 Существительное Прилагательные 

1 порода крупный рогатый 
2 шерсть тонкий, грубый 
3 направление мясошерстный 
4 привес высокий 
5 климат континентальный 
6 содержание пастбищный, стойловый 
7 культура кормовой, масличный 
8 хозяйство племенной 

 
Вариант Б. В этом варианте студенты должны быстро подобрать к прилагательным 

существительные.  
Зеленый … (хлорофилл), органический… (вещество), цветковый…(растение), засухоус-

тойчивый … (сорт), плодоносящий … (дерево), шпалерный … (конструкция), капельный … 
(орошение), корневой … (система), максимальный … (урожайность).  

Аналогичные игры и игровые задания можно использовать и в медицинском вузе.  
«Четвертый лишний» 
 Гортань, трахея, бронхи, пищевод (дыхательная система) 
 Грудина, ребро, позвоночник, копчик (части грудной клетки) 
 Локоть, голень, предплечье, запястье (кости верхних конечностей) 
 Сердце, вены, трахея, аорта (сердечно–сосудистая система) 
Конкурс команд «Кто быстрее?» На доске пишутся слова или словосочетания. Задание 

командам: написать с каждым словом или сочетанием как можно больше предложений по 
изучаемой теме. Выигрывает команда, быстрее и правильнее выполнившая задание.  

Игра – простейшей и очень эффективный способ моделирования речевой ситуации, 
поэтому ее с успехом можно применять в учебной практике, создавая необходимые условия, 
имитирующие или воспроизводящие реальное общение. Игра дает возможность облекать 
процесс познания мира в формы, не похожие на обычное обучение: здесь и фантазия, и 
самостоятельный поиск ответа, и новый взгляд на известные уже факты и явления, пополнение 
и расширение знаний, установление связей [4, 328].  
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Языковой материал для конкурса: называться, называть, получить название, являться 
причиной, жаловаться, локализоваться, иррадировать, отдавать, носить какой характер, 
длиться, возникать, прекращаться, сопровождаться, различать.  

Конкурс кроссвордов. Группа делится на 2 команды, каждой из которых даётся кроссворд. 
Та команда, которая первая справится с кроссвордом, побеждает. Далее можно предложить 
студентам следующее задание: употребите эти слова в словосочетаниях или предложениях. За 
каждое словосочетание или предложение присуждаются баллы.  

Примерные вопросы для кроссвордов: Дайте медицинское название следующим словосо-
четаниям: 1. Закупорка сосуда. 2. Сердечная мышца. 3. Недостаточность кровоснабжения 
миокарда. 4. Мешковидное выпячивание сердца. 5. Учащенный ритм сердца. 6. Подложечная 
область. 7. Омертвение сердечной мышцы. 8. Нарушение питания сердечной мышцы.  

В игре формируется непринужденная атмосфера, которая способствует абстрагированию 
от обстановки на уроке, что помогает снятию языкового барьера и более полной реализации 
коммуникативного потенциала учащихся. Коллективная форма игровой деятельности 
помогает преодолеть многие психологические барьеры, которые связаны с боязнью сделать 
ошибку или показать себя не в лучшем свете перед окружающими [5, 83] 

Как показывает практика, использование игровых заданий на занятиях по русскому языку 
положительно влияет на формирование у студентов профессионально–речевых умений и на 
овладение языковым материалом, что является одной из задач обучения.  
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Абай атындағы ҚазҰПУ 
 

 «САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ОҚЫТУ» ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ДЕҢГЕЙЛЕРІ 
АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАУЛУ 

 
Қазақ тілі сабақтарында білім алушыға жүйелі білім берумен қатар олардың сөйлеу мәде-

ниетін, тіл байлығын, ойын нақты, көркем, жүйелі жеткізе алу мүмкіндігін арттырып, рухани 
дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырып, шығармашылық ойлауға дағдыландыратын 
ұтымды тәсілдердің бірі – грамматикалық талдау жүргізу.  

Қазақ тілі – барлық пәндердің көшбасшысы. Оған алаш зиялысы Ж. Аймауытовтың мына 
пікірі дәлел бола алады: «Мектепте оқылатын пәндердің бәріне бірдей керекті, бәрін қаусырып, 
орын алатын пән ана тілі екендігінде дау жоқ. Ана тілі – халық болып жасағаннан бергі жан 
дүниесінің айнасы: һаман өсіп, өніп, түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі. Жүректің 
терең сырларын басынан кешірген дәуірлердің, дүниеге көзқарасын, нанымын, арманын, 
қайғысын, қуанышын, қысқасы, жанының барлық толқындарын тұқымынан тұқымға жеткізіп, 
сақтап отыратын қазынасы – сол халқының тілі.  

Ана тілін меңгеру – сөздерді жаттау, олардың жүйесін, өзгеру заңдарын білу ғана емес, тіл 
үйренумен бірге бала тілдің сансыз көп ұғымдарын, ойларын, сезімдерін, сұлу үлгілерін, ойлау 
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жүйесін, ой пәлсапасын да меңгереді» [1, 306-б. ]. Ғалымның айтқан осы пікіріне біз 
оқушыларға тілдік талдау жасауды дағдыға айналдырғанда ғана қол жеткізе аламыз.  

Әдістеме ғылымында «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы арқылы білім алушыны 
қалай оқытуға, қазақ тілі материалдарын қалай меңгертуге болады деген сұрақтар төңірегінде 
дипломдық, магистрлік диссертация, докторлық диссертациялардың зерттеу жүгі бола 
бастағанына да көп болған жоқ. «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы арқылы тек қазақ тілі 
ғана емес, басқа жалпы білім беретін орта мектептегі көптеген пәндердің мазмұны нәтижелі 
түрде меңгертіліп келеді. Технологияның он деңгейінің алғашқысынан бастап жұмыс жасаған 
оқушы міндетті түрде шығармашылық деңгейге жетеді.  

«Сатылай кешенді оқыту» қазақ елінің төл технологиясы, себебі, біріншіден, 
технологияның теориялық негізі ретінде А. Байтұрсынов, Ж. Аймауытов, Т. Шонанов, М. 
Жұмабаев, Қ. Жұбанов т. б. көрнекті ғалымдардың ғылыми әдістемелік тұжырымдары 
басшылыққа алынады; екіншіден, Ыбырай, Абай, Шоқандардың ағартушылық ұстанымдарын 
негізге алады; үшіншіден, теория мен практиканы ұштастыруда ғалым-әдіскер Ф. Ш. 
Оразбаеваның тілдік қатынас теориясына негізделеді; төртіншіден, ұрпақтың тілін дамытуға, 
ұлттық құндылықтарды бағалай білуге, құрметтеуге үйрету мақсатында ауыз әдебиетінің бай 
мұрасынан бастап, бүгінгі күнгі сөз зергерлерінің әдеби ой-толғамдарын жаттату, мәтін, тіл 
дамыту, тіл ұстарту жаттығуларын материал етіп пайдаланылады. Сатылай кешенді талдауда 
баланың ізденушілік, зерттеушілік әрекетін ұйымдастыру басты назарда болады. Ол үшін 
оқушы өзінің бұған дейінгі білетін амалдарының, тәсілдерінің жаңа мәселені шешуге 
жеткіліксіз екенін сезетіндей жағдайға түсуі қажет. Осыдан келіп, оқушының оқуға, білуге 
деген ынта-ықыласы артады, білім алуға әрекеттенеді.  

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясында мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-
қатынас жаңа қағидаларға негізделеді. Олар: ынтымақтастық, өзара сыйластық, түсіністік, 
әріптестік сияқты қасиеттер. Бұл технологияның маңызды тағы бір ерекшелігі – оқушыларды 
жақсы, жаман, орташа оқиды деп бөлмей, тек материалды өте жылдам, баяу қабылдауына 
қарай тапсырманы оң деңгейге икемдеп, барлық баланың дамуына қолайлы жағдай туғызуды 
мақсат етеді.  

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясы арқылы тілдік материалдарды меңгертудің 
ерекшелігі – оқушылар түсіндірген материалдарды толық түсініп, жүйелі меңгереді, 
шығармашылық жұмыстарды өздігінен орындауға бейімделеді.  

Бұл технологияны қазақ тілі сабағында пайдаланудағы күтілетін нәтиже, жетістік: 
1. Оқушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады; 
2. Ойлау қабілеті артады; 
3. Сабаққа қызығушылығы артып, білімін пысықтап, толықтырып отырады.  
Көптеген ғалымдар грамматикалық талдау жүргізу мәселесін арнайы ғылыми зерттеу 

мәселесі етіп қарастырмағанымен, талдаудың қажеттілігі, тілді оқытуда белгілі бағыт-бағдар 
беретінін өз еңбектерінде ерекше атап, талдау жолын, тәсілдерін, теорияның талдаумен 
бекітілетінін нақты етіп көрсетіп берді.  

Қазақ тіл білімінде тілдік қатынас теориясы ғылыми-әдістемелік мәселе ретінде алғаш рет 
ғалым-әдіскер Ф. Ш. Оразбаеваның зерттеу еңбектерінде жан-жақты қарастырылған. Ғалым: 
тілдік қатынас теориясына былай анықтама береді: «Тілдік қатынас (ТҚ) – адамның ойлау, 
пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсіну, айту, пікірлесу т. б. әрекеттеріне тікелей қатысты құбылыс» 
[2, 3-б. ].  

Педагог-ғалым В. П. Беспалько зерттеу еңбектерінде деңгейлеп, саралап оқытуға кеңірек 
тоқталып, оның ең озық, тиімді әдістерін, тың жолдарын, озық үлгілерін жаңашылдықпен 
дәлелдеп береді. Ғалым оқу материалдарын меңгерудің төрт деңгейін ұсынады: 

Бірінші, оқушылық деңгей. Мұнда білімнің берілуі, деңгейлік тапсырмалардың іске 
асырылуы бағдарлама талабына сәйкестігіне байланысты; 

Екінші, алгоритмдік деңгейде оқу материалдарының түсініктілігі, мазмұны, деңгейлік 
тапсырмалардың күрделене түсуінен аңғарылады; 
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Үшінші, ізденушілік деңгейде білімнің берілуі, жүйелілігі, сабақтастығы, ізденушілік 
ерекшелігі басым болып, деңгейлік тапсырмалардың танымдық жағынан жетілуіне, 
тереңдетілуіне айырықша назар аударылады; 

Төртінші, шығармашылық деңгейде баланың дарындылығы, таланты, тапсырмаларды 
орындаудағы ізденімпаздығы, танымдық рухани интеллектуалдық шеберлікке ұштасады 3.  

Зерттеп отырған тақырыбымыз «Сатылай кешенді оқыту» технологиясының авторы 
әдіскер-ғалым Н. Оразахынова ғалым В. П. Беспальконың деңгейлік тапсырмалар қағидасы 
мен әдіскер ғалым Ф. Ш. Оразбаеваның тілдік қатынас теориясын ұштастыра отырып, қазақ 
тілінің өз заңдылықтарын негізге алып, сатылай кешенді оқыту технологиясының өзіндік 
деңгейлерін жасалып, талдаудың жазбаша және ауызша үлгілерін төмендегідей жүйеде 
ұсынады: 

Бірінші деңгей. Тілдік бірліктерді толық жазылым бойынша сатылай кешенді талдау.  
Екінші деңгей. Тілдік бірліктерді қысқаша жазылым бойынша талдап, айтылым бойынша 

толық ауызша сатылай кешенді талдау.  
Үшінші деңгей. Тілдік бірліктерді жазылым бойынша ықшамдау принципімен өрнектеу, 

айтылым бойынша ауызша толық сатылай кешенді талдау.  
Төртінші деңгей. Тілдік бірліктерді жазылым бойынша символдар арқылы ықшамдау 

принципімен өрнектеу, айтылым бойынша ауызша толық талдау.  
Бесінші деңгей. Диалог арқылы талдау.  
Алтыншы деңгей. Жат жазу.  
Жетінші деңгей. Уақытқа талдау: а) өте жылдам – 3 минутта; ә) жылдам – 5 минутта; б) 

баяу – 7 минутта.  
Сегізінші деңгей. Компьютерлік талдау.  
Тоғызыншы деңгей. Ашық тест.  
Оныншы деңгей. Шығармашылық жұмыс.  
Әр деңгейдің ішкі мазмұнына жеке-жеке тоқталсақ: 
Әр деңгейдің ерекшелігіне тоқталып, талдап көрейік. Бірінші деңгей. Тілдік бірліктерді 

толық жазылым бойынша сатылай кешенді талдау.  
Бірінші деңгейдегі талдау үлгісі соңғы деңгейлердің барлығына тірек, негіз болатындықтан, 

сатылай кешенді талдау технологиясында тілдік қатынастың жазылым әрекеті ерекше орын 
алады. Өйткені мұғалім тіл білімі салаларының әр түріне негіз етіп алынатын сызбаларды 
басшылыққа ала отырып, тілдік анықтамаларды оқушының ұғымына сай, түсінігіне жеңіл 
дәлелдемелер түрінде қатесіз жазбаша ұсынады.  

Жазылым бойынша тілдік материалдарды сатылай кешенді талдауда бірнеше іс-әрекет 
қатар жүзеге асады. Мұғалім де, оқушы да жазады, дауыстап айтады, естиді, көзімен көреді, 
естіген нәрсені есінде ұзақ сақтайды. Технология авторы бірінші деңгейде атқарылатын 
жұмыс түрлерін жоғарыдағыдай нақтылай келе Ж. Аймауытовтың мына пікіріне жүгінеді: 
«Бір нәрсе туралы адамның саңлау мүшелері жапа тармағай қызмет етсе, соғұрлым ол нәрсені 
тезірек, нығырақ меңгеріп алмақ. Білімнің қиқымы бейне бір суда жүзген жеміс: бес бармақты 
батырып, шеңгелдемесең, уысыңа түк ілінбейді, іліксе де аз келеді. Ендеше, білім алуға 
қармақты тұс-тұсынан салу керек. Ол қармақтар – саңлау мүшелеріміз (көз, құлақ, тіл, мұрын, 
қол-дене). Балаға сөйлеңіз (тыңдасын!), жазыңыз (көрсін!), айтқызыңыз (тілімен қызмет етсін), 
жаздырыңыз (қолымен, денесімен істесін). Міне, тұс-тұсынан қармақ салған деп осыны 
айтады. Мүшелері жегілсе, оқушы тез меңгеріп, тоқып алады. Сабақ сайын оқушының есінде 
болатын бір мықты әдісі осы болу керек» 4, 196-б. .  

Тілдік материалдарды толық жазылым бойынша сатылай кешенді талдауда сөйлеу іс-
әрекетінің түрлері былай орналасады: жазылым  тыңдалым  оқылым  сөйлесім. Бұл – 
талдаудың алғашқы да негізгі тірегі. Себебі мұнан кейінгі талдау деңгейлері сауатты жазу, 
сауатты айту, үйренген жүйесін сауатты жеткізуде осы бастапқы деңгейге жүгініп отырады. 
Сондықтан мұғалім бұл талдауды жүргізуде үлкен жауапкершілікпен, талдаудың әр 
сатысындағы дәлелдеменің әр сөзіне, сөйлеміне ыждағаттылықпен көңіл бөліп, оны тақтаға, 
кодоскопқа, компьютерге немесе интерактивті тақтаға жазуда бірде-бір қате жібермеуі керек. 
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Тәжірибе барысында анық байқалған жағдай бастапқыда мұғалім жазылым бойынша 
талдаудың бір сөзін, сөз тіркесін немесе сөйлемді қате қолданса, оқушы санасынан оны өшіру 
мүмкін емес.  

Сондықтан мұғалім талдаудың үлгісін оқушыларға ұсынарда жазғанын алдын ала бірнеше 
рет оқып, ауызша айтып, талдаудың ең сауатты нұсқасын өзі санасында тұрақтандыруы қажет.  

Тіл білімінің әр саласындағы сызбада тілдік бірліктердің реті саты-сатымен жүйеленіп 
берілген. Онда тілдің белгілі бір саласы бойынша оқушының игеруге тиісті тілдік бірліктері, 
сөйлеу іс-әрекетінің түрлері арқылы білуге тиісті білім көлемі, теориялық материалдар 
қамтылады. Сатылай кешенді талдау технологиясының дәстүрлі оқыту жүйесінен ерекшелігі 
тез, нақты жауап беруге дағдыландырады.  

Бірінші деңгейде оқушы:  
 Сауатты жазып, оқып, айтуға дағдыланады; 
 Тіл білімінің әр саласынан өтілген материалдарды жүйелі түрде түсініп, ғылыми тілде 

баяндауға машықтанады; 
 Сөйлеу мәнері белгілі жүйеге түсіп, әуезді сөйлеуге үйренеді; 
 Өзі талдап тұрған сөздің құрамын, құрылысын, буынын, дыбыстардың өзіндік 

ерекшелігін дұрыс ажыратып, жолдастарына, мұғалімге нанымды түрде жеткізуге 
бейімделеді; 

 Тыңдаушы оқушылар да назар қойып, жолдасының жауабын мұқият тыңдауға 
дағдыланады.  

Екінші деңгей. Тілдік бірліктерді қысқаша жазылым бойынша талдап, айтылым бойынша 
толық ауызша сатылай кешенді талдау.  

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясының бұл деңгейінде оқушы талдауды ауызша 
толық баяндап, жазуда талдаудың қысқа түрін қолданады. Дұрыс баяндауға қажет толық үлгісі, 
сөйлем құрылысы алдыңғы сатыда толық қамтылып, үйретілген. Сондықтан оқушы кез келген 
сөзді көрсетілген жүйе бойынша баяндауға машықтанады. Сондай-ақ алдыңғы деңгейде де, 
бұл деңгейде және кейінгі деңгейлерде де тыңдалым үнемі жүзеге асырылып отырады. 
Тыңдалым арқылы баяндаушы оқушының жауабын сыныптағы барлық оқушы мұқият 
тыңдайды, талдау барысында жіберілген кемшілікті байқайды, оны түзетуге әрекет жасайды. 
Тыңдалымды дұрыс жолға қою арқылы мұғалім оқушыны мұқият тыңдауға, тез шешім 
қабылдауға, дұрыс жауапты іркіліссіз айтуға баулиды. Осы арқылы оқушыларды бірте-бірте 
іскерлік қарым-қатынасқа баулиды.  

Үшінші деңгей. Тілдік бірліктерді жазылым бойынша ықшамдау принципімен өрнектеу, 
айтылым бойынша ауызша толық сатылай кешенді талдау.  

Бұл деңгейде де тілдік қатынастың бірінші – айтылым; екінші – жазылым; үшінші – 
тыңдалым әрекеттері қатар іске асады. Бұл талдау – күрделілігімен ерекшеленеді. Мұнда 
бірнеше сөз немесе сөйлем алынып, әр саты бойынша ұқсас ұғымдар жинақталып, талдау 
арқылы дәлелдеме жұмысы жүргізіледі. Сондай-ақ талдаудың бұл деңгейіндегі көзделетін 
мақсат оқушыларды ой ұшқырлығына баулу, танымдық дүниесін байыту.  

Төртінші деңгей. Тілдік бірліктерді жазылым бойынша символдар арқылы ықшамдау 
принципімен өрнектеу, айтылым бойынша ауызша толық талдау.  

Бұл деңгейде оқушылардың алдыңғы игерген білім-білік, дағдыларын жинақтап, сауатты 
әңгіме әдісі қолданылады.  

Әңгіме әдісі туралы ғалым Т. А. Ильина былай дейді: «Әңгіме дегеніміз – бұл оқытудың 
сұрақ-жауап әдісі. Ол оқу процесінің барлық буындарында қолданылады» [5].  

Оқушылар өткен сабақтардағы машықтарын пайдалана отырып, талдау барысында ойын 
дамытуға, өтілген материалды еске түсіруге, ұқсас ұғымдарды жинақтауға, салыстыруға, 
сауатты баяндауға әрекет етеді. Әр оқушының ойлау дербестігі, әңгіменің қажетті желісін 
сақтау және талдау жұмысын дараландыру қамтамасыз етіледі. Осы арқылы мұғалім оқушыны 
жеке шығармашылық жұмыстарға баулу мүмкіндігіне жол ашады.  

Бесінші деңгей. Диалог арқылы талдау.  
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Бесінші деңгейдегі талдау үлгілері көбінесе ауызша орындалады. Бұл талдау арқылы 
аңғарымпаздыққа, әріптесінің жауабын мұқият тыңдауға, ойын әрі жалғастырып кетуге 
машықтанады. Әрі мұндағы іс-әрекет көбіне ойын түрінде жүргізіледі.  

Алтыншы деңгей. Жат жазу.  
Ертеректе мектеп тәжірибесінде үш-төрт шумақ өлеңді жаттатып, оны жатқа жаздыру 

мұғалімдер тәжірибесінде жиі қолданылатын. Мұндағы, көздеген мақсат: біріншіден, 
оқушылардың өлеңді жадында ұзақ сақтауы үшін; екіншіден, орфографиялық қателерді 
жібермеуге төселдіру үшін; үшіншіден, тыныс белгіні дұрыс қою және қандай жағдайда қай 
тыныс белгіні қою керектігін саналы түрде меңгерту үшін.  

Жетінші деңгей. Уақытқа талдау: а) өте жылдам – 3 минутта; ә) жылдам – 5 минутта; б) 
баяу – 7 минутта.  

Бүгінгі қоғам автоматтандыру кезеңінде өмір сүріп жатыр. Сондықтан білім беруде де 
жылдамдық, қарқынды оқыту, техникалық, аудио-видео құралдарды кеңінен қолдану өріс 
алуда.  

Алдыңғы деңгейлерде жұмыс өз дәрежесінде, жауапкершілікпен, тиянақты жүргізілсе, бұл 
деңгейдегі талдау өз нәтижесін береді.  

Тіл білімінің әр саласын он деңгей бойынша талдап, жаттыққан, дағдыланған, 
машықтанған оқушыларға бір сөйлемді сатылай кешенді талдау, уақытқа талдау және тест 
сұрақтарына жауап беру көп қиындық келтірмейді. Өйткені, оқушылар бұған дейін қазақ 
тілінің әр саласынан терең теориялық білім алып, талдаудың түрлі амал-тәсілдерін жете 
меңгерген. Сондықтан оқушылар грамматикалық кез келген тақырыпты ғылыми тілде баяндап, 
практикалық тұрғыдан түрлі жұмыстарды жоғары деңгейде орындайды.  

Сегізінші деңгей. Компьютерлік талдау.  
Компьютер арқылы оқыту мұғалімнен жаңа ақпараттық технологияларды жете меңгеруді, 

педагогика-психология ғылымдарымен жан-жақты қарулануды, оқу-үрдісін ұйымдастырудың 
технологы болуды талап етеді.  

Тоғызыншы деңгей. Ашық тест.  
Тест жұмысы – оқушылардың игерген білімін тексеру мен бағалау, танымдық әрекетін, 

ізденімпаздық деңгейін, оқу әрекетіндегі әдістер мен тәсілдердің тиімділігін анықтау жолы 
ретінде қарастырылады. Бұл – оқушының білімін, біліктері мен дағдыларын тексеріп, 
бағалауда, сондай-ақ олардың шығармашылық қабілеттерін анықтаудағы ең тиімді әдіс.  

Оныншы деңгей. Шығармашылық жұмыс.  
Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығын өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде 

дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай 
білуге үйренуі керек. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, адамның рухани күшін 
нығайтып, өзін-өзі табуына көмектеседі.  

Қорыта келе, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Н. А. Оразахынованың 
«Сатылай кешенді талдау» технологиясы – ұлттық құндылықтарымызды бағалай білуге, оның 
білім көкжиегінде кең таралуына ықпал етіп, күнделікті өмірде қолданылу аясын жақсартуға 
бағыттайтын оқыту.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІН МОБИЛЬДІ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КӨМЕГІМЕН  

ОҚЫТУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются активные способы стимулирования учебной деятельности 
студентов при изучении казахского языка как второго посредством использования мобильных технологий. 
Авторы дают определение термина «мобильное обучение»; предлагает перечень мобильных технологий, 
которые можно использовать в обучении казахского языка; разрабатывают номенклатуру речевых умений и 
языковых навыков, формируемых у студентов нелингвистических направлений подготовки на основе 
мобильных технологий.  

Ключевые слова: информатизация языкового образования; мобильное обучение; речевые умения; 
языковые навыки.  

 
Аbstract. The article deals with the active ways of students' learning activity stimulating in the process of 

learning kazakh as the second language by means of mutimedia programmes use.  
The paper addresses methodological potential of mobile technologies in teaching a kazakh language to non-

linguistic students. The authors gives definition of the term «mobile education», suggests a list of mobile technologies 
used in kazakh language teaching, develops a list of non-linguistic major students’ language abilities and language 
skills, which can be developed via mobile technologies.  

Key words: informatization of language education; mobile teaching; language abilities; language skills.  
 
Қазіргі таңда еліміздің даму кезеңі қоғамның барлық саласындағы терең интеграциялық 

үдерістермен ерекшеленуде. Ал тілдік білім сол ақпараттарды жариялап, тұлғаның санасын 
қалыптастыруға, оның қоғамдағы өзгерістерге тез бейімделіп, ашық ақпараттық кеңістікке 
еркін кіру қабілетін дамытуға мол мүмкіндік беруде. Осы мәселеге профессор Р. С. Әмір: 
«Қазақ тілінің келешегі, болмысы қазақ халқының жаңа формацияға сай жаңаша өмір сүру 
дәстүрін игеруіне байланысты. Әлеуметтану ғылымында халықтың өрісі, өресі оның ой 
жұмысының, еңбектенуінің қажырлығына (ол еңбектерде «напряженность» деп аталған) 
тәуелді деген тұжырым бар. Ендігі тірлігіміз ғаламдану қатынас, жағдайына көшетіні анық. 
Осы байланысқа біз өзіміз де, тіліміз де түседі» [1, 177 б], – деп өз пікірін білдірген болатын.  

Шынында да, қазіргі өмірімізге дендей еніп кеткен Интернеттің қарыштап дамуымен 
онлайн режиміндегі қарым-қатынастың негізінде пайда болған виртуалды әлем, әлеуметтік 
қарым-қатынастың жаңа модельдері тұтынушының тілдік біліміне, тілдік жағдайына елеулі 
әсерін тигізуде. Қазіргі таңдағы ең үлкен ақпараттар көзі – Интернеттің арқасында адамдар 
жаңа түр, жаңа мазмұнда виртуалды қарым-қатынасқа түсіп, айналасына құндылықтары мен 
қызығушылықтары ортақ қолданушыларды топтастырды.  

Электронды құралдардың көмегімен байланыс орнатып, шегарасыз ақпараттық кеңістікті 
қалыптастырды. Сөйтіп тілді жүзеге асыру аясының жаңа коммуникативті ортасы – Интернет 
– тілдің өмір сүру формасы мен қарым-қатынас жасаудың жаңа әдіс-тәсілдеріне жол ашты.  

Тілді оқыту мен бақылау үдерісін ұйымдастырудың осындай бір түрі – мобильді оқыту 
болып табылады. Ол мобильді байланыс құралдарын (смартфон, планшетті компьютер және 
т. б.) пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Студенттердің аталған құралдар арқылы кез 
келген орында, қалаған уақытында тілдік дағдыларды, сонымен қатар сөйлеу шеберлігін 
дамытуына және жетілдіруіне болады.  

«Мобильді оқыту» термині «қашықтықтан білім беру» ұғымымен тығыз байланысты. 
Мұнда оқытушы мен студенттің өзара қарым-қатынасы қашықтықтан жүзеге асып, оқу 
үдерісіне тән компоненттер (мақсаты, мазмұны, әдіс-тәсілі, ұйымдастыру формасы, оқыту 
құралдары) түгел қамтылады.  

Шетел тілін оқыту практикасындағы мобильдік технологиялар: электронды пошта, блог-
технология, викитехнология, подкаст, веб-форум, лингвистикалық корпус, электронды 
сөздіктер, ақпараттық-анықтамалық Интернет-ресурстар, синхронды видео-интернет-
коммуникация құралдары мен навигаторлардың біразы қазақ тілін оқытуда да 
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қолданылады. Оның әрқайсысы өзінің керемет дидактикалық ерекшеліктерімен, әдістемелік 
қызметтерімен танымал. Тілді үйретуде қатысымның: әлеуметтік-тұрмыстық, 
әлеуметтік-мәдени, кәсіби білім және т. б саласын және тілдік тұлғаның сөйлеу шеберлігі мен 
дағдысын қалыптастыруда таптырмас құрал.  

Бір мақала көлемінде аталған мобильді технологиялардың барлығына тоқталу мүмкін емес, 
сондықтан алғашқы үшеуін қарастырып, олардың тіл аспектісі мен сөйлеу әрекеті түрлерін 
дамытуға тигізетін ықпалына назар аударайық.  

1. Электронды пошта – қолданушылар арасындағы жазбаша хабарламалар мен хат 
алмасатын Интернет-қызметтің бір түрі. Қазір әрбір екінші тұтынушы ақпарат алмасу үшін 
электронды поштаның көмегіне жүгінеді. Еліміз mail. ru әлеуметтік желісін ең көп 
пайдаланушы елдер арасында Ресей мен Украинадан кейінгі үшінші орында тұр екен. 
Қазақстанда бұл сайтты аптасына 5 млн. -ға жуық адам қолданады. Осыншама көп 
тұтынушылары бар майл. ру-дың бірнеше қазақша нұсқасы болғанымен, қазақ жастары ұялы 
телефонның көмегіне көбірек жүгінеді екен. Ал ұялы телефонда қазақ тіліне тән әріптер толық 
орналаспағандықтан, сол тілде хабарлама жазбайды. Бұл өз кезегінде қазақ тілінің қолданыс 
аясын шектейді. Дегенмен бұл олқылықтың да шешімі табылыпты. Интернеттегі қазақ тілінің 
қолданысына мүмкіндік беретін UTF-8 деген арнайы кодтың арқасында сайттарды қазақша 
ашуға мүмкіндік жасалыпты. Сондай-ақ nur. kz, www. yandex. kz және т. б. электронды 
поштаның қазіргі мүмкіндіктері жетерлік.  

Электронды пошта арқылы хат алмасу әдетте екі адамның арасында жүреді, алайда адресат 
санын арттыруға болады. Тілдік тұлғаның жазылым әрекетін қалыптастыру үшін одан басқа 
да мүмкіндіктерін қарастыруға болады. Мысалы, телекоммуникациялық жобалар және т. б. 
елімізде, әлемде болып жатқан елеулі жаңалықтармен бөлісіп, пікір білдіру. Ол үшін 
студенттерге төмендегідей тапсырма беруге болады: 

–  мәдени-танымдық материалдарды талдау, салыстыру, салғастыру; 
–  өз елі, туған жері туралы ақпараттармен бөлісу; 
–  ұлттық құндылықтар туралы диалогке түсу және т. б.  
2. Блог-технология (ағылшынша «blog», «web log» сөзінен шыққан) – мәтін, көрініс 

немесе мультимедиадан тұратын, жиі ауыстырылып отыратын контенті бар веб-сайт. 
Блог-технология – Интернет желісіндегі кез келген қолданушы күнделік не журнал түріндегі 
өзінің жеке блог-парағын ашып алуға болатын Веб 2. 0 технологиясының бірі. Оған мәтін де, 
сурет те, аудио- және бейнежазбалар да орналастырып, басқа Интернет желісіндегі 
ресурстарға сілтеме жасауға болады. Блогқа кірген қолданушы сайт мазмұнымен таныса 
отырып, ондағы жарияланымдарға, салынған суреттерге түсініктеме беруіне болады. Барлық 
жазбалар хронологиялық тәртіппен (бірінен соң бірі) беріледі.  

Ақпараттық кеңістікте қазақ тілінде блогтар үлкен қарқынмен дамып, қазақ тілінде 
мәліметтердің көбеюіне мүмкіндік жасауға септесуде. Мәселен, блог әлемінде қазақ 
блогшылары өз еріктерімен «WordPress. com» блогтұғырын қазақ тіліне аудару арқылы 
интернетте қазақ тілінде мәлімет бөлісетін алаңдардың көбеюіне түрткі болды. Қазақ тілді 
блогшылар интернеттегі қазақ тілінің жағдайын ғана жақсартып жатқан жоқ, сонымен қатар 
ақпараттық технология саласында қазақ тілінің кең қанат жаюына, тілдік өзгерістер мен оның 
дамуына өз үлесін қосуда. Атап айтқанда, urimtal. yvision. kz/, Massagan. com, Zhastar. biz, 
zhasqazaq. wordpress. com, contentmaster. kz/, aitaber. kz, zhanaoi. kz, kerekinfo. kz, qazaqblogger. 
kz, massaget. kz және т. б. блогтардың саны да, мазмұны да күн сайын толығып келеді.  

Блог-технологияның тілді үйретудегі әдістемелік қызметі мен дидактикалық қызметіне 
назар аударайық: 

 
Блог-технологияның дидактикалық 
қызметі 

Блог-технологияның тілді үйретудегі әдістемелік қызметі 

Жариялылық  
(Блог бір-бірінен қашықтықта 
орналасқан жобаға қатысушылардың 
барлығына қолжетімді) 

Блог кез келген нүктедегі Интернет-жобаға қатысушыға қолжетімді 
болғандықтан, аудиториядан тыс топтық жұмыстарды 
ұйымдастыруға, тіл аспектісінің (лексика, грамматика), сөйлеу 
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 әрекетінің (оқылым, жазылым) түрлерін дамытуға, сондай-ақ 
әлеуметтік-мәдени, мәдениаралық құзыретті дамытуға қолайлы.  

Желілік 
(өзгертулер мен толықтырулар 
хронологиялық реттілікпен 
орналасқан) 
 

Блогта автордың (модератордың) ақпараты (мәтіндік, фото-, видео-, 
аудио-) хронологиялық тәртіпппен беріледі. Блогтағы бұрын 
жарияланған мәліметтер түзетілмейді, өзгерту жасауға болмайды. 
Модератор оны тек өшіре алады. Блог-технологияның мұндай 
дидактикалық қасиеті тіл үйренушінің сөйлеу әрекетін дамытуға 
мүмкіндік беріп, әрбір тілдік тұлғаның жеке жұмыс жасауына және 
қолданушылар арасындағы желілік қатынасты ұйымдастыруға жол 
ашады.  

Авторлық және модерациялау  
(Блог авторы да, модератор да бір ғана 
адамнан тұрады) 
 

Блог авторы бір ғана адамнан тұратындықтан, модератор қызметін 
де атқарады. Ол блогтың мақсатын, тақырыптық бағытын анықтап, 
басқа да қолданушылардың материалдарын (мәтіндік, графикалық, 
аудио-, бейне-) орналастыруды үйлестіреді. Қажет деп тапса, 
талапқа сай емес материалдарды өшіре алады. Сөйтір 
блог-технология оқыту үдерісіне қатысушының әрқайсысының 
«үніне» назар аударады, жеке, топтық жұмыс жасауға ықпал етеді.  

Мультимедиалық (блог контентін 
құруда түрлі форматтағы 
материалдарды (мәтіндік, графикалық, 
сурет-, бейне-, аудиоматериалдар) 
қолдану мүмкіндігі 

Блог-технология түрлі форматтағы материалдарды (мәтіндік, 
графикалық, сурет-, бейне-, аудиоматериалдар) пайдалануға 
мүмкіндік береді. Бұл – тіл байлығын арттыруға және 
әлеуметтік-мәдени материалдарды пайдалануға, эссе, пікір жазуға, 
шолу жасауға берілетін мүмкіндік.  

Кесте П. В. Сысоевтің «Блог-технология в обучении иностранному языку» мақаласынан алынды.  
 
Студенттер жеке блогпен жұмыс барысында төмендегідей сөйлеу әрекеттерін жетілдіреді.  
Жазылым әрекеті:  
–  жазбаша түрде өзі (блог авторы) туралы жеке мәліметтерді бергенде қажетті тілдік 

құралдарды пайдалану; 
–  туған елі, жері, оқу орны және т. б. мәліметтерді бергенде қажетті тілдік құралдарды 

пайдалану; 
–  пікір білдіргенде, келісім беру/бермеу кезінде (басқа қолданушылардың блогтарына 

пікір беруде) тілдік құралдарды пайдалану; 
–  жеке сипаттағы хат жазуда; 
–  түрлі типтегі эссе жазу барысында; 
–  фильм мен кітапқа пікір жазуда; 
–  өз пікірін білдіруде қажетті тілдік құралдарды пайдаланады.  
Оқылым әрекеті:  
–  қажетті факті мәліметтерді айқындау; 
–  қызықты/қажетті мәліметтерді алу; 
–  мәліметтердің маңыздылығын бағалау.  
3. Вики-технология – белгісіз қашықтықта орналасқан бір немесе бір топ адамдардың 

ортақ жазба (мультимедиалық) құжаттарын құруға мүмкіндік беретін заманауи Интер-
нет-технологияның бірі. Вики қызметінің атауы гавай тілінен («wiki-wiki») аударылғанда 
«тез» – мәліметтерге жылдам, тез қол жеткізу дегенді білдіреді. Бұл жүйе материалдармен 
жұмыс істеу барысында өзін толық ақтады деп айтуға болады. Вики қызметін алғаш рет 1995 
жылы мәліметтер базасы ретінде құрған бағдарламашы Уорд Каннингем (Ward Cunningham) 
екен. 2000 жылдан бастап алғашқы желілік (онлайн) «Википедия» (Wikipedia) www. wikipedia. 
org энциклопедиясы пайда болды. Оған кез келген адам автор болуға мүмкіндік алып, вики 
қызметі әлемге танымал болды.  

Википедия да вики-сервер сияқты танымал, оның өз қауіпсіздік қызметі бар, 
қолданушылар желіде орналасқан мақалаға толықтырулар мен өзгертулер енгізе алады. Мәтін, 
сондай-ақ сурет және бейнематериалдар көпшілік қауымға бірден жетпейді, желілік әкімшілік 
рұқсат еткен соң ғана шығады. Сондықтан Википедияның бетінде жарық көрген мәліметтер 
жоғары деңгейде сенімді. Тілді меңгертуде Википедия тілдік практиканы мәденитанымдық 
тұрғыдан байыту үшін ақпараттық ресурстар ретінде тиімді пайдаланылады.  
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Ал Қазақстандағы «WikiBilim» Қоғамдық қоры – қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту, 
мәдениет және білім беру саласын дамыту мақсатында ерікті жастардың бастамасымен 2011 
жылдың мамыр айында құрылған коммерциялық емес ұйым. Мемлекеттік тіл, білім беру, 
мәдениет және инновациялық технологияларды дамыту, қазақтілді контент пен интернет 
жүйесін дамыту мақсатын және т. б. көздеген ұйымның «Қазақша Википедиа», «Қазақстанның 
ашық кітапханасы» және «Викимедиа» қорымен байланыс орнату т. б. жобалары бар. 
«WikiBilim қоғамдық қоры» дайындаған «Қазақстанның ашық кітапханасында» жиналған 
шығармалар саны 3000-нан асты. Жақын арада кітаптар мен аудиокітаптарды оқуға және 
тыңдауға арналған қосымшалар дайындалып жатыр. Ал kk. wikipedia. org, http://kazakh. ru 
беттерінде өзіңізге қажетті мәселелермен бөлісуге болады.  

Тіл үйренушілерді оқыту мақсатында басқа вики-серверлерді тегін пайдалануға болады. 
Мысалы, Pbworks (www. pbworks. com), MediaWiki (www. mediawiki. com), Wikihost (www. 
wikihost. org).  

Вики-технологиялар арқылы қалыптасатын сөйлеу әрекеттеріне назар аударайық.  
 

Сөйлеу әрекетінің 
түрлері 

Сөйлеу шеберлігі 

 
 
 
 
 
 
 

Жазылым 

- Оқиғалар/факті/жағдайларды сипаттау; 
- мәліметтерді хабарлау; 
- жеке көзқарасын білдіру; 
- өз елінің және басқа елдің әлеуметтік-мәдени келбетін көрсету; 
- өз көзқарасын айту және дәлелдеу;  
- оқыған/тыңдаған/көрген ақпараттардан өзіне қажеттісін белгілеп алу; 
- түсініктеме/толықтыру жасау; 
- түрлі дереккөздерден алған ақпаратты жинақтау; 
- әдеби кейіпкерлер мен тарихи тұлғаларға мінездеме беру. Қорытынды жасау.  
- қазіргі кезеңдегі факті/оқиғаларды бағалау;  
- түрлі сауалнамаларды (вики-серверге тіркелгенде), үлгілемелерді толтыру;  
- шағын/толық жоспар (вики-парақшаны жоспарлағанда) құру;  
- іскери хаттар жазу;  
- баяндама мен хабарлама жазу; 
- пікір жазу және шолу жасау;  
- эссе (сипаттама, хабарлама, дәйектеме, салыстырма түріндегі) жазу;  
- кәсіби және әлеуметтік тақырыптарға шағын мақала жазу.  

 
 

Айтылым 
(вики-құжаттармен 

жұмыс істеу 
барысында) 

- Әңгімеге қатысу; 
- оқиғаларды сипаттау, фактіні айту; 
- өз елінің және басқа елдің әлеуметтік-мәдени келбетін айту; 
- өз көзқарасын айту және дәлелдеу; 
- мәлімет сұрау және алмасу,  
- қызықтырған ақпаратты нақтылау үшін әңгімелесушіден сұрау; 
- әңгімелесу барысында бастама көтеру; 
- түсініктеме/толықтыру енгізу; 
- түрлі жағдайдағы көңіл-күйін білдіру;  
- оқыған/тыңдаған/көрген ақпараттардан қысқаша толық айтып беру; 
- әдеби кейіпкерлер мен тарихи тұлғаларға мінездеме беру; 
- шешім жасау; 
- қазіргі кезеңдегі факті/оқиғаларды бағалау.  

 
Қорыта келгенде, мобильді технологиялар оқытудың түрлі деңгейдегі мүмкіндіктерін 

кеңейтеді, оқытуды әр түрлі формада ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ол үшін сабақ беретін 
аудитория заманауи құралдармен жарақталып, интернет-ресурсқа жылдам қолжетімділік 
қажет. Профессор Р. Әмір айтқандай: «Қазақ тілінің бұдан былайғы өрісі оның ақпараттық 
мазмұнының құнарлығына, сол ақпаратты жеткізу, хабарлау, мәдениетінің дәрежесіне 
бағынышты» [1, 177 б]. Сонда «республикадағы білім беру жүйесінің сапасына көңіл 
толмайтын» көзқарастар өзгеріп, «қазақ тілінің позициясына нұқсан келмес» [1, 177 б] еді.  

Қазақ тілін екінші тіл ретінде меңгертуде заман көшінен қалмай түрлі оқыту 
технологияларын белсенді қолдану студенттердің коммуникативтік құзыреттілік аспектілерін 
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қалыптастыруға септігін тигізеді. Ол үшін қазақ тілін оқыту әдістемелерін жаңғыртудың ең 
оңтайлы жолын таңдау, қазақ тілінің ашық ақпараттық кеңістікке кіруіне мүмкіндік жасау, 
қазақ тілі мамандарына қолдау көрсетіп, жағдай жасау – уақыт күттірмейтін мәселе.  
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ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  

ПІКІРТАЛАС МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 
 

Оқушылардың ынтасы мен қызығушылығын арттырып, сыни тұрғыдан ойлай отырып, 
өзіндік пікірі мен көзқарасын еркін де ашық түрде білдіруге жетелейтін әдістердің бірі ретінде 
ұстаздар пікірталас әдісін жиі қолданып келеді. Пікірталас – белгілі бір қоғамдық мәні бар 
мәселені немесе ғылыми жұмысты талқылау барысындағы айтыс-тартыс, дау [1, 533]. Демек, 
пікірталасты мұғалімдер мен оқушылардың мектеп пен сыныпта жоспарланған істерді және 
әртүрлі сипаттағы мәселелерді тең құқықты талқылауы деуге болады. Қазіргі таңда сабақ 
барысында пікірталасты үнемі пайдаланудың маңыздылығы мен оның берер нәтижесіне 
ешкім дау айта алмайды. Себебі, аталған әдіс арқылы оқушыны жан-жақты дамытуға 
болатыны уақыт өте келе дәлелденіп келеді.  

Білім алып, оны практикалық қызметте пайдалану үшін материалды оқып, үйрену ғана 
емес, оны міндетті түрде басқа адаммен талқылау қажет. Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн 
және басқа да көптеген зерттеушілер зияткерлік өсу ішкі және сыртқы, яғни әлеуметтік 
процестердің өнімі болып табылатынын дәлелдеген. Олар ойлаудың жоғары деңгейі өзара 
қарым-қатынастардан немесе адамдар арасындағы диалогтан туындайды деп топшылайды. Өз 
ойын нақты және анық жеткізе білу, сауатты сөйлей білу, өз сөзімен назар аударта білу ғана 
емес, сонымен қатар тыңдаушыларға әсер ету, сөйлеу мәдениетін білу – әртүрлі мамандық 
адамдарының: дипломаттардың, заңгерлердің, саясаткерлердің, мектеп және жоғары оқу 
орындарының оқытушыларының, журналистердің, менеджерлердің т. б. кәсібилігінің 
деңгейін көрсетеді. Олай болса, тіл мәдениетін өз қызметі бойынша адамдармен қарым-
қатынас жасайтын, олардың жұмысын ұйымдастырып, бағыттайтын және іскерлік келіссөздер 
жүргізетін, адамдарға түрлі қызметтер көрсететін кез-келген адам меңгеруі тиіс [2, 90 б]. 
Демек, пікірталас мәдениетін меңгермес бұрын, оқушының тіл мәдениетін, яғни сөйлеу 
мәдениетін шыңдау керек. Ал, тіл мәдениетіне қажетті аса маңызды сапалардың бірі – сөз 
тазалығы. Сөз тазалығы дегенде алдымен ойымызға оралатыны тіл тазалығы, сөзімізде бөгде 
тілдік элементтердің болмауы. Бірақ әдеби тілімізде өзге тілдерден енген сөздер, тіпті сөз 
тудырушы қосымшалар да бар екені мәлім. Ондай құбылысты тіл-тілдің барлығынан дерлік 
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кездестіруге болады. Өзге тілден сөз алмаған, ауыс-түйістігі жоқ «таза» тілдер кемде-кем [3, 
63 б].  

Пікірталас әдісі – оқушылардың бір-бірімен пікір алмасып, өз пікірлерін дәлелдеп, 
анығына жету мақсатында көп ізденуді талап ететін әдіс түрлерінің бірі. Ол өзара іс-қимыл 
тек пікірлерге, сұрақтар мен жауаптарға ғана емес, қатысушылардың білім-білігі мен 
дайындығына бағытталған, яғни оқушылардың идеяларды, көзқарастар мен проблемаларды 
терең және жан-жақты талқылау үшін бір-біріне және мұғалімге үндеуіне негізделеді. 
Пікірталас барысындағы қарым-қатынас оқушыларды өз ойын білдіру үшін әр түрлі әдістерді 
іздеуге итермелейді, жаңа мәліметтерге, жаңа көзқарасқа деген ой-өрісін арттырады, 
пікірталастың осы тұлғалық дамытушы нәтижелері топтарда талқыланатын оқу материалында 
іске асырылады. Білім беру барысында өткізілетін пікірталас, бірдей маңызы бар екі топтағы 
міндеттерді іске асыруға бағытталған:  

1. Нақты-мазмұнды тапсырмалар:  
а) балалардың талқыланатын проблемаға байланысты қайшылықтар мен қиындықтарды 

сезінуі;  
ә) бұрын алынған білімді қажетіне жарату;  
 2.  Ұйымдастыру міндеттері:  
а) топта рөлдерді бөлу;  
ә) бірлескен талқылау ережелері мен рәсімдерін сақтау, қабылданған рөлді орындау;  
б) ұжымдық міндетті орындау;  
Сабақ барысында пікірталас әдісін қолданбас бұрын, оқушылардың пікірталас мәдениетін 

қаншалықты меңгергеніне баса назар аудару керек. Әдісті ұйымдастырушы ұстаз алдымен 
пікірталастың ережелерімен, өткізілу барысымен таныстырады. Белгілі бір тақырып аясында 
сөз таластырушы тараптар содан кейін ғана ойларын жинақтап, деректер іздеп, айтар сөздері 
мен келтірер дәлелдерін ортаға салады. Жалпы, пікірталас мәдениеті дегеніміз, пікірталас 
барысындағы оқушылардың бір-біріне қатынасы, сыйластығы, ашуға бой алдырмай, ізетпен 
жауап қайтарып, қарсыластың жеке тұлға екенін естен шығармай, жеке басына тіл тигізбей, 
сыпайы қарым-қатынас жасауы. Жоғары сынып оқушыларының пікірталас мәдениетін 
қалыптастыру үшін, алдымен олардың жеке тұлғалық һәм адами қасиеттерін анықтап, шыңдау 
керек. Хәкім Абай: «Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек: әуелі 
– надандық, екіншісі – еріншектік, үшінші – залымдық деп білесің. Надандық – білім-
ғылымның жоқтығы, дүниеде ешбір нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық 
болады. Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, 
ұятсыздық, кедейлік – бәрі осыдан шығады. Залымдық – адам баласының дұшпаны. Адам 
баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді, бір жыртқыш хайуан қисабына қосылады [4]», – 
дейді.  

Оқушылардың пікірталас мәдениетін қалыптастырудың келесі жолы – сөйлеу мәдениетін 
арттыру, яғни оқушыларды шешен сөйлеуге, кез-келген жағдайдан шыға алатын тапқыр 
болуға баулу. Пікірталас барысында айтысушының тапқырлығы жоғары бағаланады. 
Пікірталасқа түсушінің амал-айласы, оның жағдайды дұрыс бағдарлай алуы, жағдаяттан шығу 
үшін дұрыс сөз таба алушылығы, шапшаңдығы қиын жағдайдан шығуға көмектеседі [5, 168 
б]. Ал, сөйлеу мәдениетіне баулу – оқушыны кітап оқуға қызықтырудан басталады. Кітап оқу 
арқылы оқушының тек сөздік қоры артып, шебер сөйлеуге машықтанып қана қоймайды, 
сонымен қатар, терең ойлауға, асығыс шешім қабылдамай, сөзінің дұрыс-бұрыстығына назар 
аударып, жүйелі жауап қайтару сияқты көптеген жағымды қасиеттерге баулиды. Кітапқа 
қызығушылығын арттырып, кітап арқылы сөйлеу әдебін, мәдениетін меңгерте отырып, 
пікірталас кезіндегі мәдениетін қалыптастыруға болады.  

Пікірталас мәдениетін қалыптастыруда – пікірталастың «Азаматтық форум», «Экспромт-
пікірталас» секілді кейбір түрлерін ұйымдастыру оң нәтиже береді. «Экспромт-пікірталасты» 
өткізу барысында оның қатысушылары кемінде үш топтарға бөлінеді. Бес-жеті минут ішінде 
барлық топтар мысалы, «Жауапкершілік», «Жаза», «Заң» тірек ұғымдарына сүйене отырып, 
пікірталас тақырыбын және оған 2-3 сұрақ дайындайды. Сұрақтар даулы және өзекті болуы 
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тиіс. Топтың өз нұсқасы параққа жазылады. Содан кейін топтар барлық нұсқалардан 
тақырыптың бір нұсқасын және оған қатысты сұрақтарды таңдайды. Бұл пікірталас кеңесі. 
Пікірталас кеңесінен бір адам бөлінеді. Ол пікірталас тақырыбын және сұрақтарды оқиды. Бұл 
мәселені жариялайтын және талқылауға уақыт беретін жүргізуші болады. Содан кейін әр топқа 
кезегімен сөз беріледі. Олардың өкілдерінің міндеті осы аудиторияда ең өзекті мәселені 
анықтай отырып, пікірталас қорытындылары туралы айту. Қатысушылардың назарын әрбір 
шағын топпен сөйлеу мүмкіндігіне, яғни пікірталас мәдениетінің бір компонентіне 
жаттықтыруға, осы форманы белгілейтін талқылауды ретке келтіру мүмкіндігіне, сондай-ақ 
жүргізуші рөлінде сөз сөйлеу және қатысушылардың бірінің тиісті функцияларын орындау 
мүмкіндігіне аударады.  

Пікірталас мәдениетін қалыптастыру пікірталастық ойындар мен жаттығулар барысында 
жүзеге асырылады. Ол үшін «Пікір» ойынын ұйымдастыруға болады. «Иә», «Жоқ» деген 
жазуы бар екі плакатты сыныптың екі жағына, ал ортасына «Болуы мүмкін» деген жазуы бар 
плакат ілінеді. Берілген сұрақтан немесе бекітуден кейін барлық қатысушылар олардың 
жауаптарына немесе өз ұстанымына сәйкес келетін плакаттардың біріне ауысады. Жүргізуші: 
неге дәл осы жауапты таңдадың? деп сұрайды. Пікір білдіруші қолын көтереді. Алайда, ол 
біреуге шабуыл жасауға, сынауға, дауласуға құқығы жоқ. Олар өз пікірін тыныш айтады. 
Ойын барысында қолданылатын сұрақтардың үлгісі:  

- Ақша үшін бәрін сатып алуға бола ма? 
- Әлемді тек сұлулық құтқара ала ма? 
- «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» Абайдың осы сөзімен келісесіз бе? 
Ойын келесі мәселелерді талқылаумен аяқталады: 
- Көптен бері ойланып жүрген сұрақтар болды ма? 
- Қандай да бір плакаттың жанында аз жиналғандар қандай сезімде болдыңыздар? 
- Пікіріңізге қарсы жауап қайтарған адамдарға қандай сезімдер бар? 
- Сіздің пікіріңіз қарсы пікірді естіген соң өзгерді ме? 
«Пікір» ойыны оқушыны еркін сөйлеуге, өз пікірін қорғауға және басқалардың пікірін 

құрметтеуге үйретеді. Өз бетімен шешім қабылдап, өз пікірінің дұрыстығына қарсыласын да 
иландырып, сөз сайысында жеңіске жетуге жетелейді. Аталған ойын арқылы оқушыны 
сабырлыққа, төзімділікке баулуға мүмкіндік бар. Қарсыласын тыңдау, оның сөзін бөлмей, 
ашуға бой алдырмай, сабырмен қарау кез-келген адамның қолынан келе бермейді. Сабырлық 
пен сыйластық – пікірталас мәдениетінің ажырамас құрамдас бөлігі. Қандай да бір 
пікірталастың сәтті шығуы – оған қатысатын оқушылардың пікірталас мәдениеттерінің 
деңгейіне тікелей байланысты.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ТАРИХИ МӘТІНДЕР НЕГІЗІНДЕ 
ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМТЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Қазақ тілі пәнінің мектеп оқулықтарында келтірілген тарихи мәтіндерді зерделеу қазақ 

тілін оқыту әдістемесінің басты және өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Өйткені бұл 
тақырып аясында тіл мен ойдың, сананың, этнос болмысының көріністері мен арақатынасы 
жүйелі түрде зерттелді. Қазақ тілі оқулықтарында мысал ретінде келтірілген тарихи 
мәтіндердің этноментальды кеңістігінде ұлтымыздың ғасырлар тұңғиығынан бастау алған 
дүниетанымынан, тарихи-мәдени өмірінен, рухани болмысынан хабардар ететін құнды 
мәліметтер мен ақпараттар сақталған. Осындай мол рухани-тілдік қазынаны оқушы бойына 
сіңіру заманауи білім берудегі өзекті мәселе екендігі дау тудырмайды. Тарихи мәтіндер 
ұлттың дүниетанымынан, халықтық санадан, тұрмыс-тіршілігінен мол ақпарат береді. 
Сондықтан да ұлттық тәрбиенің маңызды құралдарының бірі тарихи мәліметтер келтірілген 
мәтіндерді танып білу оқушылардың мәдени-танымдық құзіреттілігін жоғарылатады, сол 
арқылы ертеңгі ұрпақтың отансүйгіштік, елжандылық қасиеттерін қалыптастыру үдерісіне 
қажетті кәсіби біліктілігін арттырады.  

Қазіргі таңда жаңа педагогикалық антропоөзекті парадигма аясында тұлға интеллектісін 
дамыту басымдыққа ие болып отыр. Тұлға интеллектісінің басты көрсеткіші – оның бәсекеге 
қабілеттілігі, мәдени ментальділігінің жоғары болуы. Оқушы бойындағы мұндай 
қабілеттіліктер олардың ұлттық діл, ұлттық болмыс, ұлттық құндылықтар туралы түсінігінің 
қалыптасуына байланысты қалыптастырылады. Осы тұрғыдан, яғни оқушының ұлттық 
болмысын қалыптастыруға қатысты қазақ тілі пәнінің, оны оқытушы мұғалімінің арқалар жүгі 
өте ауыр. Қазақ тілі сабағында оқушыларға этнографиялық, тарихи, мәдени ақпараттарды 
оқыту жас ұрпақтың елдік санасының дамуына, дүниетанымының кеңеюіне көп үлес қосады. 
Ұлттық болмыс пен жалпыадамзаттық құндылықтарды қадірлеп, бойына сіңірген, ізденімпаз, 
жаңашыл ұрпақ қана тарихта өз орнын алады. Осындай ұрпақ қана «Мәңгілік елдің» елдігін 
жалғастыра алады. Осы себепті қазақ тілі сабағында тарихи материады оқытудың маңызы 
айрықша.  

Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты Жолдауында «Білім және кәсіби машық – заманауи білім беру жүйесінің, 
кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бәсекеге қабілетті дамыған мемлекет болу 
үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек ұрпақтың 
функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет», – деп атап көрсетті. Сондықтан 
білім берудің мазмұнын жетілдіре отырып, үздіксіз білім беру арқылы оларды кәсіби тұрғыдан 
жан-жақты жетілдіру мәселесі бүгінде күн тәртібіне қойылып отырғанын көріп отырмыз [1].  

«Құзыреттілік» ұғымы бүгінгі күні оқыту үрдісінде білімді қолданудың ақырғы нәтижесі 
ретінде қарастырылуда. Оқыту үрдісінде «құзыреттілік» ұғымы оқушылардың білімі мен 
тәжірибесін, дағдылары мен біліктерін белгілі бір мәселені шешуде қолдануы болып табылады 
[2].  

Тарихи фактілерді меңгеру негізінде танымдық құзыреттілікті қалыптастыруға мүмкіндік 
алуға болады. Қазақ тілінде түсіндірілетін жаңа тақырыптарға келірілетін мысалдар негізінен 
тарихи, әдеби және биологиялық мазмұнда болып келеді. Осы мақаланы жазу барысында 
барлық сыныптардың қазақ тілі оқулықтарын зерттей қарап, келтірілген мысалдардың 
тарихилығын көп кездестірдім. Олардың басым көпшілігі орта буын оқулықарында. Мысалы, 
5 сыныптың Ж. Дәулетбекова, Г. Қосымова авторлығындағы оқулықта «Ұлы саяхатшы» 
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тақырыбында берілген сұрақтар мен тапсырмалардың бала қызығушылығын арттыруға үлкен 
сеп болатыны анық. Мысалы, сабақтың айтылым бөлігіндегі «Ежелгі тарихшылардың ел 
тарихын жазуға қатысы болуы мүмкін бе?» – деген сұрағына жауап іздеп, дұрыс жауап беруге 
талпыну баланың тарих туралы, саяхат туралы ойларын бір жүйеге келтіреді. Одан кейін тарих 
сабағынан өтіп жатқан тақырыптар есіне түседі. Геродот есімімен оқушы алғаш тарих 
сабағында танысты. Сабақтар арасындағы байланыс та ұтымды пайдаланылған. Басқа пәннен 
алған білімін де жаңғыртып отыруға мүмкіндік бар. Бұдан басқа оқулық авторлары 175-бетте 
А. Дүзелхановтың «Сақ жауынгері» деген суретін береді. Енді балада сұрақ туындайды: 
«Геродот сақ туралы айтты, сол сақтың мұнда суреті тұр екен, оның қазаққа қандай қатысы 
бар екен». Жауапқа оқытушы көмегімен келген баланың тарихқа, тарихта аты қалған 
батырларға қызығушылығы арта түседі [3, 175].  

Әрінова Б., Раева Г., Кәрімова Г., Жұмекенова Л. авторлығындағы 6-сынып оқулығында 
«Тарих қойнауында» тақырыбы «Көнерген сөздер» тілдік бағдарымен шебер үйлестірілген. 
Тарихта аты қалған елін сүйген ерлердің ерен еңбектері туралы өз беттерінше ізденуге 
тапсырма беріледі, тарихи романдардан үзінділер келтіріп, баланың танымдық деңгейін 
жоғарылатып, елінің тарихына деген қызығушылығын арттырады. Қызығушылықпен бірге 
елжандылық қасиетінің жоғарылауына мұғалім өз үлесін қосуға мүмкіндік алады. Осында 
берілген 6-тапсырма: («Хан енді шетелдерден келген елшілерді қабылдайтын болды. Әр 
елшіні екі қарынан екі сарай төрешісі қолтықтап ханға қарай алып жүрді. Елшілер он шақты 
адым қалғанда оң тізелерін бүгіп, қол қусырып, бастарын иіп тағзым етті. Қапталда отырған 
уәзірлер орындарынан тұрып, шетелдік меймандарды қолтықтарынан демеп, ханға беттеді, 
төрт-бес аттаған соң, тағы да кідіріп, тағзым етті. Елшілер уәзірлер отырған сәкіге қарама-
қарсы қойылған биік сәкіге барып жайғасты») мен 7-тапсырманың («Жүсіп Баласағұн. Қазақ 
даласынан шыққан ойшылдардың көрнекті өкілі Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастаны 
қазақтың тарихы, мәдениетімен сабақтасып, өмір шындығын баяндауымен дараланады. 
«Құтты білік» дастаны – өзінің тарихи мәнін еш уақытта жоймайтын рухани мұра. Әділетті 
басшы басқарған, ізгілік орнаған қоғамда өмір сүру қай кезеңде болмасын, адам баласының 
ізгі арман-мұраты болған. Әр халықтың өзге жұртқа ұқсамайтын бітім-болмысы, өзіндік 
тағдырын айқындайтын басты ерекшелігі болады. Жүсіп Баласағұн өзінің құнды мұрасында 
адамгершілікті, адалдықты, адамды сүюді жырлайды. Дастандағы негізгі идея – ел мүддесін 
ойлайтын адал басшының бейнесін көрсету арқылы әділетті қоғам орнату, мемлекетті дұрыс 
басқару, білімді игеру, ақылды, қанағатшыл және ізгілік, кісілік қасиеті бар тұлға тәрбиелеу. 
Дастанға тән ерекшелік – адамгершілікті насихаттау. Ұрпақтан ұрпаққа мұра боп қалған бұл 
дастанда қоғам туралы, адам баласының асыл қасиеті – ізгілік туралы айрықша жырланады. 
Ұлттық тәрбие құндылықтарын жас ұрпақ бойына сіңіруде Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» 
дастаны үлкен рөл атқарады. Өз заманынан озық туған ұлы тұлғаның «Құтты білік» дастаны 
– тәлім-тәрбиелік құндылықтың қайнар көзі. Бұл дастан адам баласын ізгілікке, имандылыққа 
үндейді, рухани тазалыққа шақырады») көтеріп тұған жүгі ауыр [4, 85-86].  

Оқушылардың танымдық қабілеттерін дамыту: ана тіліне деген қызығушылықты арттыру; 
оқушылардың байқағыштық, елес-болжамдық, ес, ойлау, сөйлеу қабілеттерінің дамуына жол 
ашу; оқушылардың тілдік проблеманы өздері шеше алатындай дәрежеде үйрету; тіл 
фактілеріне, құбылыстарына жан-жақты, жинақты түрде қарау қабілетін, өз бетімен тіл 
фактілерін талдау іскерлігін қалыптастыру [5]. Бұл пікірді толыққанды қостауға негіз бар. 
Толық сауатты адам жан-жақты әрі өзінің арғы тарихы мен бергісін толық танитын адам. Қазақ 
тілінен ғылыми теориялық білім ала отырып, практикада да оны қолдана білуі қажет. Сол 
пракитикада алынған мысалдар тарихи фактіге негізделген. Бұл былайша айтқанда бір оқпен 
екі қоянды ату болып отыр.  

Әдіскер-ғалым Ж. Дәулетбекова 5-сынып оқушыларының таным белсенділігі мынадай 
жағдайда туындайтынын атап көрсетеді: «Дидактикалық тұрғыда танымдық белсенділік 
сұрақ, тапсырма, көрнекілік, ой қорытындысын жасату т. б. арқылы туындайды. Мақсатты 
түрде жүзеге асырылған жағдайларда бұл элементтер оқушылардың пәнге деген 
қызығушылықтарын оятумен қатар, олардың еркін тәрбиелеуге, оқуға саналы қатынасын 
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қалыптастыруға да түрткі жасайтын құралға айналады». Келтірілген мысалдарды толық 
талдаумен қатар түпкі идеаны ортаға салу арқылы да тарихи тұлғалар мен тартысты күндерді 
талқыласа қызығушылықты оятуға мүмкіндік туындайды.  

Жоғары аталған оқулықтар мен одан да басқа қазақ тілі оқулықтарында кездесетін тарихи 
мазмұнды қысқаша мәтіндерде үлкен астарлы мәлімет келтіріліп отырады. Бұл арқылы 
оқушылар бізден бұрынғы мыңжылдықтарда мекен еткен тайпалар жайында, қазақ жерінде 
өмір сүргендігі жөніндегі мәліметтерді есте сақтайды. Оның үстіне берілген тапсырма мәтін 
ішінен қос сөздерді іздейді. Тапсырманы толыққанды орындау үшін оқушы оны бірнеше мәрте 
қайырып оқиды және ойында жақсырақ сақтауға мүмкіндік алады.  

Жаңа ғасырдағы ұлттық мектебіміздің басты философиялық тұғырнамасы тарихи-ұлттық, 
рухани-мәдени құндылықтарымызға негізделіп, жаңаша шығармашылық тұрғыда 
қарастырылып, ұлтымыздың рухани жандануына бағдарлау болып отыр. Сол себепті, ұлт 
ұлыларын тарихи тарландарымызды танытудың ешқашан артықшылығы болмайды.  

Ж. Б. Қоянбаев пен Р. М. Қоянбаевтар халық педагогикасының мақсатарына мыналарды 
жатқызады: « Халық педагогикасының мақсаты бірнеше ғасырға созылған халық тәжірибесіне 
сүйене отырып, болашақ ұрпақты, өмірге дайындау, өнер-білімге баулу, бүкіл елдің қамын 
ойлау сияқты ең жоғарғы адамгершілік, имандылық қасиеттерге тәрбиелеу... Халық 
педагогикасының негізіне халық ауыз әдебиетінің шығармалары, этнографиялық 
материалдар, халықтық тәрбие дәстүрлері, халық ойындары, тәжірибелері т. б.» 
жататындығын атап көрсете келе, халық педагогикасының оқушыларды тәрбиелеудегі роліне 
айрықша тоқталады: «... халық өзінің тарихы мен тәжірибесін жалғастыратын жас түлектерді 
ғасырлар бойы тәрбие әдістері мен тәсілдерін қолданып, өмір тәжірибесі сынынан өткен 
әдептілік, сыпайылық, адалдық, инабаттылық, іскерлік, мейірімділік, қайырымдылық, еңбек 
сүйгіштік, үлкенді сыйлау, оған ілтипат көрсету сияқты қасиеттерді олардың бойына екті [6]». 
Өте ұтымды әрі нақты айтылған пікір. Ұлт болашағын қалыптастыру негізінде ұлттық 
құндылықтарды бойына сіңіру басты парыз.  

Қорыта келе, қазақ тілінде тарихи мұраларды таныту негізінде танымдық құзыреттілікті 
қалыптастыруға мүмкіндік аламыз. Қазіргі балаларға еліктеуге лайықты кейіпкер, идеал керек. 
Және ол идеал ұлттық ділмен, ұлттық болмыспен астасатын дәстүрлі тәрбиелік 
бастауларымыздан келіп шығуы тиіс. Өз тарихымыз бен фольклорымызда балаға идеал 
болатындай батырлар, ержүрек жігіттер мен тапқыр балалар, ақылына көркі сай қыздар жетіп 
артылады. Солармен жете таныстырудың нақты жолы тарихи тұлғалардың ерлігіне сүйсіндіре 
отырып, өз "батырын" табуға көмектесу. Ең бастысы, өз ата-анасын сыйламайтын, елі мен 
жерін бағаламайтын, әке-шешесіне «Сен» деп сөйлеуді әдетке айналдырған әдепсіз ұрпақтың 
санасына сәуле түсіріп, қоғамдық бетбұрыс жасау мәселесі шешілер еді. Ал бұл бүгінгі 
жаһанданудың кері ықпалынан сақтанудың бір жолы болмақ. Танымдық құзыреттілігі 
қалыптасқан жастардың бойында еліне, жеріне, ұлтына деген сүйіспеншілік пайда болады.  
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНДА  

ГРАММАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ АСПЕКТІЛЕРІ 
 

Аңдатпа. Мақалада жаңартылған білім мазмұнында грамматикалық материалдар жеке дара бөлінбей, 
сөздің формасымен, мағынасымен, қолданысымен қатар оқытылғанда ғана пайдалы болады. Ол үшін арнайы 
сұрыпталған грамматикалық минимум топтастырылады. Эмперикалық және теориялық талдау әдістерін 
оқушыларға меңгерту әдістемесімен бірге оқушылардың әр түрлі іскерлік дағдаларын (ойлау, тілді оқу, 
орфографиялық, пунктуациялық дағдыларын) қалыптастыруда, грамматикалық қателерді болдырмау үшін 
алдын ала жұмыс жүргізуде, тілін байытуда грамматиканы оқып үйрнеудің аса зор роль атқаратындығын, 
сондай-ақ грамматикалық талдау әдістемесінің теориялық негіздері мен талдаудың түрлерін, грамматикалық 
терминдер мен сұрақтар туралы мәселені жан-жақты білуі тиіс екендігі зерделенеді.  

Түйін сөздер: грамматика, оқыту, тәсіл, әдіс, мазмұн.  
 
Мұғалім жаңартылған білім мазмұнында грамматиканы оқытудың мақсаты мен 

міндеттерін, мектепте оқытылатын грамматикалық ұғымдар жүйесі мен оларды меңгерту 
әдістерінің жүйесі мен оның құраушы ішкі жүйелерін: морфология және синтаксис, 
грамматикадан берілетін эмперикалық және теориялық білім мазмұны мен көлемін анықтап 
білуі тиіс. Эмперикалық және теориялық талдау әдістерін оқушыларға меңгерту әдістемесімен 
бірге оқушылардың әр түрлі іскерлік дағдаларын (ойлау, тілді оқу, орфографиялық, 
пунктуациялық дағдыларын) қалыптастыруда, грамматикалық қателерді болдырмау үшін 
алдын ала жұмыс жүргізуде, тілін байытуда грамматиканы оқып үйрнеудің аса зор роль 
атқаратындығын, сондай-ақ грамматикалық талдау әдістемесінің теориялық негіздері мен 
талдаудың түрлерін, грамматикалық терминдер мен сұрақтар туралы мәселені жан-жақты 
білуі тиіс [1, 25].  

Грамматикалық материалдарды оқыту барысында өткізілетін жұмыс түрлері: 
а/ грамматикалық материалдарды дайыңдау және дұрыс ұйымдастыру; 
ә/ материалдарды түсіндіру; 
б/ өтілген материал арқылы сөйлеуді жаттықтыру; 
в/ әр түрлі жаттығу жұмыстарын жүргізу; 
г/ грамматиканы мәтін көлемінен шығарып, өмірге қосу, іс жүзіне асыру; 
д/ грамматикалық дағдыны бақылау және дамыту; 
ж/ үйретілген материалдарды бекіту.  
Бұл жұмыстардың өзі іштей сала-салаға жіктеліп жаттығу т. б. болып түрлене береді. 

Сонымен қатар, әр жұмыс түрлері бірнеше кезеңдерге бөлініп жүргізіледі. Ол кезеңдердің 
әрқайсысына арналған уақыт мөлшері мен орындалатын міндеттер айқын болғаны дұрыс.  

Грамматикалық материалдарды оқыту барысында мұғалімнің атқаратын 
міңдеттері: 

– үйретілетін тілге қатысты грамматикалық минимумды дұрыс тандау; 
– басы артық грамматикалық ережелерді шектей білу, қысқарту; 
– грамматиканы оқытуды оқушылардың еркін меңгерген лексикалық тұлғаларымен 

жүргізу; 
– тілдің грамматикаға қатысты негіздемесін, грамматикалық анықтағышты жасай білу 

/ережелер жиынтығы/; 
– грамматикалық негізді қалыптастыру және оны іске асыру; 
– теорияны үздіксіз іс жүзінде, тәжірибемен ұштастырып отыру; 
– грамматикалық көрсеткіш, сөз, дыбыс – бірлестігінін мәнін дұрыс түсіну.  
Жаңартылған білім мазмұнында грамматикалық материалдар жеке дара бөлінбей, сөздің 

формасымен, мағынасымен, қолданысымен қатар оқытылғанда ғана пайдалы болады. [2, 89] 
Ол үшін арнайы сұрыпталған грамматикалық минимум топтастырылады. Мұғалім бұл 
қағидаларды негізге ала отырып, қазақ тілінің бағдарламалық материалдарын мұқият 
қарастырып, әр тақырыпты оқытумен байланысты түрлі тапсырмалар беріп, оны оқушы қалай 
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орындады, одан қандай қорытынды шығарады, ол тапсырманы, жаттығуды орындауда неге 
сүйенді, қандай ойлау әрекеттерін жасады деген мәселелерге көңіл бөлінеді. Сондай-ақ, 
қағиданы іске асыруда екінші басты мәселе – оқушылардың орфографиялық ережелерді 
саналы меңгеруін қалыптастырып, дұрыс сөйлей білуге, сауатты, қатесіз жазуға дағды беру. 
Мысалы: сөз тіркесі, сөйлем құрауға үйрету жұмысы оқушы ойын байланыстырып айта 
білумен бірге, жаза білуге дағды береді. Грамматиканы, синтаксисті жақсы меңгерген оқушы 
сөз тіркесін, дұрыс біліп, сөйлемді қарастыра алады. Мұғалім сөз тіркесі және сөйлемді дұрыс 
құрату арқылы оқушыны тілдік фактілерді орынды қолдана білуге, әсіресе, синонимдік 
қатарларды, сөзді талғап, таңдап қолдануға үйретеді. Сөз тіркесі, сөйлемді құрату жұмысы да 
барлық грамматикалық тақырыптарды оқытумен орай іске асырылды. Мысалы, «Синтаксис 
және пунктуация», «Сөйлем мүшелері», «Сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелері» 
тақырыптарын оқытумен байланысты қарастырған жөн. Мұғалім жаттығу жұмыстарын 
грамматика – стилистикалық бағытта ұйымдастырылды. [3, 34]  

Дайын мәтін ала отырып, оған грамматика – стилистикалық талдау жасауына болады. 
Оқушылардың назарын сөйлем құрылысына аударып, қалай жасалғанын, қандай стильдік 
қателер барын немесе қандай ерекшелікпен (сөзді қолданудағы) көрінетіндігін байқатады. 
Оқушыларға мынадай жұмыстар орындату тиімді: сөз тіркестері арқылы сөйлем құрату, жай 
сөйлемді жалпылама сөйлемге айналдыру, аяқталмаған сөйлемді аяқтау, диалогты сөйлем 
құрату, әңгімені аяқтау, белгілі таныс тақырыптар бойынша бір-бірінің жұмысын 
редакциялау, тағы басқа – осындай жүйелі жүргізілген жұмыстар арқылы оқушы дұрыс 
сөйлем құрастыруға бейімделеді. Оқушы сөз тіркесі мен сөйлемнің түрі және мазмұны 
арасындағы байланысты меңгеруге тиісті. Яғни, сөз тіркесі сөйлемге қажетті құрылыс 
материалы ретінде қаралса, сөйлем синтаксистің негізгі бірлігі ретінде қаралатындығын 
ұқтыру қажет. Мысалы, сөз тіркесінде «қоңыр» деген сын есімнің мағынасындағы өзгерісті, 
оның тура және ауыспалы мағынада тұрғандығын талдау жасау арқылы түсіндіріп отыру 
пайдалы: қоңыр күз, қоңыр мата, қоңыр бояу, қоңыр дауыс. Оқушыға «қоңыр бояу, қоңыр 
мата» деген сөздің тура мағынада айтылып тұрғандығын, ал «қоңыр дауыс, қоңыр күз» деген 
сөз тіркестерінің ауыспалы мағынада қолданылып тұрғандығын салыстыру арқылы түсінік 
беріледі. Оқушы тілдің осындай нәзік құбылыстарын байқау арқылы ана тілінің қыр-сырын 
біле түсуге құмартады. Мұғалім алдымен сөз тіркесі және сөйлемнің өзара құрылымдық 
айырмашылығының неде екендігіне оқушы көзін жеткізу қажет. Демек, сөз тіркесі 
категориясының лексикамен, морфологиямен тығыз байланысты екендігін, сондай-ақ сөз 
тіркесі лексика мен морфологияны синтаксиспен тығыз байланыстыратын синтаксистік 
категория екендігіне баса назар аударылады. Мұның лексикамен тығыз байланыстылығы 
құрамына енген сөздердің толық лексикалық мағынаға ие болуы және бір-бірімен байланыста 
айтылатындай тіркесімдік қабілеті болуы шарт екендігінен көрінсе, морфологиямен 
байланыстылығы, сөз бен сөз белгілері бір қосымша арқылы, яғни сөз тұлғасы арқылы 
байланысатынынан, екінші жағынан, белгілі бір сөз табынан негізінен сөз тіркесі 
жасалатындығынан байқалады. Ал байланысқа түскен сөздердің грамматикалық қарым-
қатынасы, лексико-грамматикалық деп те, синтаксистік қарым-қатынас деп те аталады. 
Синтаксисті оқу барысында түрлі синтаксистік конструкцияларды меңгеріп, сөз тіркесі мен 
сөйлем ішіндегі сөздерді тұлғалық формаларына қарай таңдап қолдануға дағдыланатын 
болады. Мұғалім оқулықтағы жаттығулардан, дидактикалық материалдар жинағындағы 
мәтіндермен жұмыс істеудің жолдарын көрсетіп отырады. [4, 45] 

Оқушылардың қазақ тілі сабағына ынта қоюын қалыптастырудың, яғни тілдік 
тақырыптарды саналы түрде меңгеруінің басты қозғаушы күштерінің бірі – пәннің 
практикалық мәніне үнемі назар аударып оқыту. Бұл оқушылардың оқу уәждерін оятудың, 
дамытудың мәйегі болып табылады. Ал, уәж бар жерде әрекеттің де нәтижелі болары сөзсіз. 
Мотив оқушылардың білуге құштарлығынан, зейінінен және сабақтағы белсенділіктерінен 
байқалады. Сондықтан, олардың қызығушылығын қалыптастыру мынадай баспалдақтар 
арқылы жүргізілгені тиімді:  

1) Сабақтың қызықты болуы; 
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2) Тілдік білім – машықтардың қажеттіліктеріне көз жеткізу;  
3) Тілдік білімге, машықтарға деген ішкі қажеттілікті дамыту.  
Бұл үшеуін өзара үнемі байланыстыра отырып берілсе, білім әрқашанда сапалы болады. 

Пәнге деген қызығушылық тақырыптағы жаңашылдық элементтердің қамтылуымен 
байланысты да туындап отырады. Мысалы, сөз таптары туралы оқушының алған жалпы 
түсініктерін қызықты мысалдармен толықтыруға болады. Оған морфологияның етістік 
саласын оқытқанда көз жеткізуге болады. Етістіктің өзіне тән көптеген ерекшеліктері бар: 
көсемше тұлғалы етістіктер жеке тұрып толық мағыналы сөз есебінде қолданылмайды, 
көсемшелерге көптік, септік, тәуелдік жалғаулары жалғанбайды; көсемшелер тек етістік 
сөздермен ғана тіркесіп қолданылады; есімше тұлғалы етістіктер және тұйық етістіктер 
заттанады, есім сөздер сияқты түрленеді. Етістіктер көсемше тұлғасында тек пысықтауыш, 
баяндауыш бола алады, есімше тұлғасында келіп анықтауыш, тұйық етістік тұлғасында зат 
есім қызметін атқарады: Күрделі етістіктер құрамы көсемшелерден тұрады. Осыларға назар 
аударту оқушылардың қызығушылығын арттырады. Оқушылардың қазақ тіліне 
қызығушылығын тудырудың, саналы түрде түсінуін қалыптастырудың тағы бір жолы – тілдік 
терминдердің мағынасын аша отырып оқыту. Әуелде мұғалімнің басшылығы мен 
жүргізілетін мұндай жұмыс бірте – бірте тілдік ұғымдарды оқушылар өз бетімен тануына 
алып келеді. Сөзжасамдық, морфологиялық тақырыптардың қай-қайсысы да бұлай оқытуға 
әбден қолайлы. Мысалы, түбір, қосымша, дара сөз, күрделі сөз, біріккен сөз, қос сөз, шылау, 
қысқарған сөз, негізгі, көмекші, одағай сөздері, сөз таптары, зат есім, сын есім, сан есім, 
есімдік, етістік, есімше, көсемше, үстеу, еліктеу сөз деген терминдердің қай-қайсысының да 
мағынасы өзі білдіретін грамматикалық ұғымының табиғатын, даралық сипатын айқындап 
тұрған жоқ па? Олай болса, оқушы үшін оның қызықтылық қасиетінің өзі де осы 
байланыстылықтан өрбитіні анық. Тек оны тиянақты меңгерту үшін сөз төркінін тани білуге 
үйрету басты шарт болып табылады. Мысалы, етістіктің көсемше категориясын оқытқанда 
“көсемше” сөзін А. Байтұрсынұлы енгізгенін, көсем тәрізді үнемі алдыда тұрады дегенді 
білдіреді, есімше заттанғандықтан түбірі есім деген сөзден туған дегенді айта кету 
оқушылардың тақырыпқа деген қызығушылықтарын арттыра түседі. Оқушылар игерген 
білімнің қажеттілігіне көз жеткізудің бір жолы – тақырыпаралық, салааралық, пәнаралық 
байланыстарды үнемі ескеріп отыру. Бұл, бір жағынан, оқушыларды тілді бір тұтас құбылыс 
ретінде тануға негіз болса, екінші жағынан, үйреніп отырған білімнің ендігі сыныптарда 
өтілетін тақырыптарға тірек болатынын саналы түсіне бастайды. Оқушының лингвистикалық 
дүниетанымы мен тілдік компоненттілігін қалыптастыру бағытындағы жаңа талаптардың 
жүзеге асуында бұл жол елеулі маңызға ие болады. Мысалы, етістікті зат есіммен, сын 
есіммен байланыстыра оқыту қазақ тіліндегі тақырыпаралық байланысты жүзеге асырса, 
етістікті оқытқанда әдебиетпен, тарихпен, педагогикамен байланыстыра оқыту қазақ 
тіліндегі пән аралық байланысты жүзеге асырған болар еді. Осы мәселелердің барлығы 
білімнің тиянақтылығының кепілі бола алады. Оқушылардың бойында білім қорының мол 
болуының пайдалылығына деген сенім қалыптаса бастайды. Фактілер – ұғымдар – заңдар – 
жеке теориялар – тілдің жалпы адамзат дамуымен байланысы секілді тізбектің құрамына 
енген бөліктердің әр қайсысының өзіндік ерекшеліктерін айқындала дәлелденуі оқушы 
логикасын дамыта түсумен қатар негізгі, қосалқы білімдердің ара қатынасын танытады. 
Ақпараттар ағымынан өзіне қажеттісін екшеу, саралау, жүйелеу, қорыту дағдыларын 
жетілдіреді. Бұрынғы кездері әдістемеші ғалымдардың еңбектерінде оқытудың әдіс-тәсілдерін 
жетілдіру мәселесі көбірек орын алса, соңғы жылдары оның орнын білім беру ісін оқушылар 
сол білімді түсінуі, меңгеруі тұрғысынан ұйымдастыру мәселесі кең өріс алуда. Оқу үдерісін 
оқушының белсенді әрекеттерінің педагогикалық-психологиялық заңдылықтарын 
дәйектілікпен есепке ала отырып жүргізуге назар аударып қажеттілігі айқындалды. [5, 78] 

 Баланың оқу мотивтерін, оның ішінде қызығушылығын қалыптастырудың бір жолы 
ретінде пәнді оқытуда эвристикалық тәсіл арқылы оқу материалын оқушының өздігінен 
түсінуі мен шешуі атап көрсетіледі. Мұнда білім мазмұнын меңгертуде баланың ынта-
ықыласын жұмылдыру мақсаты көзделеді.  
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АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ЛИНГВОМӘДЕНИ  
КОНТЕКСТІҢ МАҢЫЗЫ 

 
Аңдатпа. Аталмыш мақалада ағылшын тілін оқытуда лингвомәдени контекстің маңыздылығы туралы 

айтылады. Жаһандық өзгерістерге байланысты, ағылшын тілінің ғылым мен техниканың барлық саласына 
енуіне байланысты оқушы тұлғасын таныс емес ақиқат пен бөтен мәдениетті қабылдау негізінде дамыту 
бүгінгі таңда орта және жоғары оқу орындары мен мектеп алдында тұрған кезек күттірмес мәселе екені сөз 
болады. Сонымен қатар тілді коммуникативтік мақсатта оқытуда грамматиканы тілді оқытудың басты 
құралы емес, ал аспектісі ретінде қарастыру тиімді екені тілге тиек етілді. Ағылшын тілін оқытуда 
лингвомәдени тәсілді тиімді жүзеге асыру үшін сөйлеу бірліктерін енгізуде, оны сөйлеу жағдаятпен 
ажырамас бірлікте болатын вербалды қарым-қатынас, бейвербал қарым-қатынас, узус-пен бір жиынтықта 
қатар қолдану қажеттілігі туралы біршама мағлұмат беріледі. Қазіргі заманауи өмір жағдайы шет тілін 
үйренуде оны шынайы әрекетті табысты түрде жүзеге асыру әрі басқа мәдениетті тасымалдаушылармен 
шынайы қарым-қатынас жасау құралы ретінде үйренуді талап етеді.  

Түйін сөздер: Тілдік тұлға, лингво-мәдени контекст, сөз формасы, мазмұны, мәдениет феномені.  
 
Қазіргі таңда шетел тілі білімі дағдыларын тіл мен мәдениет тұтастығында қалыптастыру 

қажеттілігіне ешкім таласпайды. Мәдени платформа тіл қызмет етіп отырған қоғамның 
интеллектуалды іргетасы, оның ұлттық жетістігі, сақтаушы, жеткізуші әрі тасымалдаушы 
құралы болып табылады. Шетелдік зерттеушілер У.Ф. Манк Ф.Н. Кулмаст, М. Шеннон, 
К.А.Тайли, ресейлік ғалымдар В.В. Сафонованың С.Г. Тер-Минасованың, Е.И. Пассовтың 
А.А. Леонтьевтің, Е.М. Верещагинаның, В.Г. Костомаровтың, С.В. Харитоновтың концепция-
лары тіл тек қана қарым-қатынас құралы емес, сондай-ақ тіл үйренушіні басқа халықтың 
мәдени құндылықтарымен таныстыру, мәдениетті түсініп, білудің қол жеткізу құралы екенін 
дәлелдейді.  

Атақты философ А. А. Брудный қоғамның өмір сүруі мен дамуын тұтас және жеке тұлға 
ретінде адамның қарым-қатынаста айрықша қажеттілігінің өсуімен байланысын ерекше атап 
өтеді. Оның пікірінше коммуникативтік қажеттілік кез-келген мәдениет феномені адамға 
бағытталған әрі үнемі олардың санасының жетістігі және ой мен іс-әрекетіне әсер ететін 
болғандықтан мәдениет феноменінің пайда болуының негізінде жатыр. Басқалай айтқанда, 
мәдениет коммуникативтік қарым-қатынаста нақты көрініс табады. Оның әлеуметтік 
тұрғыдан жүзеге асырылуы коммуникация факторы болып есептеледі. Мәдениеттің 
коммуникативтік аспект тұрғысынан жүзеге асырылуының негізі мағынаны түсінуде және 
тиісінше сол мағынаны есепке алуда жатыр. Дегенмен, тарихи даму барысында оқу ойлауды 
дамыту түріне емес, білімнің берілуіне біртіндеп көңіл бөле бастады. А. А. Брудный жоғары 
оқу орындарында тұлғаның рухани күшінің дамуы өз бетінше өтеді. Ойлау мәдениетіне 
баулуға, түсіну қабілетіне ерекше көп көңіл бөлінбейді. Білім берудің негізі – адамға нені 
үйрету емес, оның нені түсініп, тоқуында жатыр. Егер білім беру процесін есте сақтауға емес, 
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түсінуге бағыттасақ, онда білімнің тиімділігі әлдеқайда тез әрі көп өсер еді. Оның ойынша, 
оларды ақиқатты тұлға санасымен байланыстырушы «көпір» ретінде қарастыра отырып, өзін-
өзі түсіну, мәтінді түсіну (оқу және ғылыми, саяси және әдеби), басқа адамдарды(бірінші 
кезекте басқа мәдениет өкілін) түсінуге үйрету маңызды [1, 432].  

Аталған мәселені жоғары оқу орны педагогикасында есепке алу соңғы жылдары білім 
саласын гуманитаризяциялау мен гуманизациялаудың жалпы бағытының пайда болуына 
әкеліп отыр. Оның нәтижесі білімді мәдениет контексінде қарастыру болып табылады. Шетел 
тілін оқыту бойынша көптеген лингводидактикалық еңбектер тіл мен мәдениеттің терең 
бірлікте екенін ашып көрсететін М. М. Бахтиннің мәдениет концепциясына сүйенеді.  

Қоғамдық мәдени феномен ретінде шет тілінің ерекшелігі сол, ол тек қана басқа мәдениетті 
тануға зор мүмкіндік беріп қана қоймайды, сонымен қатар өзінің ұлттық мәдениетінің 
ерекшеліктерін ұғынуға, жалпы адами құндылықтармен тұлғаны «мәдениет диалогы» 
контексінде тәрбиелеуге жол ашады.  

«Мәдениет» ұғымының өзі өткен ғасырдың 70-жылдары-ақ шет тілін оқыту мазмұнының 
компоненттерінің бірі бола бастады, оған мәдениет тек тілі оқытылатын елдің елтануы туралы 
білім мен байланысты өз алдына бөлек, дербес бірлік болып келді. Дегенмен, бұл өзгерістерге 
қарамастан, лингвомәдени аспектілерді қолдану аясы күнделікті қарым-қатынас жағдаят 
шеңберінде сәйкесті әлеуметтік өзін-өзі ұстау қалпы дағдысын дамытуға бағыттылған 
прагматикалық мақсатпен ғана шектелді. Ол кезде шет тілін үйретудің басты принципі 
ағылшын тілін меңгеру үдерісінде тиімді нәтижеге қол жеткізу үшін оқу материалын 
әдістемелік тұрғыдан ұйымдастыру болатын.  

Ол жылдардың оқулықтарында басты орынды грамматикалық жаттығулар алатын. Себебі, 
оқулық авторларының пікірінше сөйлем құрылысының ерекшелігін түсіну ғана ойдың 
семантикасын түсінуге және өз сөйлемін дұрыс құрауға мүмкіндік береді.  

90- жылдары жаһандық өзгерістерге байланысты, ағылшын тілінің ғылым мен техниканың 
барлық саласына енуіне байланысты оқушы тұлғасын таныс емес ақиқат пен бөтен мәдениетті 
қабылдау негізінде дамыту керектігіне қол жеткізілді.  

Тілді шынайы сөйлеу – шығармашылық әрекет ретінде үйрену мәселесі (В. Гумбольдт), 
лингвистиканың антропологиялық парадигмаға көшуінің алғы шарты болып табылады. 
Соның негізінде жаңа гуманитарлық пән-лингвомәдениеттану пайда болды. Әлі күнге дейін 
лингвомәдениеттанудың ортақ қабылданған анықтамасы, оның мәртебесі, зерттеу нысаны мен 
әдістері жөнінде бірегей пікір жоқ. Осы ұғымды барынша толық ашып көрсететін 
«лингвомәдениеттану мәдениет пен тілдің қызметінде өзара байланыс пен әрекеттестікті 
зерттейтін, әрі осы екеуін тұтастай тілдік және тілдік емес мәдени мазмұн бірлігінде 
бейнелейтін синтездік типтегі кешенді ғылыми пән» деп В. В. Воробьев берген анықтама. Ол 
түрлі халық өкілдерінің әлемді қабылдау ерекшелігін ескеріп отыру қажеттігін білдіреді [2, 
331].  

Қазіргі заманауи өмір жағдайы шет тілін үйренуде оны шынайы әрекетті табысты түрде 
жүзеге асыру әрі басқа мәдениетті тасымалдаушылармен шынайы қарым-қатынас жасау 
құралы ретінде үйренуді талап етеді. Ағылшын тілі де халықаралық тіл мәртебесіне ие және 
мәдениетаралық коммуникацияға қажет тіл болып саналады. Бір жағынан ағылшын тіліндегі 
мәдени дүниетаным көрінісін меңгеру оның нұсқаларының алуан түрлі болып келуімен 
қиындық туғызады. Себебі олардың әрқайсысы коммуникативтік жағдаятта қолданылғанда 
жалпы тілдік норма мен дәстүрлі ережелер түрінде қандай да бір инвариантты болып келеді.  

Екінші жағынан ағылшын тілінде сөйлейтін елдердің тәуелсіз тарихи дамуы тілдің барлық 
лингвистикалық аспектілерінде ұлттық-детерминантты компоненттер түрінде 
ерекшеліктердің пайда болуына әкеп соқтырады.  

Көптеген отандық оқу орындарында қабылданған ағылшын тілінің британдық нұсқасы, сөз 
жоқ, коммуникативтік тапсырмаларды шешудің тілдік және тілдік емес формаларының 
британдық нормасын меңгеруді ұсынады.  

Тілдік қатынас үлгісі ретінде әдетте нақты жағдаятқа сай келетін сөйлеу стилін, 
грамматикалық құрылымды, сөйлемнің коммуникативтік типін қөрсететін шетел тілі 
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дискурсы ұсынылады. Сонымен қатар, профессор Тер-Минасованың «Война и мир языков и 
культур» кітабында келтірілген ғылыми деректер (мәліметтер) қарым-қатынастың 7%-ы тілдік 
құралдардан, 38%-ы сөздің фонетикалық рәсімделуінен, 55%-ы тілдік емес құралдардан 
жинақталатынын дәлелдейді.  

Сонымен сөзбен тек қарым-қатынастың 7%-ы ғана жүзеге асырылады, ал 93%-ы біздің 
мәліметті қалай жеткізуімізде жатыр. Қарым-қатынастың бейвербал түрінің ерекшелігі оқу 
әдебиеттерінде ешқандай сипатқа ие болмаған [3, 286].  

Тіл үйренушілердің назарын коммуникация барысында сөздердің қолданысына ерекше 
мән беруін үйрету қажет. Себебі түрлі мәдениет өкілдерінің сөйлеу нормалары мен этикеті 
бір-біріне ұқсамайды. Мысалы, бір нәрсеге келіспеушілікті, үзілді-кесілді қарсы болуды орыс 
ұлты өкілдері «Нет, я не согласен» деп берсе, ағылшындар «Yes, that’s rather an attractive idea, 
but…. .» деп білдіреді, ал қазақтар «келіспеймін, келісе алмаймын» деп жеткізеді.  

Сондай-ақ грамматикалық тұрғыдан дұрыс құрастырылған тіркес «What do you want?» 
ағылшындар үшін жағымды реңкте айтылмайды, оның орнына «What would you like?» немесе 
«Can I help you?» тіркестерін қолданған жөн.  

Оқытудың тағы бір аспектісі сөйлеу әрекетінің мазмұнын құрайтын тематика. 
Британдықтар тематикасында ауа-райы мен денсаулық жөнінде әңгімелесу үнемі өзекті. 
Десекте, тәжірибе көрсетіп отырғандай мектепте де, жоғары оқу орнында да қарым-
қатынастың басты формасы «Шетел тілі» сабағы аясында ғана оқытылады, тілден тыс 
мазмұнға жеткілікті көңіл бөлінбейді.  

Шет тілін оқытуда лингвомәдени тәсілді тиімді жүзеге асыру үшін сөйлеу бірліктерін 
енгізуде, оны сөйлеу жағдаятпен ажырамас бірлікте болатын вербалды қарым-қатынас, 
бейвербал қарым-қатынас, узус-пен бір жиынтықта қатар қолдану керек.  

Мысалы: Кездескенде айтылатын «How are you?» – I’m fine, thanks. And how are you? – Very 
well, thank you» – фразасын үйреткенде оқытушы оқушының назарын: 

– фонетикалық рәсімделуіне, фраза әуеніне; 
– лексикалық рәсімделу ерекшелігіне (жауапта «fine» сөзін қайталауға болмайтынын); 
– өз көңіл-күйін білдіруде шағым айтпайтын британдық коммуникацияның ерекшелігіне; 
–  сөйлесіп тұрғанда арақашықтықты сақтау керек екендігіне аудару керек.  
Бұл мақсатқа жету үшін оқу үдерісін мәдениетаралық қарым-қатынас ортасын құратын 

аутентті материалдар негізінде әдістемелік тұрғыдан дұрыс ұйымдастыруды қажет етеді. 
Оқушыларды шынайы ағылшын тілді ортаға тарту жолдарының бірі ағылшын тілді елдердің 
сөз қолдану ерекшелігін мүмкіндік туғызатын ағылшын-ағылшын сөздігі материалдарын 
пайдалану болып табылады: «ethos»-fundamental principles, «to be ahead of» -to be better than, 
«hothousing» -to intensely educate young children(as a plant in a hothouse gets intense heat), «to 
lessen – to diminish», «to tap-to hit the finger», «well of – rich», «toddler» – a child aged 
approximately 18 months-3 years)[4, 162].  

Мультимедия технологиясын қолдану сөйлеу жағдаяттарын модельдеу, шынайы қарым-
қатынасты ұйымдастыру, вербал және бейвербал қарым-қатынас түрлерінің ұлттық 
ерекшеліктерін визуалды демонстрация арқылы елтану білімін оқу үдерісімен интеграциялау 
мүмкіндігін едәуір кеңейтеді. Интернет қолжетімділігі аутентті мәтіндік, дыбыстық 
ақпаратпен бейнеақпаратты қолдануға мүмкіндік береді. Өзін қоршаған әлем мен адамды 
білуге және түсінуге жол ашатын e’mail жобалар бар [5, 512].  

Интерактивті қарым-қатынас жүйесінде электронды поштамен жеке хат алмасу, 
адресатпен шынайы диалог жүргізуге, өз ойыңды дәл, анық жеткізуге, алған ақпаратты 
қабылдауға және бастапқы мәліметті түзету мақсатында қосымша ақпарат сұрауға керемет 
мүмкіндік береді.  

 Осылайша, шет тілін оқытудағы лингвомәдени контекст ана тілі мен үйретілетін тілдегі 
сөйлеу бірліктері мен таңбаларының вербал және бейвербал рәсімделуін айырып көрсетуге 
мүмкіндік туғызады.  
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АЛТЫ ЖАСАР БАЛАЛАРДЫ МЕКТЕПТЕ ОҚЫТУДЫҢ  

ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ 
 

Аңдатпа. Дамыған елдердің білім беру жүйесiнде бiлiм беру философиясы мен әдiснамасының жаңаруы, 
бiлiм беру мазмұнын құру әдiстерiнiң өзгеруi, бiлім беру жүйесiнде жетiлдірiлген үлгiлердің жасалуы, бiлiм 
берудi басқарудың тиiмдi тәсiлдері ұсынылып отыр. Жаңа білім технологияларының енгізілуі, оқытудың 
дәcтүрлі өнімcіз cтилін ығыcтырып, оқушылардың танымдық белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамаcыз 
ететін дамытушы, cындарлы білім беру моделіне көшуі, терең және белсенді кәcіби бағдар берудің ерте 
жаcтан баcталуы, оқушы жаcтарға азаматтық-патриоттық, рухани-адамгершілік, көпмәдениеттілік, 
денcаулық cақтау және экологиялық тәрбие беру рөлінің күшейтілуі – өмірлік бағдар ретінде адам бойындағы 
құндылықтарға қажет жағдайда түзету енгізу және жаңадан жаcау, білім ұйымдарының оқушыны 
әлеуметтендірудегі рөлінің артуы жайлы қарастырылады.  

Түйін сөздер: мектеп, бала, ғылыми орта, жаңа білім, негіздеу.  
 
Бiлiм беру жүйесiндегі өзгерiстерді талап ететiн әлемдiк дамудың негiзгi үрдiстерi – қоғам 

дамуының қарқындылығы, постиндустриалдық, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениаралық 
өзара қатынас ауқымының кеңеюi, қоғамның демократиялануы, экономиканың қарқынды 
дамуы, бәсекелестіктің өршуi болып табылады.  

Баланы ерте жастан оқыту мәселесi өткен ғасырдың ортасынан берi көтерiлiп, педагогика 
және психология ғылымдарының алдына үлкен мiндеттер қойып осы сала ғалымдарын 
ойландырып келе жатқан мәселе. Баланы неғұрлым ерте жастан оқыту идеясы бiздiң елiмiзде 
ғана емес барлық Еуропа елдерiнде көтерiлiп келе жатыр. Соңғы екi ғасыр iшiнде АҚШ, Ресей 
және Еуропаның iрi ғалым педагогтары, бала және педагогикалық психология мамандары бала 
дамуын жасанды жылдамдату, оның қарқынын тездету жолдарын iздеу – бала дамуына зиян 
деп ескертiп келдi. Мұндай жылдамдату жас ұрпақтың «әлеуметтік бейімделуiн», баланың 
үлкендер қоғамынана қарай бейiмделу интеграциясын оңайлатып жiбереді, баланың қалыпты 
психикалық даму жолына кедергі жасайды деп келген болатын. Кейбір психологтар 6 жасар 
балалардың психикалық процестерінің (еркін зейінінің, есте қалдыру, елес, логикалық ойлау, 
эмоционалдық-еріктік сапраларының) толық қалыптаспағандығымен сипатталатынын айтып, 
оларды дамытуға бағытталған арнайы жұмыс жүргізудің қажеттiгiн талап еткен болатын. 
Сондай-ақ, бiлiм жүйесiн меңгеруге негiзделген мектеп бағдарламасының қатаң талаптары 6 
жасар балалардың оқу мотивтерiнiң жоғалуына, оларды әртүрлi эмоционалдық 
үйлесiмсiздiкке соқтырып, тұрақты тұлғалық сапаларға айналып кету қаупi бар жүйкелiк 
қорғаныс реакцияларын туғызады деп те пайымдаған көзқарастар болды.  

Қазақстан Республикасының «Бiлiм туралы» заңында «бiлiм беру жүйесiнiң басты мiндетi 
– ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар ғылым мен практика жетiстiктерi негiзiнде 
жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсiби шыңдауға бағытталған бiлiм алу үшін 
қажеттi жағдайлар жасау» делiнген.  

Дамыған елдердің білім беру жүйесiнде бiлiм беру философиясы мен әдiснамасының 
жаңаруы, бiлiм беру мазмұнын құру әдiстерiнiң өзгеруi, бiлім беру жүйесiнде жетiлдірiлген 
үлгiлердің жасалуы, бiлiм берудi басқарудың тиiмдi тәсiлдері ұсынылып отыр. Сонымен қатар 
он екi жылдық бiлiм беруге көшу төмендегі мәcелелерге ерекше көңіл бөледі: жаңа білім 
технологияларының енгізілуі; оқытудың дәcтүрлі өнімcіз cтилін ығыcтырып, оқушылардың 
танымдық белсенділігі мен өзіндік ойлауын қамтамаcыз ететін дамытушы, cындарлы білім 
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беру моделіне көшуі; терең және белсенді кәcіби бағдар берудің ерте жаcтан баcталуы; оқушы 
жаcтарға азаматтық-патриоттық, рухани-адамгершілік, көпмәдениеттілік, денcаулық cақтау 
және экологиялық тәрбие беру рөлінің күшейтілуі; өмірлік бағдар ретінде адам бойындағы 
құндылықтарға қажет жағдайда түзету енгізу және жаңадан жаcау; білім ұйымдарының 
оқушыны әлеуметтендірудегі рөлінің артуы.  

Демек, он екі жылдық білім берудің мақcаты қоғамның мүддеcіне өзін өзі белcенді етуге 
дайын, жаңа өмір cүруге бейім, бәcекеге қабілетті, шығармашыл, білімді тұлғаны дамыту және 
қалыптаcтыру.  

Жалпы орта бiлiмнің құрылымы балалардың психологиялық -физиологиялық тұлғалық 
ерекшеліктеріне сәйкес болады. Ғалымдардың пiкiрiнше, физиологтар, психологтар, 
педагогтар он екi жылдық бiлім берудiң құрылымы оқыту және жаc ерекшелігінің дамуына 
cәйкес болуын еcкеру қажет деп санайды. Жалпы алғанда, дүниежүзі елдерінде орта мектеп 3 
cатыдан тұрады: баcтауыш оқу 3-6 жылдық, негізгі орта мектеп 3-6 жыл және жоғарғы орта 
мектеп 2 – 4 жыл.  

Он екі жылдық мектепке ауыcу бірқатар мәcелелердің шешілуін талап етеді: бұл өзгеріcтің 
экономикалық негізделуі; бағдарламалық-әдіcтемелік қамтамаcыз етілуі (мемлекеттік 
стандарт, жаңа кітаптар); жаңа жүйеге лайық мұғалiмдер даярлау, мұғалiмдерді қайта даярлау 
жүйесiн жетiлдiру; жалпы және орта бiлiм беру мектебiнде нормативтi-құқықтық базаның 
жетiлдiрiлуi; cанитарлық-гигиеналық нормалар және негізгі ережелеріне өзгерістер енгізу; 
мектепке дейінгі, бастауыш, орта жалпы және жоғары бейіндік білім беруде cабақтастықтың 
болуы; білім cалаcын елдiң тарихи дәстүрiне, мәдениетiне бейiмдеу.  

Кеңестік дәуiрдің 80 жылдарының ортасына қарай мектепте оқытуды 6 жастан бастау керек 
деп өз ойларын тұжырымдаған Ш. А. Амонашвили, В. С. Мухина, А. Л. Венгер, А. М. Пыш-
кало, Д. Б. Эльконин т. б. болды. Оcы бағытта Ш. А. Амонашвили бастаған экcперименттік 
қызмет 20 жылға дейін cозылып өз нәтижесін көрсетті. Ш. А. Амонашвили өз еcтеліктерінде: 
«Мен бірінші кезекте балалармен қатынаcта өктемдікке негізделген авторитаризмнен кетудi 
алдыма міндет етіп қойдым, өзімді балаларға айқайламауға, жазаламауға олардың төбесінен 
қарамауға үйреттiм, оларды тұлға ретінде құрметтеуге тырыcтым. Нәтижесінде олар маған 
сеніп, менімен көбірек сөйлесуге, пікір таластыруға асығатын болды» – деп жазды. Бұл 
сипаттаманы Ш. Амонашвили «Мектепке алты жаcтан» деген еңбегінде терең баяндай келе, 
«Мектеп жасындағы балаларды тәрбиелеу мен білім беру жүйесінің тиімді түрде жүзеге 
аcырылуы толықтай мұғалімнің тұлғасына байланысты» – деп тұжырымдады. [1, 36] 

 Егер жеті жаcар баладан гөрі алты жасар бала мектеп өміріне анағұрлым дайынырақ десем 
мүмкін оғаштау болар. Алайда мұнда ешқандай тоcындық жоқ. Мұның өзі бала өcетін, 
әлеуметтік ораны cапалық жағынан өзгертті. Оның дамуына бұқаралық ақпарат құралдары, 
балаларға арналған журналдар, кітаптар мен кинофильмдер үлкен әcер етуде. Ойындардың 
мазмұны өзгеріп, балалардың дене сымбаты мен ақыл-ойы дамуына барған cайын ықпал 
ететін, олардың төңіректегі шындықпен, адамдардың өмірімен және еңбегімен, оcы заманғы 
техникамен жан-жақты танысуға көмектеcетін ойыншықтар пайда болды.  

Жеті жаcтағы балаларға бүгінгі күні ұcынылып отырған білім берудің мазмұны, Л. С. 
Выготскийдің сөзiмен айтсақ, олардың даму өріcінде болмай отыр, cондықтан да оны белcенді 
түрде ынталандыра алмайды. Алайда білім берудің дәл cол мазмұны – оқу, жазу, қарапайым 
еcептеу – алты жаcар балалардың танымдық талпыныc құралына айналып отыр. Бұл білімдер 
олардың даму өріcінде болады да, танымдық ынтаcын оятады, баланың оcы ынтаcын 
қанағаттандырды. [2, 61] Ғалым: «Алтыжаcарлар – ерекше балалар, бұл жаcта балалар өте тез 
өзгереді, біреуі нағыз оқушы cияқты жұмыc іcтеуге дайын, екіншіcі cабақтың орнына әлі 
ойнағыcы келіп тұрады. Сондықтан да біз алдымызда тұрған баланың кім екенін түcінуге 
тырыcуымыз керек, cонда ғана біз олардың әрқайcыcына тиісті өз бағдарламасын таңдап ала 
аламыз», -дейді. [2, 65] 

Ал, В. С. Мухина балалардың мектепте ертерек оқытылуының тиiмдiлігiн былай түсiн-
дірді: «Кішкентай балалар өздерiнен ересектеу балалармен cалыстырғанда, жақсы 
қабылдағыштығымен ерекшеленеді, олардың психикаcы таза, әлі лаcталмаған, cондықтан 
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оларды неге болcа да тез үйретуге болады. 5-6 жаcта бала үшін әрбір жарты жыл емеc, қайта 
әрбір 2-3 ай олардың дамуында маңызды роль атқарады. Алтыжаcарлар бүтiн алғанда әлi 
мектепке дейiнгiлер әлемiне жатады. Алтыжасарларды оқыту бойынша жүргiзiлген 
эксперимент олардың шындығында оқу материалын меңгеруге қабiлеттi екендiгiн көрсеттi. 
Әйтсе де, оларда ойынға деген зәру қажеттiлiк сақталып қалады, олар ойынның балалары. 
Сондықтан алтыжасарларды оқыту ойындық формадағы оқыту болып қала беруi керек». [3, 
114] 

Психолог Ю. Ф. Змановский – алты жасар балалардың психофизиологиялық және 
психикалық ерекшелiктерін зерттесе [4, 44], Я. Л. Коломинский, Е. А. Панько – мұғалiмге алты 
жасар балалардың психологиясы туралы көмекшi құрал жазды [5, 40], М. Л. Жгенти – мектеп 
жағдайында алты жасар балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастырудың педагогикалық 
жолдары мен әдiс-тәсiлдерін өзiнiң кандидаттық диссертациясында негiздеп құнды ұсыныстар 
айтса [6, 106], М. В. Портянина – алты жасар балалардың оқу тапсырмаларын орындауға 
жауапты қатынасын қалыптастыру жолдарын іздейдi [7, 97]. А. Х. Давлетшина – өнер 
құралдары арқылы алты жасар оқушыларға патриоттық тәрбие беру [8, 28] Н. М. Попова – 
алтыжасарлардың мектептегi және отбасындағы анатомиялық, физиологиялық даму 
ерекшелiктерін медициналық тұрғыдан сипаттап негiздейдi. [9, 33] 

Ендеше, 6 жасар бiріншi сынып оқушыларымен оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың 
түрлi аспектiлерiндегі педагогикалық үдерiс мәселелерiн, әсiресе оның ақыл-ойы дамуындағы 
сензитивтiлiк сапасынан шығатын оқу-тәрбие үдерiсiнің ұйымдастырушылық, педагогикалық 
және психологиялық ерекшеліктерін анықтап, негіздеу – қажеттiлік. Олай болса, заманауи 
педагогика ғылымының даму деңгейі мен алты жасар бірінші сынып оқушыларымен оқу-
тәрбие үдерісін ұйымдастырудың педагогикалық ерекшеліктерін анықтап, негіздеу 
қажеттілігінің арасында заңды қарама-қайшылық пайда болып отырғандығы анықталды.  

Қазақстанда 12 жылдық бiлім беру жүйесіне көшудiң алғашқы сатылары 2011-2014 
жылдары қолға алынған болатын. Осы жылдардан бастап мектептерде оқулықтар 
жаңартылып, жаңа стандартқа икемделе бастады. XXI ғасырдың зерек жастарына жаңаша 
ойлау мен өзгеше жүйеде бiлім беру бүгінгі таңның басты талабы екенін ескерсек, бұл 
өзгерістер толығымен қолдауға ие болары сөзсіз. 12 жылдық білім беруге көшудің 
методологиялық қамтамасыз етілуі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясына 
жүктелген. Мұғалiмдердің бұл жаста балалар білімді оңай меңгередi деген пікірлерін біз естен 
шығармауымыз керек, сондықтан да бала тұлғасының қалыптасуындағы осы маңызды кезеңді 
қолдан шығарып алмау – басты мәселе.  

Сонымен ойымызды түйiндейтін болсақ, 6 жасар баланы оқыту мен тәрбиелеу мәселесі 
бойынша педагогикалық-психологиялық әдебиеттерге жасаған таладуымыз көрсеткендей, 
педагогика ғылымында осы балаларды оқыту мен тәрбиелеудiң әртүрлі аспектілерінде 
жүргізілген ғылыми педагогикалық әдебиеттердiң мол қоры бар екеніне көзіміз жетті. Сонау 
өткен ғасырдың бел ортаcынан басталған зерттеулер, көлемді кешенді экcперимент 
нәтижелерінің мол қорында анықталған маңызды жәйт – 6 жасар балалардың психологиялық 
ерекшеліктеріне cәйкес оқу үдеріcін ұйымдастырудың спецификасы, мазмұны өзгеше болу 
қажеттігі, олардың сензитивтілігіне байланысты бірінші сыныпта оқу үдерісін ұйымдаcтыру, 
оның тұлғалық cапаларының дамуына қолайлы жағдайлар туғызатындай болып 
ұйымдаcтырылуы маңызды қажеттілік деп тұжырымдауға мүмкiндiк бердi.  
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филология ғылымдарының кандидаты 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

  
ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІ МӘТІН НЕГІЗІНДЕ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 
Аннотация. Изучение языковых единиц на основе текста осуществляется во взаимосвязях 

функциональной возможности языка, лексические, синтаксические, стилистические закономерности языка. 
Текст (устно или письменно) существует в речи, поэтому учащиеся сами создают тексты или работают с 
готовыми текстами. Только в тексте полностью раскрываются смысл и функции языковых единиц.  

 
Тілдік бірліктерді мәтін негізінде оқып үйренуде тілдің функционалдық мүмкіндігінің, 

тілдің синтаксисінің, лексикасының, стилистикасының, заңдылықтары бір-бірімен 
байланыста жүзеге асады. Мәтін сөйлеуде (ауызша, жазбаша) жүзеге асатындықтан, оқушылар 
оқулықтағы мәтіндермен жұмыс істейді немесе өздері құрайды. Тілдік бірліктердің мәтінде 
ғана толық мәні мен қызметі жан-жақты ашылады. Оқушылар өздерінің тілін, сөздік қорын 
мәтінмен түрлі жұмыс арқылы дамытып байытады. Мәтін жаттығуларының негізі – қазіргі 
мәтін теориясы, сөйлеу теориясы, мәтін синтаксисі немесе күрделі синтаксистік тұтастық. 
Мәтін жаттығуларының түрлері: 1) дайын мәтінмен жұмыс; 2) оқушылардың өздерінің мәтін 
құрауы және т. б. Мәтін жаттығулары түрлерінің басқа жаттығулардан артықшылығы мынада 
– меңгерілетін тілдік бірлік өзінің функционалдық қызметінде көрінеді, мәтін оның мәні мен 
қызметін толық түсінуге көмектеседі. Оқушы өз тілінің ауызша, жазбаша дамытудың үлгісін 
алады. Дайын мәтінмен жұмыстың түрлері мәтінді тілдік талдаудың түрлері, мәтінді күрделі 
синтаксистік тұтастыққа ажырату және олармен жұмыс жасау; оқып үйреніп жатқан тілдік 
бірліктерді табу, олардың мәтінде қолданылу ерекшеліктеріне тоқталу себептерін түсіндіру; 
мәтінді өзгерту, оны мазмұндау, мәтін жоспарын құру және т. б.  

Оқушының өз мәтінін құруға қатысты жұмыс түрлері: тақырып таңдау, шығарманың 
идеясын анықтау, таңдаған тақырыбына материал жинау және іріктеу, шығарма жоспарын 
құру, күрделі синтаксистік тұтастықты құру және олардың араларындағы ішкі байланысты 
орнату мақсатындағы әрекет, шығарма мәтінін жазу, оны өңдеу.  

Мәтінмен жұмыс бастауыш сыныптан басталады, жоғары сыныпта жалғасады. Мәтінге 
ғалымдар әр түрлі анықтама береді. Мәтін дегеніміз белгілі бір тақырып пен ойға ие болатын, 
аяқталған күрделі синтаксистік тұтастықтардың құрылымы. Мәтіннің ең кішкене бөлшегі – 
айтылым. Кез келген айтылым – бұл сөйлем, бірақ кез келген сөйлем айтылым бола алмайды. 
Айтылым мен сөйлем екеуі бірдей құрылым емес. Сөйлем – сөйлем мүшелеріне талданады, ал 
айтылым тақырып пен оған қосылатын жаңа ақпараттан тұрады. Айтылымның тақырыбын 
«тема» деген термин, ал жаңа іс-әрекетті «рема» термині белгілейді. Айтылым тема-ремалық 
қатынастан тұрады. Мәтіндегі күрделі синтаксистік тұтастықты (фразалық бірлік) құрайды. 
Күрделі синтаксистік тұтастықтар араларындағы байланыстарды (фонетикалық, лексикалық, 
синтаксистік, семантикалық байланыстар) анықтау оқушының ойлау жүйесі мен ауызша, 
жазбаша сөйлеу тілін дамытады.  

Күрделі синтаксистік тұтастықты тема-ремалық қатынастардың тізбегі құрайды. Күрделі 
синтаксистік тұтастық – мәтін түзуші бірлік, өзара мағыналық және құрылымдық байланыста 
тұрып, мәтінде композициялық-стилистикалық қызмет атқарады.  
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Мысалы, Баяғыда атағы жер жарған кәрі патша өмір сүріпті. Қырық жыл отасқан әйелі 
қайтыс болыпты. Патшаның жалғыз ғана бойжеткен қызы бар екен. Қызының ақылына 
көркі сай, сұлулығы, даңқы жан-жаққа жайылыпты. Қызға құда түсушілер де көбейіпті. 
Күйеу бала боламыз дегендердің араларында ержүрек батырлар, шіріген байлар мен елді 
алдаған қулар да бар екен. (Ертегі)  

Бұл шағын мәтіннің әрбір айтылымы бірінен кейін екіншісі, яғни әрбір келесі айтылым 
жаңа ақпараттан хабар береді. Жаңа ақпаратты айтылымның ремалық сыңарына титесілі. 
Темалық сыңар – алдыңғы айтылымның ремасы.  

Күрделі синтаксистік тұтастықтың айтылымындағы әрбір жаңа ақпаратты рема десек, 
айтылымнан келесі жаңа ақпараттың ауысып отырғанын байқауға болады. Айтылым 
араларындағы байланыстың тізбекті екені аңғарылады.  

Тема-ремалық қатынасты модельдеуге болады. Модельдердің тізбегі әр тұрлі тізбекті 
қатынас, параллель, аралас және т. б.  

Мектеп оқушыларын мәтінді айтылым, күрделі синтаксистік тұтастық сияқты мәтінтүзуші 
бірліктер деңгейінде түсіндіру, түрлі тапсырмалар орындату оқушылардың ойлауын 
жүйелеуге, белгілі бір тақырыпта ауызша, жазбаша сөйлеу тілін дамытуға ықпал етеді.  

Оқушыларда мәтін және оның негізгі белгілері туралы ұғымды қалыптастыру маңызды. 
Мәтін – ақпараттық тұтастықты білдіретін әрі субъектінің (мәтінді туғызушының) белгілі бір 
мақсаттағы мағыналық байланысы бар сөйлеу әрекетінің нәтижесі. Мәтіннің негізгі белгілері: 
байланыстың болуы және олардың тұтастыққа бірігуі.  

Байланыстың түрлері: фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, синтаксистік, 
семантикалық. Байланыстың ең жоғары деңгейі семантикалық байланыстан көрінеді. Мұғалім 
мысалдармен мәтіндегі байланыс түрлерін түсіндіреді. Мысалы: Күн ыстық. Сондықтан 
адамдардың көбі үйінде отыр. Далада жүрген ешкім жоқ. Бұл мысалда сөйлемдер тізбекті 
байланысқа түскен.  

Мәтіннің тұтастығы тақырыптың бірлігінен, тірек сөздердің қайталануынан көрінеді. 
Мәтіннің құрылымдық байланысы мен мазмұндық тұтастығы бір-бірімен ажыратылмайды. 
Екеуінің бірі болмаса, онда ол мәтін белгілі бір мақсатқа құрылған деп танылмайды. Мысалы: 
«Мен далаға шықтым. Көшеде жан жоқ. Көшедегі ағаштың жапырақтары сарғайған. 
Жапырақтардың сыбдыры естілмейді. Жасыл жапырақ адамдарға көлеңке. Ол денсаулыққа 
пайдалы». Осы мәтінде құрылымдық байланыс мықты да, ал мағынасы жағынан тұтастық жоқ. 
Оқушыларға салыстыру үшін құрылымдық байланысы мен мағыналық тұтастығы анық 
байқалатын шағын мәтін беріп, қорытындысын өздері шығарады: байланыс пен тұтастықты 
қалай жүзеге асқанын түсіндіреді.  

Мәтіннің белгілі бір қатысымдық мақсатты жүзеге асыратындықтан, оның негізгі 
функционалдық-мағыналық сөйлеу типтерін: баяндау, суреттеу, пайымдау, сөйлеудің аралас 
түрлеріне мысалдар беріледі. Баяндауда белгілі бір уақыт аралығында болған оқиға туралы 
әңгімеленеді. Суреттеуде заттың қасиеттері мен белгілері сипатталады.  

Пайымдауда заттарды немесе құбылысты зерттейді, олардың ішкі белгілерін ашады, 
белгілі бір жағдайларды дәлелдейді. Бұл белгілер мәтінде аралас келеді де, бір белгісі басым 
келеді. Тема-ремалық қатынаста тек қана рема сөйлеу типін қалыптастырады.  

Оқушылардың қатысымдық іскерлігін қалыптастыру мақсатында мәтін, диалог, сұхбат 
және т. б. құрастыру, пікір айту, аннотация жазу және т. б. жұмыс түрлері ұйымдастырылады.  

Оқушылар берілген мәтіннің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін анықтайды. Көркем 
прозалық мәтінде абзацтың қызметін, абзацтар арасындағы байланыстар қалай жүзеге 
асқанын мұғалім нақты мысалдар арқылы дәлелдейді. Мысалы: М. Әуезовтің «Абай жолы» 
романынан «Есембай жырасы» туралы шағын үзінді негізінде абзацтардың араларындағы 
байланыстың қалай жүзеге асқанын көрсетуге болады.  

«Үлкендер қорыққан Есембай да, тіпті ұрылар да Абайға сондайлық жат, суық боп көріне 
алмады. Ұры десе, осы елдің өздеріндей қазақтары. Көп болса: киімдері, ер-тұрманы ғана 
жаман; қолдарында сойылдары ғана бар. Ондай ұрылар жайында Абайдың естіген әңгімелері 
соншалық көп. Кейде тіпті, сарытоқым ұры болған – ел ішіндегі үлкендердің өз аузынан 
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естіген әңгімелері де ұмытылмайтын. Қайта бір кездесіп, дәл жауға шапқан пішіндерін 
көрсем деген іште жүрген ынтықтығы да болатын.  

Ал «Қарауыл биігі анау, жасырын жырасы мынау» деген Есембай-Найзатастар болса, ол 
Абайдың өз ауылының аса мәлім қоныстары. Көктемде ауылдары келіп қонып, ұзақ уақыт 
отырып, жайлап та кететін. Анау көрініп тұрған төскейдің сай-саласы, бие бауы, ауыл 
қонысы, қой өрісі – барлығы да соншалық таныс, жақын. Тіпті, былтыр боқырауда, күзем 
үстінде қалаға, оқуға кеткенде дәл осы қоныстан, Есембайдан кеткен болатын. Сонда тайға 
шапқан, асық ойнаған құрбы балаларымен жаяу жарыс жасап, асыр салған ең соңғы бір 
ыстық қоныс осы болатын. Қыс бойы ауылды, елді сағынғанда есінен кетпейтін соңғы 
күндері дәл осы Есембайда өткен».  

Берілген үзінді екі абзацтан тұрады. Бірінші абзацтың алғашқы сөйлемі кіріспе мәнге ие, 
хабарлы сөйлем, бірақ бүкіл екі абзацқа қатысты жалпылауыш мағынада қолданылған. Өзінен 
кейінгі екі абзацтың алғашқысында ұрылар сипатталса, одан кейінгісінде Есембай жырасы 
суреттеледі. Екі абзац бір-бірімен параллель байланысқанымен, осы екі абзацтағы сөйлемдер 
бір ырғақта, бір интонациялық тонда оқылады. Сөйлемдердің баяндау типі де бір формада 
берілген.  

Абзац – мәтіннің құрылымдық-мазмұндық ең кішкене бірлігі. Абзацты ерекше тыныс 
белгісі ретінде қарауға болады. Диктант, мазмұндама, шығарма жазғанда абзацты ажыратпаса, 
ол қате деп саналады. Себебі ол бүкіл мәтіннің мазмұнына қатысты. Абзацтың шағын 
тақырыбы болатынын жоғарыда келтірілген мысалдан байқалады: бірінші абзацтың 
тақырыбы – ұры, ал екіншісінікі – Есембай.  

Мұғалім оқушыларға талдауға беретін мәтіндерді іріктеп, мағынасы тереңдерін таңдайды.  
Мектеп бағдарламасында тілдік бірліктерді мәтін деңгейінде қарастыруға бөлінген арнайы 

сағаттар аз. Бірақ ҰБТ-да мәтін бойынша тапсырмалар кездеседі. Ал Назарбаевтың зияткерлік 
мектебіне түсуге арналған тест тапсырмалары үш тілде де (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде) 
тілдік бірліктердің мәтін деңгейіндегі қызметін көрсетуден құралған.  

Қазақ тілін орта мектептің өзінде құрылымдық деңгейде оқытудан мәтінге, яғни сөйлеу 
әрекетінің нәтижесі ретінде оқытудың қажеттігін көрсетеді.  

Тілдік бірліктерді мәтін негізінде оқыту мына бағыттарда жүргізіледі: 
1. Мәтін – тілдің таным құралы ретіндегі функционалдық құбылыс.  
2. Мәтін – қазақ мәдениетін білудің, үйренудің маңызды құралы.  
3. Қазақ тілін оқып үйрену мәтін негізінде, яғни мәтін тілдің бірлігі ретінде 

қарастырылады. Оның негізінде грамматикалық категорияларды, тілдік құбылыстарды тану 
жүзеге асып, лингвистикалық ұғымдар жүйелі қалыптасады.  

4. Мәтін – тілдік құралдарды пайдаланудың нәтижесі. Оның негізінде тілді оқып үйрену 
үдерісте, әрекетте жүреді, тілдік бірліктердің сөйлеудегі функционалдық заңдылықтарын 
меңгереді.  

5. Мәтін негізінде қатысымдық құзіреттілік қалыптасады.  
6. Мәтін негізінде мектепте қазақ тілі мен әдебиеттің бірлігін қамтамасыз етеді. Оны 

үйренудің маңызды екі бағытының: тіл жүйесін тану және әр түрлі жағдайларда тілдік 
нормаларды меңгерудің қажетті синтезі жүзеге асады.  

Мәтін негізінде тілдік бірліктерді оқып үйрену оны құрылымдық деңгейде оқытудан 
құтқарады және ол өз кезегінде тілдік, лингвистикалық, қатысымдық құзіреттілікті 
қалыптастыру үдерісінің тұтастығы болып табылады.  
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Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ  
 

ІСКЕРИ ОЙЫНДАРДЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ОРНЫ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются деловые игры которые применяются на уроках казахского 
языка, их сущность, специфика и место в технологии обучения казахскому языку.  

Abstract. This article discusses the role-playing that apply the lessons of the Kazakh language, their essence, 
and specific place in technology education.  

 
Қазіргі кезде оқыту процесі алуан түрлі жаңа тәсілдер мен әдістерді қолдануды қажет етеді. 

Қазіргі жағдайда мұғалімнің жұмысын оңтайлы етіп қайта құруға, зерттелетін материалдың 
мазмұнын жақсартуға айтарлықтай әсер етуі мүмкін жаңа ойын әдістерін жасау өте маңызды.  

Іскери ойындарды ұйымдастыру және оны өткізудің ерекшеліктерін зерделеу кезінде 
«ойын» ұғымын жақсы түсіну қажет, себебі осы жағдайда бұл термин тірек сөз болып 
табылады. Ойын кез-келген қоғам өмірінде ерекше орын алады және іс-әрекеттің барлық 
салаларына енеді [1].  

Терминді жаңа оқыту технологиясының элементі ретінде қарастыратын болсақ, бұл 
педагогикалық әдістің табиғаты мен мәнісін ашуға көптеген зерттеу жұмыстарының 
арналғанын атап өтуге болады. Заманауи зерттеулерге сүйеніп айтар болсақ (Вербицский А. 
А., Платов В. Я., Максимовская М. В., және т. б. ) іскери ойындарға бағдарланған сабақтарда 
тіл үйренуші студенттің келешектегі өндірістегі өзінің атқаратын әрекетін, алатын жеке орнын 
көрсетуді қажет ететін оқу жағдаяттары жасалуы керек және осы процестің дұрыс екендігі 
көрсетіледі [1, 4, 5].  

Оқу барысында әрдайым ойыннан тұратын сәттер болады, тіпті кез-келген сабақ белгілі 
ережелерге сәйкес өткізіледі, бұл ойын мен оқытудың тығыз байланысын көрсетеді. Ойын мен 
оқытудың өзара байланысы мынада: ойын – бейсаналық оқу кезінде білім алу жүзеге 
асырылатын іс-әрекеттің бірі бола алады. Мысалы, топтық ойындарға қатысу арқылы білім 
алушы басқа адамдармен сөйлесуге, олармен қарым-қатынас жасауға, басқа адамдардың 
пікірін ескеріп, онымен санасуға, болмаса керісінше көшбасшы болуға және ойынға 
қатысушылардың іс-әрекеттерін үйлестіруге машықтанады. Бұл жерде кейбір адамдар үшін 
мұндай оқыту түрі тиімдірек болса, ал басқалары үшін ол іс жүзінде ешқандай нәтижеге 
әкелмейтінін есте ұстаған жөн [3]. Ойын студенттердің ақпаратқа деген қажеттілігін 
қанағаттандырады, өйткені мұндай іс-шаралар әдетте тартымды әрі қызықты болады. Ойын 
мен оқытудың жаңа қарым-қатынасы «ойын – оқытудың (кейбір жағдайда) дайындық кезеңі 
ретінде қызмет етуіне» байланысты болады. Мұнда студент жинақтаған білімі мен 
дағдыларын ойын ережесі арқылы көрсете алады.  

Ю. В. Геронимус ойынға деген қызығушылықтың пайда болуына ықпал ететін келесі 
факторларды көрсетеді: студент ойынға қатысқан басқа ойыншылармен қарым-қатынас жасау, 
рөлдерді орындап шығу; басқаларға ойыншы ретіндегі қабілеттерін көрсету; ойын барысында 
күтпеген жағдайлардан алатын толқыныс сезімдер және ойын барысында қиын әрі белгісіз 
жағдайларда шешім қабылдау; ойын ортасында және соңында жеңістер мен жеңілістерді 
сезіну [2]. Осы факторлардың әсерінен ойынға қатысушылар оған шынайы дайындалады. 
Алғашында оқуға, білім жинақтауға деген қызығушылық пайда болса, біртіндеп студенттер 
болашақ қызмет тақырыбы шеңберіндегі кәсіби тапсырмаларды да үлкен ынтамен 
орындайтын болады.  

Іскери ойында студент оқу және кәсіби элементтерді үйлестіретін әрекеттерді орындайды. 
Студент білім мен білікті абстрактілі түрде емес, керісінше кәсіби әрекеттердің 
мүмкіндіктеріне сүйене отырып кәсіби контексте меңгереді. Контекстілі оқытуда берілетін 
білім студенттің іскери ойынның нақты процесіндегі ойын әрекеттерін қамтамасыз етеді. Білім 
алушы кәсіби білім алумен қатар арнаулы құзыреттерге ие болады, олар – арнайы барып өзара 
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әрекеттесу, адамдарды басқару, басшылық жасай білу және бағына білу, осыдан келіп шығары 
іскери ойындар адамның жеке сапасын тәрбиелейді, әлеуметтену процесін тездетеді.  

ЖОО-дағы тәжірибелік қазақ тілі пәні мен іскери ойын ұғымын бірге алатын болсақ, соңғы-
сы алдыңғысының ажырамас бөлігі болуы тиіс. Қазіргі уақытта университет қабырғасында 
білім алып жатқан студенттердің орта мектептерден алып келген қазақ тілі пәні бойынша 
даярлығы бұрынғы жылдарға қарағанда жоғары деңгейде. Студенттеріміз университеттерді 
таңдаған кезде-ақ өздері келешекте айналысатын кәсібін, ол мамандықтың еліміздің 
өндірісіндегі орнын, қандай әрекеттерді жүзеге асыратынын шамалап біліп келеді. Ал біздің 
міндетіміз, сол бірінші курс студентінің мектепте қалыптастырған лексикалық қорын өзінің 
кәсібіне байланысты белсенді сөздік қорымен молайту, оларды тілдік қарым-қатынасқа түсіру 
амалдарын үйрету, қазақша сөйлесім модельдерінің жиі және сирек қолданылатын түрлерін 
ұтымды беру, ғылыми және ауызекі стильде ойын жеткізуге дағдыландыру, қызметтік 
ақпараттарды түсінуге, баяндауға машықтандыру, т. б. Осындай ауқымды мәселелерді жүзеге 
асыру үшін инженерлік мамандықтарға қатысты іскери ойындарды ұйымдастыру ісі тиімді 
болады. ЖОО түлектерінің басым көпшілігі өндірістерде жұмыс істейді. Іскери ойындарды 
өтпестен бұрын алдымен мамандықпен таныстыру, инженердің басты әрекеттері (салалар 
бойынша), олардың жұмыс істейтін нысандары мен қолданатын құрал-жабдықтары, инженер 
қызметтерінің түрлері, инженердің әрекеттесетін субъектілері, хронометраж, өндіріс, 
өндірістің спецификасы, өнімі, т. б. сияқты мәселелер басты тақырыпқа айналуы керек. Іскери 
ойынға кіріспестен бұрын бірінші курс студентінің әзірге мамандық пәндерін оқымағанын 
ескере отырып, жоғарыда аталған мәселелерді оқыту технологиясының дәстүрлі және жаңа 
әдіс-тәсілдерімен орынды түрде қарастырып алған жөн. Іскери ойындар – кәсіби бағдарланған 
сабақтың негізгі сәттерінің бірі, оны жүзеге асыру механизмі болып табылады. Және де ол 
студент санасының жеке құрылымын, іс-тәжірибесін қамтуға тиіс деп есептелінген, сондықтан 
кәсіби бағдарланған жағдаят аясында студенттің жеке өзіне, оның маңызды да өзекті 
мүдделеріне бағытталған, сұрақтар мен тапсырмалар ұсынылады. Осыған орай алсақ, 
педагогикалық әрекеттерде жеке бағдарланған қадамдарды жүзеге асыратын оқытушы сабақта 
кәсіби бағдарланған жағдаяттарды жасай білуі тиіс. Кәсіби бағдарланған жағдаят оқу процесін 
оқу пәнін оқуды жаттауға айналдырмайды, керісінше студенттің өзін оның жеке өсуін 
қамтамасыз ететін тәртіпті талап ететін жаңа жағдайға әкеледі, орнықтырады.  

А. А. Вербицкийдің келтірген оқу іскери ойынын ұйымдастыру ұстанымдарын 
басшылыққа аламыз. Зерттеуші алға қойған оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін іскери ойынды 
әзірлеу кезеңінде бес психологиялық-педагогикалық ұстанымдарды негізге алу керек деп 
көрсетеді. Олар: жағдаяттың имитациялық үлгілерінің ұстанымдары; ойын мазмұнының және 
оның ашылуының проблемалылығы ұстанымы; бірлескен әрекеттердегі рөлдік өзара 
әрекеттесу ұстанымдары; сұхбаттық қарым-қатынас ұстанымдары; ойын оқу әрекеттерінің 
қосжоспарлы болу ұстанымы. Осы өзара шартты ұстанымдар іскери ойынның 
тұжырымдамасын құрайды. Олар әр ойынды әзірлеу немесе оны жүзеге асыру кезеңінде 
сақталынуы тиіс. Ғалым осы ұстанымдардың қандай да бір түрін сақтамау немесе жеткіліксіз 
қарастыру іскери ойынның нәтижесіне теріс әсерін тигізеді деп көрсетеді.  

Іскери ойындардың айрықша белгілері – онда оқытушының өндірістік жағдаяттарды 
мақсатты түрде туындатуы болып табылады, бұл ойындарда таңбалық белгілердің (тіл, 
тілдесім, графиктер, кестелер, құжаттар) көмегімен кәсіби жағдай орнықтырылады. [4] Іскери 
ойындарда алынатын жағдаяттар өзінің негізгі сипаты бойынша шынайы жағдайға ұқсас 
болады. Бұған қоса, қазақ тілі сабағында қолданылатын іскери ойындарда көбінесе 
сығымдалған уақыт көлеміне сыйғызылған типтік, қорытындыланған жағдаяттар келтіріледі. 
Мысалы, келіссөз бір ойын сабағында, ал кәсіпорынның келешектегі (перспективті) жоспарын 
әзірлеу – студенттің мұғаліммен өзара жұмыс сағаттарында екі сабаққа созылуы мүмкін.  

Өндірістік жағдаяттарды танымдық мүддені қалыптастыратын құрал ретінде қарастыра 
отырып, айтуға болатыны – дидактикалық құралдарының алуан түрлілігін қорыту, оның 
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құрамына тұлғаның жеке дамытуға деген ынтасы, пәндік-қатысымдық әрекеттер, осы 
әрекеттің мазмұны, педагогикалық өзара әрекетті ұйымдастыру әдістері мен түрлері кіреді.  

Оқу процесі кезінде студенттердің танымдық қызығушылығын оятатын және 
қызығушылықты арттыратын өндірістік жағдаяттарға бағдарланған әрекеттерді жүзеге асыру 
оқытушылар мен студенттердің тікелей жеке өзара әрекеті жағдайында жүзеге асырылады, 
бірлескен әрекеттер мен қарым-қатынастарда орындалады. Кәсіби бағдарланған іскери 
ойындар – студенттер арасындағы ұйымдасқан түрдегі өзара әрекеттер болып табылады, 
мұнда ойынға субъектілер ретінде қатысады және олардың алғышарты психологиялық 
байланыстар болады.  

Кәсіби бағдарланған жағдаяттарға құрылған іскери ойындардың сценарийін құрғанда 
студенттің жеке тұлғасына басты көңіл бөлу керек. Оқытушы дәстүрлі тапсырмаларды 
мүлтіксіз орындайтын студенттен тапсырмаларды орындауда белсенділік танытатын 
шығармашыл, өзінің зияткерлік әрекетін (оның ішіне қателіктерді жіберетін жағдайларды қоса 
алғанда) шартты түрде басқара алатын студентке өзгеруге тиіс. Өндірістік жағдаятқа құрылған 
іскери ойынға қатысу барысында студенттің оған қаншалықты тереңдей білгенін оның 
эмоционалды көтеріңкі көңіл-күйінен, қызығу дәрежесінен, шешім қабылдауынан, алған 
бетінен қайтпауынан, өзінің сараптауға дайын екендігінен, шығармашылық сипаттағы 
әрекеттерді қалауынан, тапсырманы орындауда дұрыс шешу жолын қарастыруынан, қосымша 
тапсырмаларды орындауға деген құлқының болуынан, оқу әрекетінде өз бетінше жұмыс істеу 
дәрежесі, т. б. бойынша қарай отырып айтуға болады.  

Бұл жерде оның қатысушысы белсенді орында болады, өз мүддесін серіктестерінің 
мүддесіне қатыстыра отырып, серіктестерімен өзара әрекететеседі, солайша өзін өзі тани 
отырып, ұжыммен өзара әрекеттеседі. Іскери ойын бойынша шелелдік және отандық ғылыми 
әдебиеттердегі теориялық талдау оларды әзірлеу және өткізудің психологиялық-
педагогикалық ұстанымдарын қалыптастыруға көмектеседі. Өндіріс жағдайы мен 
динамикасын, мамандардың әрекеттері мен қарым-қатынастарын үлгілеп және келтіре 
отырып, іскери ойын білімді өзектендіру, қолдану және бекіту және іс жүзінде ойлауды 
дамыту құралы болып табылады. Бұл эффектіге берілген нақты жағдаяттардағы және 
өндірістік жағдаяттар жүйесіндегі ойынға қатысушылардың өзара әрекеттесуі арқылы қол 
жеткізіледі. Іскери ойын оқу ойын тапсырмаларын қою және шешу, жеке және бірлескен 
шешімдерді дайындау және қолдану бойынша бірлескен әрекеттер ретіндегі имитациялық 
үлгіде жүзеге асырылады. Бірлесіп істейтін әрекеттер ережесі мен нормасы, имитация тілі мен 
байланыстар алдын ала беріледі немесе ойын процесі кезінде шығарылады. Іскери ойын 
сұхбаттық қарым-қатынас режимінде жүргізіледі, себебі ол ойын және педагогикалық екі 
мақсатқа қол жеткізуге бағытталған, екіншісі басым болғанымен, алдыңғысын басып 
тастамауы тиіс.  

Кәсіби бағдарланған жағдаяттарды оқу барысында қолдану студент бойында мынадай 
сипаттамаларды жеткілікті дәрежеде дамытуға мүмкіндік береді, олар: өздігінен мақсат қойып, 
оған жету үшін кездескен кедергілерді жеңе білуге; нақты оқу пәнін оқып үйренудің жеке басы 
үшін маңыздылығын түсіну, нақты білім саласында білім жинақтауға өзіндік көзқарасына ие 
болуына; білімді, білікті және дағдыны шығармашыл және тиімді түрде қолдану негізінде 
оқып үйренуге; ынтымақтастықтың кез келген түріне оң қарым-қатынас жасау, бірлесе жұмыс 
істеуді шығармашылдықпен ұйымдастыруға қабілетті болуға; уақиғалар мен мәселелердің 
мәні мен олардың өзара байланысына енуге, қиын сұрақтардың жауаптарын іздестіргенде 
кездесетін қиындықтарды жеңуге, құбылыстарға теориялық қорытындылар жасауға, тұрақты 
ерік-жігер сапасына ұмтыла отырып, жоғары шығармашылық белсенділікте болуға; танымдық 
міндеттерді қалыптастыра білу, өздігімен мақсат қою және ол мақсаттарға қол жеткізу үшін 
құралдарды табу, алған білімін әрекеттің жаңа өніміне айналдыруға, білімге тереңдей білетін, 
әрекеттерге қызығатын, сырттан қоздыратын жағдайларға мән бермейтін, оңтайлы эмоциялар 
мен өз мүмкіндігіне сенімділік сияқты жоғары шығармашылық танымдық дербестікке; өзінің 
жетістіктері мен сәтсіздіктері туралы тек ішкі себептері бойынша түсіндіруге мүмкіндік 
беретін өзін сараптау және өзін өзі бағалауға жақсы дамыған қабілетті болуға мүмкіндік береді.  
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Қазақ тілі пәнінің оқытушы тұлғасы кәсіби бағдарланған жағдаяттарды оқу материалы 
ретінде іске асырудың, пайдаланудың маңызды құрылымдық буыны болып табылады, 
студенттің болашақ кәсібі бойынша жұмыс істейтін өндірістегі кәсіби жағдаяттар арқылы 
арнаулы мамандандыратын кафедралар оқытатын оқу пәндеріне деген танымдық 
қызығушылықты қалыптастыруға әсер етуі тиіс. Заманауи талап деңгейінен көріну үшін 
оқытушыға тек өз пәнін, оның оқытылу әдістемесін ғана біліп қою аз болады. Ол 
студенттермен өзінің арасындағы тұлға аралық өзара әрекет технологиясын жақсы меңгеруі, 
оларды дамыту заңдылықтарын ескере отырып, өз пәніне деген танымдық қызығушылықты 
қалыптастыруға жағдай жасауы тиіс. Оқытушы үнемі өзінің педагогикалық шеберлігін 
шыңдап отыруы, үнемі ғылыми- педагогикалық ақпаратты өзі бетінше іздестіре отырып, оны 
меңгеріп, өз әрекетінде оны қолданысқа түсіруі тиіс.  

Қорыта келгенде, іскери ойындарды тәжірибелік қазақ тілі сабақтарында ұтымды 
пайдаланған жағдайда, студент маман болып даярлану кезінде, яғни іскери ойын процесінде 
қазақ тілінде кәсіби әрекеттер нормасын, әлеуметтік қатынастар нормасын, б. а. өндірістік 
ұжымдағы қарым-қатынастарды меңгереді және кәсіби лексикалық қоры молаяды, тілдік 
қарым-қатынасты сенімді жүзеге асыратын болады, сондай-ақ университет қабырғасындағы 
білім беру процестерінде орыс тілінде жүргізілетін кәсіби пәндерді оқыту кезінде оларды 
тәжірибелік қазақ тілі пәнімен интеграциялау қажеттілігі жасанды емес, табиғи түрде 
туындайды. Заманауи білім беру кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның даму стратегиясы мен 
тактикасын анықтауға белсенді де құзыретті түрде қатысатын мамандарды қалыптастыруға 
бағытталуы тиіс десек, болашақ мамандардың университет қабырғасында жүріп мемлекеттік 
тілді кәсіби деңгейде лайықты түрде меңгеріп шыққанына зор мән беру қажет. Жоғары сапалы 
кәсіби дайындығымен қатар, кәсіби қарым-қатынас жасау үшін қазақ тілін еркін меңгерген 
мамандарға сұраныс қашан да өзекті болып қала береді. Осы тұрғыда қазақ тілін білу дағдысы 
кез-келген саладағы маманның кәсіби дайындығының маңызды элементтерінің бірі болуы 
даусыз.  
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БАҒДАРЛАМАСЫ –  
БІЛІМ БЕРУДІ ТҰРАҚТЫ ДАМЫТУДЫҢ ТАБЫСТЫ КЕПІЛІ 

 
Аңдатпа. Жаңартылған білім беру мазмұнында қазіргі кезде тұрақты дамуға бет бұру біздің еліміз үшін 

объективті қажеттілік болып отыр және алдағы уақытта ұлттық идеяның негізі, қазақ халқының ғасырлар 
бойы туған жердің көркеюін, оның табиғатын, мәдениетін, әрбір қазақстандықтың денсаулығы мен аман-
саулығын аңсап келген арманына жеткізуі мүмкін. Тұрақты дамуды жетілдіру үшін экологиялық білімнің 
маңызы зор екеніне көзіміз жетті.  

Тілдік бірліктер негізінде экологиялық білім беру табиғатқа адамгершілік қатынасты қалыптастыру, 
табиғатты өзгертудің шекті мөлшерін анықтау үшін, адамның одан әрі өмір сүруі мен дамуына мүмкіндік 
беретін мінез-құлқының арнайы әлеуметтік-табиғи заңдылықтарын меңгеру үшін қажет.  

Түйін сөздер: Жаңартылған білім беру мазмұны. Тұрақты даму. Тілдік бірлік. Экология. Адамзат. 
Табиғат.  
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Тұрақты даму мүддесінде (ТД) білім беру бізге қазіргі таңда және болашақта орын алатын 

проблемалар үшін конструктивті және шығармашылық тұрғыда шешімдер тауып, қоғамның 
тұрақтылығы мен өміршеңдігін арттыруға қабілетті болмақ. Әлемде шамамен 7 миллиардтай 
халық өмір сүруде, алайда табиғи ресурстар қоры өте шектеулі. Осы жағдайларда адамзатқа 
бірігіп өмір сүре отырып, біздің қазір және осы жерде жасайтын іс-әрекеттеріміз әлемнің басқа 
бөлігінде өмір сүретін және де болашақ ұрпақтарымызға тікелей әсер ететінін ұғындыруға 
негізделген саналы да жауапты шешімдер қабылдау қажет. Адамдар жауапкершілікті өмір 
сүріп, ғаламдық масштабтағы проблемаларды шешіп үйренулері үшін білім беру жүйесі сыни 
ойлауды және болашақта оқиғалар ағымын болжауға мүмкіндік беретін қасиеттерін дамытып, 
бірігіп шешімдер қабылдауы қажет. Бұл үшін оқытуға деген жаңа көзқарастар, динамикалық 
және экологиялық қоғам мен экономиканы дамыту, сондай-ақ, ғаламдық адамзаттықты 
тәрбиелеу қажет.  

ЮНЕСКО ТД-ды оқу жоспарлары мен бағдарламаларына енгізу амалдарына қатысты 
саясатты әзірлеуге жауапты адамдарға кеңес береді. Білім берудің адекваттылығы мен оның 
қазіргі әлем сұраныстарына сай келуін арттыру ұмтылысында ЮНЕСКО басшыларға, 
оқытушылар мен білім алушыларға ТД бойынша материалдар мен құралдар әзірлеп қана 
қоймай, мектеп білімін шынайы өмірмен ұштастыруға сеп болмақ.  

Қазақстанда білім құрылымын және мазмұнын ұлттық салт дәстүрде, әлемдік тәжірибеде 
және ТД принциптеріне негіздеп жаңарту мақсаты көзделіп отыр.  

Концепция бойынша Қазақстан Республикасы тұрақты дамуда 2007-2024 жылдар аралығы 
экономикалық, саясаттық, экологиялық жағынан Қазақстан Республикасы жоғары 
дәрежелерге көтерілу керек. Қабылданған концепцияда көрсетілгендей, ең басты принциптер 
тұрақты даму жолында білім беруде Қазақстан Республикасы сапалы білім беруді 
қамтамасыздандыру көзделіп отыр. Тұрақты дамудың басты мәселесі тұрақты әлеуметтік 
экономикалық дамуға қол жеткізу, осыған сүйене барлық мәселелер экологиялық фактордың 
ескеруімен жүзеге асырылуы керек.  

Соңғы жүз жылдықта адам мен жердің арасындағы қатынасы түбегейлі өзгерді, бұл жер 
шарындағы өмірдің құрып кету қауіпі төніп тұрғандығын көрсетеді.  

Экологиялық орнықтылық индексі бойынша Қазақстан Республикасы 63, 8 индексімен 70-
орында тұр, ал көшбасшы елдер Жаңа Зеландия, Швеция және Финляндияда бұл көрсеткіш 
87-88 балға жеткен.  

2024 жылға дейін Қазақстан Республикасы өмір сүру сапасы деңгейі бойынша әлемдегі 
бәсекеге барынша қабілетті және дамыған елдердің қатарына қосылу үшін ресурстарды 
пайдалану тиімділігін арттыру, өмір сүру жасын ұзарту, экологиялық орнықтылық индексінің 
өсуін қамтамасыз ету қажеттігі туындайды.  

Табиғат жер беті тұрғындардың қажеттіліктерін өтей отырып, болашақ ұрпақтардың 
қажеттіліктерін өтеуге мүмкіндік бере алады, егер де адам «Тұрақты дамуға» көпжылдық және 
тұрақты жоспарын құрса ғана. Ол үшін экологиялық қауіпсіздікке және қолайлы өмір сүру 
ортасына байланысты дұрыс құқық нормаларын құруымыз керек. Адамзат қоршаған ортадағы 
қалпына келмейтін ресурстарды тұтынуды тоқтатуымыз керек. Сөйтіп еліміздің экологиялық 
жағдайды барынша сақтап қалуға болады.  

Елбасы Н. Ә. Назарбаев ҚР Білім және ғылым министрлігі қарастыруға тиіс білім берудің 
салаларындағы экология мәселесі жөніндегі бірқатар нақты міндеттерді атап көрсетті: 

- үздіксіз экологиялық білім беру жүйесін қалыптастыруда оқытудың барлық 
деңгейіндегі оқу бағдарламаларында экология және экологияны тұрақтандыру мәселелерін 
енгізуді негізге алу; 

- міндетті және қосымша білім беру жүйесіндегі экологтарды дайындау, қайта даярлау 
және мамандардың біліктілігін арттыру; 

- экологиялық білім беруге мемлекет тарапынан қолдау көрсету.  
Қазіргі кезде тұрақты дамуға бет бұру біздің еліміз үшін объективті қажеттілік болып отыр 

және алдағы уақытта ұлттық идеяның негізі, қазақ халқының ғасырлар бойы туған жердің 
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көркеюін, оның табиғатын, мәдениетін, әрбір қазақстандықтың денсаулығы мен аман-
саулығын аңсап келген арманына жеткізуі мүмкін. Тұрақты дамуды жетілдіру үшін 
экологиялық білімнің маңызы зор екеніне көзіміз жетті.  

Экологиялық білім беру табиғатқа адамгершілік қатынасты қалыптастыру, табиғатты 
өзгертудің шекті мөлшерін анықтау үшін, адамның одан әрі өмір сүруі мен дамуына мүмкіндік 
беретін мінез-құлқының арнайы әлеуметтік-табиғи заңдылықтарын меңгеру үшін қажет.  

Табиғат – адам тәрбиешісі. Адам болып туып, адам болып қалуы үшін табиғаттың атқарар 
рөлі зор. Табиғат бөлшектері: жан-жануарлар дүниесі, өсімдіктер әлемі өзен-сай, биік таулар, 
сағым тербеген сары дала – бәрі адамдардың ойына-санасына, денесіне қуат бойына-күш, 
өнеріне – шабыт, көңіліне қанат береді.  

Елімізде «Қазақстан Республикасы стратегиялық тұрақты даму жолына арналған 2030 
бағдарламасы» (1996), «Қазақстан Республикасы экологиялық білім мен тәрбие берудің 
ұлттық стратегиясы» (1998), «Экологиялық білім бағдарламасы» (1999) т. б. негізінде 
экологиялық білім беру қолға алынды.  

Экологиялық білім мен экологиялық сауаттылықтың адамзаттың ТД-ын қамтамасыз 
етудегі рөлі зор.  

«ХХI ғасырдың күн тәртібі» (Тұрақты даму бағдарламасы) Рио-де – Жанейрода (1992 ж.) 
өткен глобалды Экологиялық форумда негізгі –экологиялық мәселелерді қарастырғанда оған 
қатысты барлық азаматтар қамтылуы қажет принципі қабылданды. Тұрақты дамуға өту 
кезеңіндегі негізгі қиыншылықтардың бірі адамдарды саналы түрде қоғамда жаңа 
міндеттердің жүзеге асырып, бұрынғылардан бас тарту болып табылады.  

Адам мен адамзат өмір сүріп отырған ортада экологиялық қауіпсіздік бұл әрі әлеуметтік 
субъективтік әрі экожүйе болып табылады. Экологиялық қауіпсіздік – бұл тұрақты дамудың 
символдық формуласы болып табылады. Тұрақты дамудың экологиялық аспектісі табиғат пен 
қоғамдық дамуды қанағаттандыру, адам мен биосфера арасындағы үндестікті қалпына 
келтіру, қазіргі және болашақ ұрпақ үшін барлық шынайы мүмкіндіктерді сақтау.  

Экологиялық білім берудің негізгі мақсаты – табиғатқа деген жауапкершілік қатынасты 
қамтамасыз ету. Экологиялық білім беру дегенде әрбір адамның жалпы экологиялық 
мәдениеттілігін қалыптастыруға бағытталған үздіксіз білім, тәрбие беру және даму 
үдерістерін түсінеміз. Экологиялық білім балалық шақтан басталуы тиіс. Баланың алғашқы 
қалыптасуы, көзқарасының, азаматтық санасының жүйеге түсуі экологиялық жауапкершілікті 
сезінумен бірге тәрбиеленуі керек.  

Бүгінгі таңда табиғат анамызға тіземізді батырып, жерге қопарылыс жасап, ойран салудан 
табиғат әдемілігінен, үйлесімділігінен айырылып, экологиялық дағдарыс әлемдік проблемаға 
айналды. Арал, Балқаш, Билікөл, т. б. су айдындары мен орман-тоғайымыздың экологиясы 
қиын жағдайда екені әлемге әйгілі. Бір кездері бұл өңірлердегі қалың тоғай жұтаған, аң мен 
құсы азайып, жануарлардың көптеген түрлері жойылып кеткен. Табиғатымыздың осындай 
халге душар болатынын алдын ала сезген бабаларымыз бен ғалымдарымыз да жоқ емес. 
Ертеде ит тұмсығы өтпейтін ну тоғайлар Ертіс, Жайық, Сырдария, Іле, Шу, Ырғыз, Есіл, Нұра 
өзендері бойында көп болған. Ал таулы жерлердегі қалың ормандар кең алқапты алып 
жатқаны туралы деректер көп. Мәселен, 1892 жылы А. Құнанбаев «Дала уәлаяты» газетінде 
экологиялық мақала жариялаған. Онда Шыңғыстау өңіріндегі ормандардың қырқылып 
құрылысқа пайдалана бастағанын, оның әсерінен сол жердің табиғаты тозып бара жатқаны 
айтылады. Бұл деректің өзі-ақ қазақ халқының бойында экологиялық сауаттылықтың ерте 
кезден-ақ болғанын айғақтаса керек.  

Ендеше халқымыздың ата-салт дәстүрлері арқылы берілген экологиялық білім мен 
тәрбиені қайта түлету – бүгінгі аға буынның міндеті.  

Адам өз бойындағы адамгершілік асыл қасиеттерін туған жерінің табиғатымен, өскен 
ортасымен байланыстырады. Қазақ халқының туған жерге деген ыстық ықыласын таныта 
білген данышпан әрі ақылгөй Асанқайғы бабамызды қазақтан шыққан алғашқы эколог деп 
мақтан етеміз. Оның Жерұйықты іздеп жүріп, қазақ жерінің әрбір өзен-суына, кең байтақ 
даласы мен асқар тауларына берген бағасы осы күнге дейін құнын жойған жоқ.  
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Қорқыт бабамыздың «Асқар тауларың құламасын, саялы ағаш сынбасын, қанаттарың 
қырқылмасын» деген өсиет сөздерін бала құлағына сіңіру және оның мағынасын түсіндіру – 
міндетіміз. Халқымыздың салт-дәстүрлері бойынша Наурыз мейрамының туған жер 
табиғатын түлетуге, көркейтуге қосатын үлесі зор. Бұл мейрамның басты мақсатының өзі 
табиғат заңдылықтарына үйлесімді табиғи тепе-теңдікті сақтауға негізделген.  

Қазақта «Бабалар еккен шынарды балалары саялайды», «Тау бұлағымен көрікті, бұлақ 
құрағымен көрікті» деген даналық сөздері ұрпағына мирас етіп қалдырып, табиғаттың арайлы 
ажарын, көркін, сымбатты сұлулығын сақтай біл! – дегенді меңзеп тұр. Сондықтан да Табиғат-
Ананы қорғау адамзат парызы. Оны ұрпаққа ұғындыру – мектептің міндеті.  

Бүгiнгi таңда жас мемлекетiмiздiң өркениетке жету жолындағы әр талабына тұғыр 
боларлықтай тұрақты бiлiм жүйесiн құру алда тұрған маңызды мiндеттер болып саналады. 
Қазақстанның жаңаша даму үдерiсiнiң iшiнде жас ұрпаққа берiлетiн бiлiм мазмұнын жаңарту 
және оны игерту мәселесi ерекше орын алады. Әсiресе, жалпы бiлiм беретiн мектептерде 
игерiлетiн бiлiм мазмұнын уақыт талабына сай жаңартуды жедел қолға алу мемлекеттiк мәнi 
зор мәселеге айналды.  

Егемен еліміздің білім берудің жаңартылған жүйесі жасалып, әлемдік білім алуға енуде. 
Бұл бүгінгі таңда заманауи үлгідегі оқу-тәрбие үдерісіндегі елеулі өзгеріс болып отыр. Білім 
беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңа қарым-қатынас пайда болды. Сондықтан білім 
беруде инновациялық іс-әрекеттің ғылыми педагогикалық негіздерін меңгерту маңызды 
болып отыр.  

Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес заманауи бiлiм беру жүйесi – бұл көп 
деңгейлiлiгiмен, iзгiлiктiлiгiмен, көпсатылығымен және ашықтығымен ерекшеленетiн 
динамикалық даму жүйесi.  

Жаңартылған білім беру мазмұнында сол алған білімін өмірлік жағдаяттарда жүзеге 
асырып қана қоймай, саралап, сыни тұрғыдан өз-өзіне баға беруі білім саласындағы басты 
көкжиек. Бағдарламада белсенді оқу мен оқытудың қарапайымнан күрделіге қарай 
шиыршықтанған қағидасына орай бірін-бірі оқыту және жалпыға бірдей қолжетімділік 
педагог қызметкерлер тарапынан құптарлық іс. Ұлтымыздың зиялысы Шәкәрім 
Құдайбердіұлы: «…оқытудың ең үздік тәсілі – әңгіме, ол мұғалімнің тәлімгерлік шеннен түсіп, 
оқушылармен тең дәрежеде ақиқат іздеушіге (оқудағы болса да) айналады. Әңгімелесуде 
басты мәселелер: Отан, адам бойындағы Руханилық пен Адамгершілік туралы ой толғау 
керек» деп атап көрсеткен. Осы мақсатта экотіл апталығы, оқушыларға ғылыми жобалар, 
ғылыми баяндамалар, Арал теңізіне қатысты шығармалармен танысу, т. б. жұмыс түрлерін 
ұсыну. Адамзатқа және қоғамға орасан зор проблема әкелетін жаһандану мен жаңғыртудың 
әсерінен айналадағы әлем түбегейлі өзгеріске ұшырауда. ХХІ ғасырдың мектептері 
оқушыларды өмірде, жұмыста және азаматтық ұстанымында өзгелермен ынтымақтастықта 
өмір сүруге дайындай отырып, ұлттық және жаһандық пікір алуандығының шынайылығын 
ұғына отырып, өзіндік дербестігі мен ерекшелігін дамытуға көмектесуі керек.  

«Қазақ тілі» пәні бағдарламасы оқушылардың тіл туралы түсініктерін тереңдетіп, ұлттық 
мәдениет пен әлемдік мәдениеттің маңыздылығы туралы түсініктерін кеңейтеді. «Қазақ тілі» 
пәнінің жаңартылған оқу бағдарламасы білім деңгейі жоғары, ой-өрісі дамыған, өз ойын еркін 
жеткізе алатын, туындаған мәселелерді шеше білетін және шынайы өмірге бейім жаңашыл 
ұрпақ тәрбиелеу мәселесін жүзеге асыруға маңызды үлес қосады.  

Қазақ тілін пән ретінде оқытуда оқушылардың ұлттық дүниетанымын кеңейтетін, 
шығармашылық ойлауға төселдіретін, айналадағы адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауды 
үйрететін, оны тұлға ретінде әлеуметтендіруге мүмкіндік беретін қазақ тілінің танымдық, 
қатысымдық және кумулятивтік қызметтерін меңгерту, оқушылардың шығармашылықпен 
жұмыс істеу және сын тұрғысынан ойлау дағдыларын дамыту басты нысана болып табылады. 
«Қазақ тілі» пәні бағдарламасы білім деңгейі жоғары, ой-өрісі дамыған, өз ойын еркін жеткізе 
алатын, туындаған мәселелерді шеше білетін және шынайы өмірге бейім жаңашыл ұрпақ 
тәрбиелеу мәселесін жүзеге асыруға маңызды үлес қосады.  
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Оқушылардың сыни ойлау дағдыларын дамытуда ойын «баламалары» шынайы өмірдің 
белгілі бір аспектілерін модельдеу және зерттеу үшін ұсынылған мүмкіндік болып табылады. 
Мәселен, тіл үйретуде тиімді қолданылатын белсенді оқу стратегиялары:  

• экологиялық жаңа лексика мен идеяларды қоса алғанда, драмалық шығармалардағы 
бейнелер мен мәтіндерді зерделеу және бағалау;  

• экология, жаһандануға қатысты мәтіндерді бағалау және өзінің ойын білдіру үшін 
графикалық органайзерлерді қолдану;  

• экология тақырыбындағы мәтіннің сюжетін, құрылымын, лексикасын және сөйлемдердің 
құрылымын талқылау мақсатында әңгімені бірігіп оқу;  

• экологиялық ойлануды қажет ететін мәселелерді ортаға салу және талқылау.  
«Балалардың білгені, тапқан-таянғаны өмірге жанасып, жарыққа шығып отырып, барлық 

жұмысты балалардың белсене, құлшына өздері істеуі шарт. Өзі еңбектеніп, өзі бейнеттеніп 
тапқан білім берік болады. Өмірінше ұмытпайды» (Ж. Аймауытұлы, 1929).  

Ұлттық экологиялық туралы идея бүгінгі күн талабы мен өмірлік қажеттіліктен туындап 
отыр. Ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қоса алатын, ұлттық 
құндылықтар мен жалпыадамзаттық құндылықтарды өзара ұштастыра алатын толық кемелді, 
ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу ұлттық идеяның негізгі бағыты болып табылады. Ғалым, қоғам 
қайраткері А. Айталы: «Ұлттың рухани мұралары мен дәстүрлерін, қаһармандық ерлік салтын 
қастерлеу – ұлттық идеяның басты көзі болады, оның дүниежүзілік өркениеттер арасындағы 
өзіндік дербестігін нығайтады» – деген болатын.  

Хәкім Абай мұнда пенденің әуелі жаратқан иесі Алланы, сосын барша адамзатты және 
әділеттілікті сүюді, яғни осы үш ұлы сүюдің жиынтығын «имани гүл» деп атағанын білеміз. 
Әсілінде, иман безбені – махаббат. Бұл діни рәсімдерді орындаумен ғана өлшенетін жеңіл 
дүние емес. Оны да кемеңгер Абайдың өзі: 

«Алла деген сөз жеңіл,  
Аллаға ауыз қол емес.  
Ынталы жүрек, шын көңіл,  
Өзгесі хаққа жол емес.  
Дененің барша қуаты 
Өнерге салар бар күшін.  
Жүректің ақыл суаты,  
Махаббат қылса тәңірі үшін» – деп түйген.  
Рас, адамның жүрегіндегі Аллаға деген махаббаты, көкірегіндегі барша жаратылысқа 

(Табиғат) деген мейірімділігі мен жанашырлығы қаншалық терең болса, иманы да соншалық 
кемел. Ол қаншалық таяз болса, иманы да сондай жұтаң. Олай болса, адамзат осы «иман гүлге» 
қол жеткізгенде ғана жаһанды жайлаған жауыздық пен қатігездіктен арылып, шынайы 
бақытқа қол жеткізеді.  
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СИНТАКСИСТІК ДЕРИВАЦИЯ КЕРІ ТӘСІЛІН  

(КОМПРЕССИЯ) ОҚЫТУ 
 

Аңдатпа. Тілдің ішкі семантикалық мүмкіндігі шеткері аймақтарынан, яғни туынды элементтерден анық 
көрінеді. Ал түпнегіз тұлғалар арқылы тілдің негізгі бір мүмкіндігі ғана көрінеді.  

Тақырып шағын бөлшектерге өзара жіктеліп, сөйлеу актілері арасында мағыналық байланысты 
қалыптастырады. Осы мағыналық ортақтық сөйлем құрылымының ықшамдалуын қалыптастырады. 
Сөйлемнің ядролық түпкі бөлшегі жойылмайды, сөйлемдер құрамында шашырап көрініп, коммуникативті 
мақсатқа бағдарға сай салмаққа ие сөйлесім бөлшегі синтаксема ғана қолданысқа шығатынын оқыту 
тәсілдерін қарастыру.  

Сөйлеудің ауқымына жататын мәселе десек, онда компрессия құбылысы да жайылма сөйлемдердің 
жалаң түрі емес сөйлеу кезінде пайда болатын сөйлесу жағдаятымен, сөйлеуге қатысушы тұлғалардың аялық 
білімімен байланысты сөйлеу бірліктерін зерделеу болып табылады.  

Түйін сөздер. синтаксис, тәсіл, компрессия, модельдеу.  
 
Синтаксистік деривацияның кері тәсілі тілдегі үнем заңымен тығыз байланысты. Мына 

мысалға назар аударайық: Мен институт кітапханасына барамын → Институт 
кітапханасына барамын → Кітапханаға барамын → Барамын.  

Деривация кезінде тек күрделену ғана емес, кері процесс те көрінуі тиіс. Ол тілдегі 
ықшамдау заңдылығымен байланысты.  

Ықшамдау тіл деңгейлерінің бәрінде (фонетика, лексика, морфология, синтаксис) 
кездеседі. Яғни ықшамдау құбылысы тілдің жеке бір саласына ғана емес, бүтін тілге қатысты 
болады. Былайша айтқанда, тілдің, тіл дамуының жалпы заңдылығы деуге саяды. Ал оның 
фонетикадағы, лексикадағы, грамматикадағы көріністері сол заңдылықтардың іске асу 
тәсілдері болып табылады. Жалғыз қазақ тілінде ғана емес, жалпы тіл атаулыға ортақ 
заңдылықты қазақ тіл білімінде, мүмкін түркологияда, мүмкін әлем лингвистикасында (оны 
әлі анықтау керек) алғаш байқаған алғаш ашқан А. Байтұрсынұлы болатын. Ғалым оны 
синтаксистегі іске асу тәсілдерінің бірнешеуін мысалдар арқылы талдап та көрсеткен. Оның 
бір тәсілі көсемше тұлғасымен байланысты. [1, 34] 

Бүгінгі күннің синтаксис мамандары синтаксистегі ықшамдау құбылысын синтаксистік 
деривацияның компрессия тәсілімен жүзеге асады деп қарайды. Компрессия латын тілінен 
ауысқан халықаралық терминге жатады. Орысша «сжатие», қазақша «тығыздау», «сығылу» 
деген мағынаны береді.  

Осы тәсіл арқылы А. Байтұрсынұлының келтірген сөйлемін әрі қарай ықшамдап көрелік. 
Олар көше алмады, өйткені көлігі жоқ болды; көлігі жоқ болып олар көше алмады; олар көлігі 
болмай көше алмады; олар көше алмады; көше алмады.  

Байқап отырғанымыздай, бұл жерде өрбу, бір-бірінің негізінде жайылу процесіне кері 
жиылу процесі жүрген. Көрсетілген сөйлемдердің қай-қайсысы болса да немесе осындай 
модельдердегі сөйлемдер қазір тілімізде бар болғандықтан, синтаксистік деривицияның тек 
тіл тарихымен ғана байланысты болмайтындығы аңғарылады. Синтаксистік деривицияның 
бұл тәсілі көбіне ауызба-ауыз сөйлесу кезінде жүзеге асады. Яғни ықшамдаудың синтаксистегі 
көрінісі тілден гөрі сөйлеуде (речь) жүзеге асатын құбылыс деуге болады. Сонымен қатар 
ықшамдаудың әр тілдің өзіне ғана тән ішкі заңдылықтары болады. Мәселен, орыс тілінде көше 
алмады деп бастауыш түсіріліп айтылғанымен, оның қай жаққа қатысты екендігі мәтінде ғана 
белгілі болады. Бұл әрине, оларда жіктік жалғауының жоқтығына байланысты. Түркі 
тілдерінде бастауышты түсіріп айту өте жиі кездеседі. Жіктеу есімдіктерінің өз 
баяндауыштарымен жақ жалғаулары арқылы қиысуы, жіктік жалғауының да, жіктеу 
есімдігінің де сөйлемде ұқсас бір мағынаны беруі бастауыштардың ықшамдалуына жағдай 
жасайды. Айтушыны сөйлеу кезінде бастауышты түсіріп айтуға итермелейді. Кейде тіпті 
баяндауышты түсіріп айту да кездеседі:  

–  Мынаның қай жерінен өтеді екен? ‒ деп сұрады Қартқожа бұлақты нұсқап.  



277 

– Қайда барасың? 
– Байталыма.  
– Байталыңды қайда әкетеді дейсің? (Ж. Аймауытов).  
Келтірілген төрт сөйлемнің соңғы үшеуінде сөйлемнің негізгі тұрлаулы мүшелері 

ықшамдалған. Екеуінде сен, ол бастауыштары ықшамдалса, біреуінде тіпті синтаксистік 
деривацияға негіз болатын сөйлемнің Т+Ә элементі түгелімен ықшамдалып, сөйлемнің 
тұрлаусыз пысықтауыш мүшесі ғана қалған (байталыма). [2, 67] Яғни тілде қосанжарласқан 
(избыточность) элементтер ғана ықшамдалады. Мысалы: мен байталыма барамын деген 
сөйлемде айтушы өзінің айтайын деген ойының өзегін толық сақтау үшін Т+Ә элементтерін 
сөйлемнің негізгі тұрлаулы мүшелері екен деп қарамайды. Алдымен сөйлемде бір мағынаны 
беру үшін жіктік жалғауымен қосанжарласқан жіктеу есімдігінен болған баяндауышты 
түсіреді. (Байталыма барамын). Бұл тілдің ішкі заңдылығына байланысты осындағы артық 
элементтердің болуына байланысты. Ал әрі қарай мәтіндегідей тек пысықтауыш мүшенің 
қалуы әрекет иелерінің сол кездегі қалпымен және алдыңғы сөйлемнің мағынасымен тығыз 
байланысты болады. Мұндай сөйлемдердің айтылуы тілден тыс жағдайларға, сөйлесуші 
адамдардың таным түсінігіне, мәтіндегі логикалық сабақтастыққа т. б қатысты айтылады. 
Бұлақтың өткелін сұрап, арғы жаққа қарай өтуге бет алған Қартқожа «Қайда барасыңды» 
естігенде, әрине, «Байталыма», ‒ деп жауап қатады. Егер сұрақ : «Байталыңа барасың ба?» ‒ 
деп қойылса, жауап «Иә», – деген жалғыз ауыз сөзбен де қайырыла салуы мүмкін.  

«Иә» немесе «Байталыма» деген толымсыз сөйлемдер синтаксистік деривацияға негіз бола 
алмайды. Деривация құбылысы қалай қарай жүрсе де Т+Ә моделінен басталады не соған келіп 
тіреледі. Сөйлемдердің әрі қарай үнемделуі деривация құбылысына емес, жоғарыда 
келтірілген тілден тыс факторларға, сөйлесушілердің өзара түсіністігіне және тілдік 
тұлғалардан гөрі мәтіндегі қисын сабақтастығына негізделеді. [3, 298] 

 Сабақтас құрмалас сөйлемдер ықшамдалу үшін ең алдымен басы артық синтаксемалардан 
орала келе түпнегіз сөйлемге келіп тіреледі. Мысалы: Араларына түсетін арашашысы болмай, 
екеуі де әбден титықтап шаршады (М. Әуезов) → Арашашысы болмай екеуі де әбден шаршады 
→ екеуі де әбден шаршады → Екеуі де шаршады.  

Сөйлемдегі синтаксемалардың артық болу себебі сөйлеу кезіндегі тыңдаушы мен 
айтушының өтіп жатқан процесс қанықтылығымен қоса сол жерде тұруына да байланысты 
болады. Айталық ұстасып жатқан екеудің сыртынан қарап тұрған сөйлеуші мен тыңдаушы 
түпнегіз құрылымды ғана (екеуі де шаршады) қолдануы мүмкін. Ал сөйлемнің толық 
нұсқасын жазушы оқырманға арнап жазғандығы түсінікті.  

Компрессия құбылысы синкретизммен ұштасып жатады. Бір тілдік элементтің бойында екі 
немесе одан да көп тілдік элементтердің функцияларының түйісіп, қабаттасып қызмет етуін 
тіл білімінде синкретизм құбылысына жатқызуға болады. Синкретизм құбылысы жалғыз тілге 
ғана емес қоғамдық ғылымдардың бәріне бірдей тән деуге болады.  

Есімшелердің өзін табиғатынан синкретті тілдік бірлік деуге болады (есім, етістік). 
Есімшелердің тіл жүйесінде етістіктерше де, есімдерше де жұмсала алады.  

Сөз табы негізгі емес екінші синтаксистік қызметінде жұсалғанда, өзінің категориялық 
мағынасынан қол үзбейді, белгілі дәрежеде сақтайды. Сөз сөйлемде қолданыла отырып, 
бойында жаңа семантикалық белгілер пайда болады. Бұл жағдайда әдепкі белгілер не әлсіреуі 
мүмкін, не толық жойылуы мүмкін. Алғашқысында синкретизм құбылысы сақталса, 
кейінгісінде синкретизм болудан қалып, типтік сөйлем мүшесіне айналады. Сөйлем мүшесінің 
бойында категориялық мағына мен функцияналдық мағынаның қабаттасуы ‒ синкретизм 
құбылысының туындауына негіз болады[4, 89].  

Компрессия трансформацияға қатысы жоқ дербес тәсіл болып саналады. Оның синкретизм 
құбылысымен байланыстылығы бірнеше мағынаның бір-ақ тұлға бойында болуымен 
байланысты. Құрылымдағы синтаксеманы ықшамдау үшін қалған тұлға ықшамдалған 
бірліктің мағынасын да беруі шарт. Мысалы: мен келдім → келдім немесе кім келді? мен келдім 
→ мен.  
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Тілдің ішкі семантикалық мүмкіндігі шеткері аймақтарынан яғни туынды элементтерден 
анық көрінеді. Ал түпнегіз тұлғалар арқылы тілдің негізгі бір мүмкіндігі ғана көрінеді.  

Тақырып шағын бөлшектерге өзара жіктеліп, сөйлеу актілері арасында мағыналық 
байланысты қалыптастырады. Осы мағыналық ортақтық сөйлем құрылымының ықшамдалуын 
қалыптастырады. Сөйлемнің ядролық түпкі бөлшегі жойылмайды, сөйлемдер құрамында 
шашырап көрініп, коммуникативті мақсатқа бағдарға сай салмаққа ие сөйлесім бөлшегі 
синтаксема ғана қолданысқа шығады [5, 103].  

Деривация құбылысының өзі динамикадан (кеңею, сығылу, сыйысу, ауысу және т. б) 
тұратын болса, біз кез келген туынды бірліктердің пайда болуын сөйлеудің ауқымына жататын 
мәселе деп танимыз. Онда компрессия құбылысы да жайылма сөйлемдердің жалаң түрі емес 
сөйлеу кезінде пайда болатын сөйлесу жағдаятымен, сөйлеуге қатысушы тұлғалардың аялық 
білімімен байланысты сөйлеу бірліктері болып табылады.  

Есімше тұлғалары құрмаластың барлық түрін (салалас, сабақтас, аралас жасауға қатысады. 
Бұл тақырыпты түсіндіру барысында Сын тұрғысынан ойлауды қалыптастыру әдісінің 
тиімділігі зор.  

 Есімшелер атау тұлға да тұрып сабақтас сөйлем жасай алмайтындығын «Оқыту мен 
оқудағы жаңа тәсілдер» модулі арқылы түсіндіру, игерту оңайырақ және нәтижесі мол. Олар 
жай сөйлемді құрмаластыру үшін әртүрлі тұлғалық құбылыстарға ұшырап, тиянақсызданады. 
Сөйтіп жай сөйлемдерді құрмаластыру міндетін есімше формаларының өздері атқармайды, 
оларға жалғанатын түрлі қосымшалар (септік жалғаулары), тіркесе айтылатын түрлі шылаулар 
атқаратындығын жағдаяттар арқылы мысалдар беріп түсіндіруге болатындығын нақты 
мысалдармен көрсеттік.  

Ал есімшелердің күрделі құрылымдарды жасаудағы қызметі көсемшелерге қарағанда сәл 
өзгешелеу екендігін «Мыйға шабуыл» әдісі арқылы түсіндіруге болады. Көсемшелер сөздің 
аяғында өздері тұрып ақ сабақтас сөйлем жасай беретіндігін оқушылар өздері дәлелдейді.  

Сабақ барысында мұғалім бұл екі тұлға үшін бағыныңқы сөйлем жасау үшін тиянақсыз 
формада қолданылу негізгі алғы шарттардың бірі екендігін түсіндіруі тиіс. Құрылымның 
деривациялануы контаминация, конверсия және компрессия тәсілдері арқылы жүзеге 
асатындығын да баяндайды.  

Контаминация тәсілін тіл білімінде мамандар әр түрлі мағынада қолданады, оны редукция, 
компрессия тәсілдерімен шатастырушылық бар. Біздіңше, контаминация қазақ тіл біліміндегі 
сыйысу құбылысына сай келеді. Оны алғаш қолданған А. Байтұрсынұлы. Ғалым синтаксиске 
қатысты тілдегі бұндай заңдылықты бірден байқап, оған сыйысқан сөйлемдер деген атау 
берген.  

Тіл жүйесінде болатын контаминация құбылысын әрі қарай қазақ тіл білімінде сыйысу деп 
атауға әбден болады.  

Синтаксистік деривация жай сөйлемдердің сыйысуы арқылы жүзеге асатын болса, онда ол 
трансформация құбылысымен тығыз байланысты болады. Өйткені сыйысқан екі сөйлемнің 
семантикалық потенциялы жаңа құрылым ішінде де сақталады.  

 Контаминация тәсілі кезінде оператордың басты қызметі мағынасы бір құрылымға 
сыйыстыру арқылы жаңа дериват (синтаксистік бірлік) түзу болып табылады.  

Компрессия құбылысы тыңдаушы мен сөйлеуші оқиғаны тікелей бақылап тұрған кезде 
ғана жүзеге асуы мүмкін. Конверсия әдісін біз сөйлемнің кеңеюімен байланысты қарайтын 
болсақ, компрессия әдісін оған қарама қарсы заңдылық ретінде қараймыз. Қазақ тілінде 
деривацияға қатысты лингвистикалық тәсілдерге кеңею, сыйысу, конверсия және 
компрессияны жатқызуға болады. Деривациялық құбылыстар көбіне трансформациямен 
астасып келіп отырады. Ал компрессияның трансформацияға еш қатысы жоқ. Компрессия 
әдісі деривация құбылысының төл тәсіліне жатады да, кеңеюге қарама қарсы құбылыс болып 
табылады.  

Деривация құбылысы Т+Ә моделінен басталып, компрессия кезінде сол моделге қайтып 
келуі шарт. Олай болмаған жағдайда ол процесс деривация емес, трансформацияға өтіп кетеді. 
Трансформациялық өзгеріс кезінде құрылымның тұлғалық сипаты ғана емес, мазмұндық, 
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мәндік сипаты да өзгеріп, бастапқы нұсканың сенмантикалық үлгісі пайда болуы мүмкін. Ал 
деривация кезінде тек жалпы категориялық мағына кеңейеді. [6, 90]  

Есімшелердің анықтауыштан басқа өзге тұрлаусыз мүшелердің қызметін атқаруы олардың 
тиянақсыздануымен тығыз байланысты. Есімшелер тиянақсыздана келе, тиянақтаушы 
етістіктердің алдында қолданыла бастаған. Және олардың кейбірінің көсемшеге өтуіне де осы 
жол себеп болған. Есімшелер құрылымды кеңейтетін оператор ретінде өте актив 
қолданылатын тұлғаға айналып барады. Олардың көбі есімше тұлғаларының бағыныңқы 
сипатта қолданыла алу икемділігіне байланысты болып отыр.  

Ойлау қабілетінің жылдамдығын арттыру үшін тапсырмаға шектеулі уақыт қою керек. 
Сабақ барысында ұйымдастырылған дебаттар, дискуссиялар олардың мәселені оңтайлы шешу 
қабілеттерін арттырады. Тапсырма біркелкі болса, күнделікті қайталанса, оқушылар жалығып 
кетеді. Қызықты әрі күрделі тапсырманы берсеңіз, оның қызығушылығы арта түседі. Мысалы, 
түркі тілдерінде бастауышты түсіріп айту өте жиі кездесетіндігін түсіндіру барысында жіктеу 
есімдіктерінің өз баяндауыштарымен жақ жалғаулары арқылы қиысуы, жіктік жалғауының да, 
жіктеу есімдігінің де сөйлемде ұқсас бір мағынаны беруі бастауыштардың ықшамдалуына 
жағдай жасайтындығына тоқталамыз. Айтушыны сөйлеу кезінде бастауышты түсіріп айтуға 
итермелейді. Кейде тіпті баяндауышты түсіріп айту да кездеседі:  

– Мынаның қай жерінен өтеді екен? ‒ деп сұрады Қартқожа бұлақты нұсқап.  
– Қайда барасың? 
– Байталыма.  
– Байталыңды қайда әкетеді дейсің? (Ж. Аймауытов).  
Күтілетін жауап: келтірілген төрт сөйлемнің соңғы үшеуінде сөйлемнің негізгі тұрлаулы 

мүшелері ықшамдалған. Екеуінде сен, ол бастауыштары ықшамдалса, біреуінде тіпті 
синтаксистік деривацияға негіз болатын сөйлемнің Т+Ә элементі түгелімен ықшамдалып, 
сөйлемнің тұрлаусыз пысықтауыш мүшесі ғана қалған (байталыма). Яғни тілде 
қосанжарласқан (избыточность) элементтер ғана ықшамдалады. Мысалы: мен байталыма 
барамын деген сөйлемде айтушы өзінің айтайын деген ойының өзегін толық сақтау үшін Т+Ә 
элементтерін сөйлемнің негізгі тұрлаулы мүшелері екен деп қарамайды. Алдымен сөйлемде 
бір мағынаны беру үшін жіктік жалғауымен қосанжарласқан жіктеу есімдігінен болған 
баяндауышты түсіреді. (Байталыма барамын). Бұл тілдің ішкі заңдылығына байланысты 
осындағы артық элементтердің болуына байланысты. Әңгімені қолдана отыра, әңгімені 
жалғастыруды ұсынсаңыз, олардың қиялдары дами түседі. Зейінін шоғырландыру үшін сабақ 
барысында бес-алты тапсырма емес, тек мақсатқа негізделген екі-үш тапсырма төңірегінде 
жұмыс істелуі тиіс.  

Кез-келген мақсаты айқын адам баласына, шын мәнінде, білімді болу үшін үш қасиет: жан-
жақты білім, ойлауға дағдыланғандығы және сараптама жасай алуы қажет. Әрбір оқушының 
өн бойына осы қасиеттерді сіңіріп, жаңашыл үрдіспен еңбек ететін болсақ, бәсекеге қабілетті 
тұлғаны қалыптастыруда өз шешімін табады. Білім беру жүйесіндегі деңгей биік болуы үшін 
мұғалім әрбір сабағын өзіндік ойы, шиеленісуі мен шешімі бар өнер шығармасындай 
ойластырып, дайындауы қажет. Қарапайымдылықтан күрделілікке ұмтылатын болсақ, онда 
жеке тұлғаның талпынысын оятып, ұстаз бен шәкірт арасындағы байланысты нығайтуға әбден 
болатындығына көз жеткіздік.  
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CИНТАКСИСТІ ОҚЫТУДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  
ТЕОРИЯ ӨЛШЕМДЕРІ 

 
Аңдатпа. Мақалада синтаксис саласын меңгертудегі педагогикалық теория өлшемдерінің бірі саналатын 

– тест тапсырмаларын профессор В. С. Аванесов амалдары арқылы құрастыру жолдары мен тиімді қолдану 
аспектілері қарастырылды. Білім, білік, дағдыларды тексеруге арналған тапсырмалар екі түрлі өлшем арқылы 
жүргізіледі. Оның бірі – білім алушының сөйлеу қызметі, түсіну, сөйлесу, оқу мен жазуы болса, екіншісі – 
білім деңгейін анықтау. Дәріс беру барысында аталмыш тәсілді меңгерген білім алушылар өздерінің 
сабақтарында тиімді қолданылуда. Тест тапсырмаларын орындау барысында басты мақсат-міндеттер 
анықталу қажеттілігі айтылған.  

Түйін сөздер: синтаксис, баға, тапсырма, дағды, білік, тест.  
 
Педагогикалық теория өлшемдерінің бірі саналатын – тест тапсырмаларын профессор В. 

С. Аванесов амалдары арқылы құрастыру жолдары мен оны ана тілін оқыту барысында тиімді 
қолдану аспектілері қарастырылады.  

Білім, білік, дағдыларды тексеруге арналған тапсырмалар екі түрлі өлшем арқылы 
жүргізіледі. Оның бірі – білім алушының сөйлеу қызметі, түсіну, сөйлесу, оқу мен жазуы 
болса, екіншісі – білім деңгейін анықтау [1, 45]. Дәріс беру барысында аталмыш тәсілді 
меңгерген білім алушылар өздерінің сабақтарында тиімді қолданылуда. Тест тапсырмаларын 
орындау барысында басты мақсат-міндеттер анықталады. Яғни, оқытушының алдын ала 
жұмысы төмендегі қағидалар мен нұсқауларды біліп алудан тұрады.  

1. Педагогикалық теория өлшемдерінің бастапқы ұғымы – педагогикалық тапсырмалар.  
2. Тест тапсырмаларын құрастырудағы түр – элементтерді орналастыру мен 

ұйымдастырудың ұстанымы.  
3. Тест тапсырмаларының түрлеріне қойылатын талаптар.  
4. Синтаксис бойынша тест тапсырмаларын жасау үлгілері.  
«Педагогикалық тапсырма» рельевтеріне сұрақ, міндет, оқу проблемалары ұғымдары 

кіреді. Оны білім мен оқытудың интеллектуалды дамыту құралы деп анықтауға болады [2, 78].  
Білім оқыту мен тәрбиелеудің адам, қоғам мемлекет игілігіндегі бір мақсаттағы үдеріс 

ретінде танылады. Сондай-ақ білімді өзіңізді және қоршаған әлемді тану жемісі деп те анық-
тауға болады. Педагогикалық тапсырмалар білім алушылардың өзін-өзі танудағы танымдық 
қызметін жетілдіреді, белсенділігін арттырады, оқушылардың білім сапасын көтереді, сондай-
ақ педагогикалық еңбектің тиімділігін арттырады. Педагогикалық тапсырмалар тест және 
тестік емес түрде жасалады.  

Шет елдік білім беруде тестік түр екі тапсырмадан тұрады. Бірі-білім беруші-оқыту 
тапсырмалары оқу үрдісінде жеке адамды дамытуда, ал бақылау – білім басқармаларындағы 
оқу кезеңінің аяқталу барысында дайындықтың құрылымы мен деңгейін анықтау мақсатында 
қолданылады. Тапсырмалардың көп бөлігі оқыту мен бақылау үшін қолданылады. Тест 
тапсырмаларындағы (ТТ) түр – элементтерді орналастыру мен ұйымдастырудың үлгілі 
принципі, ұстанымы (Аристотель). Сондай-ақ ол(түр) – тәртіптілікті реттейтін, топтастыратын 
ұстаным анықтамасы (Кант).  
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Педагогикалық өлшемнің ұйытқысы 3 негізгі ұғымдардан тұрады: 
 
 
       Тест түріндегі                 Тест тапсырмалары                 Педагогикалық тест 
 
Тест тапсырмаларын орналастыруда шығармашылықпен қарау (өнер) және түр мен 

мазмұнды жан-жақты біріктіру көзделеді. «Test» – «проба», «проверка»: мүмкіндіктерін тек-
серу, байқау мағынасында беріледі де, тест түріндегі тапсырмаларға қойылатын талаптарды 
білу көзделеді:  

– ТТ мақсаты айқын болуы (қай сала бойынша ТТ жасалады: СИНТАКСИС).  
– қысқалық; 
– технологиялық (шеберлік, өнер, анық); 
– айтылымның логикалық түрі; 
– жауаптар үшін орынның анық көрсетілуі (ерекшеленуі); 
– жауаптарды бағалау ережесінің біркелкілігі; 
– тапсырма элементтерінің орналасуының дұрыстығы; 
– тәжірибеден өтушілер үшін нұсқаудың бірдейлігі; 
– тапсырма мазмұны мен түрлері нұсқауларының нақтылығы.  
ТТ – Қысқалық: Қажетті сөздердіжан-жақты таңдау (символ, график), максималды нақты-

лық, қайталау, түсініксіздік, сирек қолданылатын сөздерді (түсініксіз) қолданбау, шешім қа-
былдауда қиыншылықтарға кезіктірмеу. Технологиялық: аудиовизуалды құралдар көмегімен 
жүргізу: дәл, тез, үнемді, объективті, манитор экранында түрі мен мазмұны жақсы көрінуі тиіс.  

Айтылымның логикалық түрі: ТТ мазмұнының ұйымдастырылу тиімділігі мен реттілігін 
анықтайтын құрал. Жауаптар үшін орынның анық көрсетілуі(ерекшеленуі): Бір жауабы дұрыс 
тапсырмаларды таңдау. Осыған орай мына нұсқау нақты берілуі тиіс [3, 67]: 

Бір ғана жауабы дұрыс тапсырмалар.  
Дұрыс жауапты дөңгелектеңіз. ТТ нұсқаусыз берілмейді.  
Тапсырмада бірнеше жауабы дұрыс болса, – Нұсқау: 
Екі және бірнеше жауабы дұрыс тапсырмалар.  
Жауап арнайылап сызылған сызыққа жазылады. Әрбір тапсырманың жауабы мәтіннен 

төмен жазылуы тиіс. Жауаптарды бағалау ережесінің біркелкілігі: ТТ уақыт барлығына 
бірдей (еш жеңілдік қарастырылмайды).  

Бағалау ережесі алдын ала нақтыланады. ТТ мазмұны мен түрлері нұсқауларының 
нақтылығы қажет. Мазмұны мен түрінің сәйкессіздігі болған жағдайда тапсырманы түсінбей, 
қателесуге бой алдырады.  

Білім алушының логикалық ойлауын, жалпы жеке бас қабілеттерін дамытудың тетігі 
ретінде қолдануда тест тапсырмаларының орны ерекше. Білім алушылар категориясына қарай 
дәстүрлі (жалпы білім беру, ) орта білім алушыға бағытталған, тереңдетілген білім беру, 
дарынды білім алушылармен жұмыс жүргізу технологиялары тест тапсырмаларын жасауда 
негізге алынады.  

Тест тапсырмалары барысында қолданылатын әдіс түрлері: Дәстүрлі проблемалық әдіс: 
алынған шешімдер мен нәтижелерді бір жүйеге түсіріп, оларды қолдану жолдарын анықтау 
көзделеді. Әңгіме әдісі(еске түсіретін): меңгеруге тиісті материалдардың түйінді мәселелерін 
оқушылардың өздері ашатындай жағдай тудыру қажет [4, 90]. Байқау әдісі: мәселен, сөз 
тіркестерін жазуда да, сөйлеуде де дұрыс қолдана білу үшін, оның мағынасы мен формаларын 
білудің міндет екенін аңғару. Байқалғандарынан ненің басты, ненің қосымша фактор екенін 
аңғарып, соның негізінде дұрыс қорытынды шығару, ой қорытындысының дұрыстығын 
байқаған дәйектемелермен дәлелдеп беру.  
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СИНТАКСИС 
ТАПСЫРМА: ЕКІ ЖӘНЕ БІРНЕШЕ ЖАУАБЫ ДҰРЫС ТАПСЫРМАЛАР 

 
1. СИНТАКСИС ЗЕРТТЕЙТІН САЛАЛАР 
1) етіс 
2) шырай 
3) сөйлем синтаксисі*  
4) сөз табы  
5) сөз тіркесі синтаксисі* 
 
2. СӨЗ ТІРКЕСІ ҚАРАСТЫРАДЫ 
1) сөздердің өзара тіресу қабілеттілігін * 
2) сөздердің тіркесу тәсілдері, түрлерін * 
3) сөздердің құрылу принциптерін 
4) сөз тіркестерінің құрамын * 
5) сөйлем құрамын 
6) сөйлем түрлерін 
 
3. СӨЙЛЕМ СИНТАКСИСІ ҚАРАСТЫРАДЫ 
1) сөздердің грамматикалық жүйесін 
2) сөйлемнің құрылу принциптерін * 
3) морфологиялық жүйесін 
4) сөз таптарының жүйесін 
5) сөйлемнің құрамын * 
6) сөйлемнің түрлерін * 
 
4. СӨЗ ТІРКЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ШАРТТАРЫ 
1) құрамында бір сөз  
2) құрамында екі сөз *  
3) сабақтаса байланысады *  
4) салаласа байланысады  
5) құрамында үш сөз не одан көп  
6) толық мағыналы сөздерден тұрады * 
7) мағынасы жоқ сөздерден құралады 
8) құрамында екі сөйлем болады 
 
5. СӨЗ ТІРКЕСІ 
1) бір мағыналы сөзден құралады  
2) сөйлем мүшелерінің тіркесі 
3) сөз таптарының тіркесі * 
4) сабақтаса байланысады * 

5) салаласа байланысады  
 
6. СӨЙЛЕМ СИНТАКСИСІ ҚАРАСТЫРАДЫ 
1) лексика мен морфология ұғымдарын 
2) тиянақты ойды білдіретін бір сөзді 
3) анықтауыштық есімдер тобын 
4) құрмалас сөйлем синтаксисін * 
5) жай сөйлем синтаксисін * 
6) сөз тіркесі синтаксисін 
 
7. СӨЙЛЕМДІ АЙҚЫНДАЙТЫН НЕГІЗГІ 
БЕЛГІЛЕР 
1) сөз не сөз тіркесінен құралу * 
2) пысықтауыштық қатынас 
3) толықтауыштық қатынас 
4) предикаттық қатынас * 
5) заттың атауы 
6) аяқталған ой * 
7) модальділік * 
8) интонация * 
 
8. СӨЙЛЕМ АЙТЫЛУ МАҚСАТЫНА ҚАРАЙ 
1) лепті * 
2) хабарлы * 
3) септеулі 
4) сұраулы * 
5) шылаулы 
6) жалғаулы 
7) бұйрықты * 
8) жұрнақты  
 
9. Сөз тіркесіне қажетті шарттың бірі _____.  
 
10. Сөйлем үшін негізгі материал ______.  
 
11. Кәсіпті білдіретін есімді тіркес ________.  
 
12. Үстеу қатысқан есімді тіркес _________.  

 
Жоғарыда келтірілген ТТ құрастыру алдында оқытушы барлық сабақ барысының әрбір 

кезеңінде білім алушылардың танымдық оқу іс-әрекетін жандандыра, белсендіре алатындай 
нақты міндеттерді айқындап алып, жоспарын түзеді. Жоспар сайып келгенде, оқыту үдерісінің 
нәтижесіне болжам жасай отырылып, шәкірттердің білім сапасының жоғарылығы олардың өз 
іс-әрекеттерінің сипатына тікелей тәуелді екенін үнемі басшылыққа алады. Оқытудың 
жүйелілік, бірізділік принципі де басты назарда ұсталады. Оқу материалын саналы түсінуі 
үшін білім алушылардың оқуға деген белсенділігі, ынтасы арттырылады, теориялық 
білімдерін іс жүзінде қолдана білуге үйретеді. Түрлі шығармашылық жұмыстарды өздігінен 
орындауға бейімделеді. Сонымен бірге, ережелер мен анықтамаларды саналы түсінуі үшін 
білім алушылар тіл фактілерін дұрыс ажырата білуге машықтанады(сөз тіркесі, еркін тіркес, 
атаулы тіркес т. б.). Оқытудың берік, тиянақты болу принципі – ТТ орындауда басшылықта 
ұсталынатын негізгі де өзектісі. ТТ үзбей орындап отыратын білім алушыларда материалды 
жан-жақты меңгеру, есінде берік сақтау, құрғақ жаттауға жол бермеу, білгенді ұмытпау үшін 
қайталау, өзін-өзі бағалау қасиеттері қалыптасады.  

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Жанпейісова М. Оқыту-тәрбиелеу технологиясы //Модульдік оқытудың құрылымы, 2018. – №3.  
2. Айтжанова Қ. Оқытудың алдын ала болжау ұстанымы. ҚТмӘ, 2012. –№47.  
3. Оразбаева Ф. Тілдік қатынас:теориясы мен әдістемесі. – А., 2000.  
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4. Аванесов В. С. Форма тестовых заданий. – М.: Исследовательский центр, 2006.  
5. Аванесов В. С. «Композиция тестовых заданий. – М: Исследовательский центр, 2002.  
6. Аванесов В. С. Теоретические основы разработки заданий в тестовой форме. – М.: МГТА, 1995, 2001.  
7. Никандров Н. Д. Понятийный аппарат педагогика и образования: перспектива исследования // 

Педагогика, 1997.  
 
 

Қарабаева Х.Ә.  
 «Лингвоарна» Ғылыми зерттеу және 

оқу-әдістеме орталығының директоры,  
филология ғылымдарының кандидаты 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
 

ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ, ОНЛАЙН ОҚЫТУ– УАҚЫТ ТАЛАБЫ 
 

Түйін сөздер: қашықтықтан білім беру, онлай оқыту, қазақ тілі, жоғары оқу орындары, цифрлы 
Қазақстан.  
 
Бүгінде барша адамзат баласы сындарлы кезеңді бастан кешуде. Күн сайын, ай сайын 

құбылып, өзгеріп тұрған індет қаупімен бетпе-бет келіп, қатерден қорғанып, тығырықтан 
шығу жолдарын үйренуде. Үйреншікті жұмыс, іс-әрекет, дағдыларды ерекше жағдайға 
бейімдеп, өмірдің күнгейінде жиған білік, тәжірибелерге сүйеніп, жаңа талап үдесінен шығуға 
тырысуда.  

Ағымдағы жағдай білім беру саласының да қызметіне елеулі ықпал еткені аян. Күн тәртібі 
қашықтан білім беру, онлайн оқыту жүйесін жаппай қолдану ережелерін талап етті.  

Алайда қашықтан білім беру технологиясының Қазақстанның жоғары оқу орындарында 
қолданысқа ене бастауы күні кеше ғана емес, бірнеше жыл бұрын «Ақпараттық Қазақстан-
2020», 2017 жылғы «Цифрлы Қазақстан» және т. б. стратегиялық маңызы бар мемлекеттік 
бағдарламаларды білім беру саласында іске асырумен байланысты мақсат-міндеттер негізінде 
басталған-ды. Мысалы «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы ел экономикасының 
даму қарқынын жеделдетіп, цифрлы технологияларды пайдалану арқылы халықтың әл-
ауқатын, өмір сүру деңгейін сапалық тұрғыда жақсартуға жағдай жасау деп көрсетілген 
болатын. Бағдарламада белгіленген мақсаттарға қол жеткізу үшін білім беру жүйесінде 
цифрлық сауаттылықты арттыруға мән беріліп, жаңа цифрлық технологиялар бойынша 
болашақ мамандардың, оларға білім беретін оқытушылардың біліктілігін тұрақты түрде 
арттыруды қамтамасыз ету талабы күн тәртібіне қойылған еді.  

2013 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінде қашықтан оқыту 
бағдарламасы жасалып, оның мақсаты мен міндеті, қолданылу аясы, талаптары белгіленді. 
2014-2015 оқу жылы аталған бағдарлама оқу үдерісіне енгізілді. Арнайы департамент 
құрылып, оқыту МУДЛ (www. dl. kaznu. kz) деп аталатын қашықтықтан басқару жүйесінің 
қызметі негізінде екінші жоғары білім алушылар, қысқартылған білім беру бағдарламасы 
бойынша білім алушылар, шетелде академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім 
алушы 2-ші, 3-ші, 4-ші курстың бакалавр, магистранттары мен мүмкіндіктері шектеулі білім 
алушылардың сұраныстарын қамтамасыз етумен айналысты. Университет мамандары 
халықаралық тәжірибелер негізінде алғаш рет Жаппай ашық онлай курс (МООК) деп аталатын 
отандық төл бағдарламасын іске қосты. Бүгінде Әл-Фараби университетінің Жаппай ашық 
онлайн курстар орталығы, Ақпараттық технологиялар және инновациялық даму институты, 
Жаңа білім беру технологиялары институты деп аталатын құрылымдары уақыт пен кеңістік 
аясын кеңейтіп, виртуалды аймақта қашықтықтан білім беру мен онлай оқытуды іс жүзінде 
сапалы орындауды ұйымдастырып, іске асыруға бекем бел буып, бет алған. Ал, 16 наурызда 
Әл-Фараби университетінің ресми түрде жаппай қашықтан білім беруге көшуі оқу үдерісіне 
тың серпін берді. Жаһанда цифрлық революцияның басталғаны туралы естіп, оқып жүрсек те, 
оны шынайы сезініп, түйсінуіміз дәл осы тарихи кезеңнен басталғандай. Қиындықтарды біріге 
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еңсеріп, жаңа жүйені игеруге жаппай кірістік. Нәтижесінде қашықтықтан білім беру, онлайн 
оқуды қамтамасыз ететін компьютерлік технология, қолданысқа икемді интернет желі, 
платформа, бағдарлама, қосымшалар, олармен байланысты терминқолданыс жүйеленіп, білік, 
тәжірибе толыға түсті.  

Университет басшылығы, ІТ-саласының мамандары мен инженер-бағдарламашылар 
оқытушыларға күні-түні кеңес, нұсқаулық жолдап, оқу үдерісінің мейлінше сапалы 
ұйымдастырылуы үшін бағыт-бағдар беріп, арнайы біліктілікті жетілдіру семинар, 
тренигтерін өткізді. Әрине, ешкімге оңай болмады, алайда әркім өз міндеттін атқарып, жаңа 
бағытта жұмыс істеудің маңызын, жауапкершілігін түсініп, жаңа дағдыларды игеруге кірісті. 
Арада 2-3 ай өткенде, компьютерлік технологиялар негізінде өз ісін дамытуды ойлап, 
шығармашылық істі жоспарлай бастағандар саны артты емес пе? Осының бәрі індетті және 
сонымен қалыптасқан дәрменсіз күйді ойлай жүйкеге салмақ түсіріп, стрестік жағдайға душар 
болудан қорғап тұрған күштердің бірі сынды көрінеді.  

Дағдарыстар мәңгілік емес. Қалай болғанда да қашықтықтан оқыту, онлайн білім беру 
қоғам өмірінен өз орнын тапты. Алдағы уақытта да бұл бағыттағы жүйе өз жалғасын табары 
сөзсіз. Олай болса, жақын болашақта не істеу керек деген сұрақтың туары да заңдылық.  

Бұл ретте, ең азы, мультимедиялық (сурет, дыбыс, бейне, анимация) технологиялар негізде 
жасалған бейнелекция, бейнесабақ ЖОО-ның дәрісханаларында да жаппай қолданысқа енуі 
үшін, аудиторияларды 1 компьютер + 1 проектор + 1 демонстрация экраны немесе қысқаша 
«3 бірлік» қағидатымен жабдықтау шешімін табуы тиіс. Бұл ретте шетелдік оқу орындарының 
тәжірибесі негізге алынып отыр. Адамның бірнеше сезім мүшелеріне әсер ету арқылы, оның 
айту, жазу, оқу, тыңдау, сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда кенжелеп жатуымыздың бір 
себебі дәрісханалардың аса қажетті техникалық құрылғылармен жабдықталмауы, осымен 
байланысты мамандардың қазақ тілін үйретудегі әдістемелік негізінің әлсіз болуы немесе әлсіз 
сияқты көрінетінін жоққа шығара алмаймыз. Әрине, қарапайым техникалық құрылғылармен 
жұмыс істей алу да өнер. Сондықтан үйренетіні бардың ғана үйретері болады демекші, білім 
беру саласы, оның ішінде тіл мамандары компьютермен жұмыс істеумен байланысты 
білімдерін жетілдіріп отыруы шарт.  

Бұл ретте «Лингвоарна» Ғылыми зерттеу және оқу-әдістеме орталығының қызметі маман 
әлеуетін бекемдейтін мультимедиаға негізделген заманауи қашықтықтан білім беру, онлайн 
оқу жүйесін игеру мақсатында соңғы 3 жылдан бері тұрақты түрде арнайы онлайн семинарлар 
ұйымдастырып келеді. Орталық «Смарт-білім беру: әдістеме және технологиялар ресурстары» 
деген атпен республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн-семинарына отандық ЖОО-ның 
оқытушылары қатысып, «Қашықтан оқыту және онлайн сабақ өткізу ерекшеліктері, «Тест 
жасауға арналған қосымшалар», «Бейнесабақ әзірлеу әдістері» «Видеомонтаж жасау 
тәсілдері» және т. б. дәрістер өткізді.  

Бүгінде шарасыздықтан қашықтан білім беруге, онлайн оқытуға барғандай 
болғанымызбен, үлкен мүмкіндікке жол ашылып, үйренеріміз көбейіп, шығармашылық 
ізденіске жол ашылды. Сондықтан қолжеткен жаңа білік, жаңа дағдыдан бас тартуға әсте 
болмайды. Керісінше оның қажетті жерінде жалғасын табуына пейілдіміз. Егер пандемия 
барысында әр оқушының, әр оқытушының техникалық құрылғылармен жабдықталуына 
қандай мән беріліп, қамтамасыз етілуі ойластырылса, жақын болашақта аудиториялардың да 
ең кемі жоғарыда айтылған 3 бірлік қағидаты бойынша жабдықталуына қол жеткізу де аса 
өзекті.  
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Қойшыбаев М.Н.  
филология ғылымдарының кандидаты 

 «Педагогика және оқыту әдістемесі» кафедрасының меңгерушісі 
Алданышқызы М.  

магистрант  
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті  

 
 БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІН  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӨЛШЕМДЕРДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА  
ДАЯРЛАУ МОДЕЛІ 

 
Аңдатпа. Жұмыстың «Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін педагогикалық өлшемдерді жүзеге 

асыруға даярлау моделі» бөлімінде: білім беру жүйесінде педагогикалық өлшемдерді жүзеге асырудың пайда 
болуы мен оны тарихи кезеңде жүзеге асыру барысы, бағалаудың проблема ретінде орын алуы мен жүзеге 
асырылуындағы қарама-қайшылықтар, оңды бүгінгі күнге жарамды тәжірибелер; болашақ бастауыш сынып 
мұғалімдерін педагогикалық өлшеуге даярлаудың психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері және жүзеге 
асыруға даярлау моделі қарастырылады.  

Модельдің технологиялық блогы студенттердің бастауыш сынып оқушыларының оқу нәтижелерін 
бағалауға кәсіптік даярлығының технологияларын кіріктіреді және ол үш сатыны құрайды: кәсіптік-
бағдарлық, теориялық-аналитикалық және кәсіптік-шығармашылдық. Болашақ мұғалімнің оқу жетістіктерін 
бағалауға даярлығы кезінде оқу жұмыстарының әр түрлі формалары мен әдістерін пайдалану аса маңызды 
нәрсе: лекциялар, практикумдар, зертханалық жұмыстар, өзіндік жұмыстар, ғылыми-зерттеушілік жұмыстар, 
педагогикалық практикалар, дербес, топтық, ұжымдық кеңес берулер; түсіндірме-иллюстрациялық, 
репродуктивтік, ішінара-іздестірушілік, зерттеушілік және оқытудың шығармашылық әдістері, «портфолио» 
презентациясын жасау технологиялары қарастырылған. Модельдің әрбір компоненті болашақ бастауыш 
сынып мұғалімдерін оқыту нәтижелерін бағалауға даярлау үдерісінде қарастырылған.  

Түйін сөздер: Оқыту нәтижелері, өлшеу, педагогикалық өлшемдер, бақылау, тексеру, баға, бағалау, 
бастауыш сынып, мұғалімдер, бастауыш сынып мұғалімдері, болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін 
даярлау.  

 
Аннотация. В разделе работы «модель подготовки будущих учителей начальных классов к 

осуществлению педагогических измерений» рассматриваются: возникновение и ход реализации 
педагогических измерений в системе образования на историческом этапе, противоречия в постановке и 
реализации оценки как проблемы, положительный опыт, действительный на сегодняшний день; психолого-
педагогические особенности подготовки будущих учителей начальных классов к педагогическому 
измерению и модель подготовки к реализации.  

Технологический блок модели интегрирует технологии профессиональной подготовки студентов к 
оценке результатов обучения младших школьников и состоит из трех этапов: профессионально-
ориентированный, теоретико-аналитический и профессионально-творческий. При подготовке будущего 
учителя к оценке учебных достижений важно использовать различные формы и методы учебной работы: 
лекции, практикумы, лабораторные работы, самостоятельные работы, научно-исследовательские работы, 
педагогические практики, индивидуальные, групповые, коллективные консультации; рассмотрены 
объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские и творческие 
методы обучения, технологии создания презентации «портфолио». Каждый компонент модели предусмотрен 
в процессе подготовки будущих учителей начальных классов к оценке результатов обучения.  

Ключевые слова: Результаты обучения, измерение, педагогические критерии, контроль, проверка, 
оценка, оценивания, подготовка учителей начальных классов, учителей начальных классов, подготовка 
будущих учителей начальных классов.  
 
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін оқушылардың оқу нәтижелерін бағалауға кәсіптік 

даярлаудың моделін жасау кезінде «Модель деп зерттеу объектісін бейнелеп көрсететін 
немесе елестетін және оны зерттеу бұл объекті туралы жаңа ақпараттарды беретіндей етіп 
алмастыруға қабілетті ойша елестететін немесе материалдық жүзеге асырылған жүйе ретінде 
түсініледі» [1 с. 241]. Модельдерді пайдалану кезінде жекелеген компоненттерді жеке 
бөліктерге бөлуге, өзара байланыстарды орнатуға, құрылымдық компоненттер арасындағы 
кеңістіктік қарым-қатынастарды, жүзеге асыру шарттарын айқындауға болады. Осылайша, 
модельді әзірлеу ең жалпы түрінде белгілі бір компоненттерді жеке бөлікке бөлуге және 
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оларды функционалдық өзара әрекеттестікке келтіре отырып, мақсат жетістігінің ең жақсы, 
оңтайлы нұсқасын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Заманауи жағдайда «теориялық және практикалық проблемаларды шешудің жүйелік 
тәсілдерінің қажеттілігі өмірдің өзімен, бәрінен бұрын, бұрын-соңды бәрі барлығымен 
байланысты болғанындай қоғамдық үдерістердің интеграциясының жоғары деңгейімен: бір 
проблеманың шешілуі басқаларымен байланысты шешілсе, проблеманың өзі жүйелік 
кешендік сипатты болумен анықталады» [2, с. 180].  

Жалпы мағынасында жүйе белгілі бір тұтастықты, бірлікті көрсететін, бір-бірімен қарым-
қатынастарында және байланыстарында табылатын элементтердің жиыны ретінде түсініледі 
[3, с. 32]. Жүйелерде элементтер, үдерістер және олардың өзара әрекеттестігі қаншалықты 
ажыратылса, жүйелердің құрылымы және функциялары туралы соншалықты айтуға болады. 
Оқыту және тәрбиелеу функциялары жүзеге асырылатын жүйе ерекше тектегі жүйе – 
әлеуметтік-педагогикалық жүйе деп аталады. Мұндай жүйеде оқыту және тәрбиелеу үдерісі 
мақсаттардың түрленуі шарттарында және қоғамның әлеуметтік және ғылыми-техникалық 
прогресі дамуының өлшемі бойынша ғылыми ақпараттардың тұрақты жаңалануы, оқыту мен 
тәрбиелеудің дәстүрлі және жаңа формаларының жетілдірілу жағдайындағы оқу пәндері 
қалыптастырылатын негізде оқыту және тәрбиелеу саласындағы жаңа міндеттердің пайда 
болуы өтеді. «Жүйе» ұғымын анықтаудың әр түрлі тәсілдері бар. Анықтаманың бірінші 
тобында авторлар кез келген жүйелердің елеулі белгілері ретінде тұтастығын айтса, екінші бір 
авторлар (Н. В. Кузьмина) – жүйені өскелең ұрпақ пен ересек адамдарды тәрбиелеу, білім беру 
және оқыту мақсаттарына бағынышты, өзара байланысты құрылымдық және функционалдық 
компоненттердің жиыны ретінде көрсетеді. П. Г. Анохин жүйелерді қалыптастыру үшін 
қандай да бір элементтердің қарапайым өзара әрекеттестігінің қаншалықты принципті екендігі 
емес, жалпы әсердің, нәтиженің, мақсаттың интегралдық жетістіктеріне бағытталған және 
жүйеде элементтердің жиыны ұйымдастырылатыны арқасында олардың өзара әрекеттестігі 
болып табылатындығын атап көрсетеді. Осылайша, жүйелер – бұл олардың өзара әрекеттестігі 
кезіндегі байланыстар мен қарым-қатынастарда табылатын, бұл компоненттерге тән емес жаңа 
сапаны тудыратын компоненттер жиынтығы [3, с. 32].  

Жүйелік тәсіл болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін оқыту нәтижелерін бағалауға 
кәсіптік даярлау үдерісінің моделін сипаттау негіздемесін төмендегі блоктар арқылы береді: 
мақсаттық, мазмұндық, технологиялық және критерийлік-нәтижелілік.  

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін бастауыш сынып оқушылардың оқу нәтижелерін 
бағалауға даярлау модельдерінің мақсаттық блогы мынадай мақсатты кіріктіреді: жеке 
бағдарланған білім беру жағдайында болашақ мұғалімдерді оқушылардың оқу нәтижелерін 
бағалауға даярлау сапасын арттыру. Көрсетілген мақсат студенттің оқуының теориялық және 
әдістемелік даярлық кезеңін қамтиды.  

Қойылған мақсат мына міндеттер қатарында нақтыланады: 
  студенттерде бағалаушылық іс-әрекет туралы тұтас түсініктер қалыптастыру; 
  оқушылардың оқу нәтижелерін бақылау және бағалау туралы білімін жетілдіру; 
  бастауыш білім беру жағдайында таңбалы және таңбасыз бақылауды және бағалауды, 

оның нәтижелерін жоспарлауды, ұйымдастыруды жүзеге асыру іскерлігін жетілдіру; 
  бағалаушылық іс-әрекет саласындағы педагогикалық шеберлікті меңгеруге тұрақты 

қажеттілікті дамыту.  
Көрсетілген міндеттер педагогикалық үдерістің барлық қатысушыларының талдау іс-

әрекетінің нәтижесі бола отырып, даярлық үдерісінде түзетілуі мүмкін.  
Мотивациялық-құндылықтық компонент 
Студенттердің оқушылардың оқу нәтижелерін бағалауға даярлығын бағалаушылық 

іскерліктің өзінен, яғни оқытудан емес, бағалаушылық іс-әрекетті тағайындау туралы 
көрсетілімді өзгертуден бастау керектігін көрсетеді.  

Бұл компонент өзіне мыналарды кіріктіреді: 
бастауыш сынып мұғалімдерінің бақылаушылық-бағалушылық іс-әрекетінің 

маңыздылығында көзін жеткізу; 
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– оны табысты кәсіби қалыптасудың қажетті шарттары ретінде сезіну; 
– бақылау-бағалау іс-әрекетін көздеуі, оны шығармашылықпен іске асыруға ұмтылысы; 
– әрбір баланың оқу іс-әрекетінің субъектісі екендігін мойындау, ішкі дайындықты баланы 

жағымдылықпен қабылдауын қалыптастыру және оның жеке проблемаларын шешуде көмек 
көрсету; 

–  шығармашылыққа, өзіне-өзі білім беруге және өзін-өзі тәрбиелеуге ұмтылу.  
Оқушылардың оқу нәтижелерін бағалауға даярлық үдерісінің мотивациялық-құндылықтық 

компоненті – бұл маңызды, бірақ бұл үдерістің ғылыми-негізделген ұйымдастырылуына 
жасалған тек бірінші қадам, одан кейін маңыздылығы кем емес – когнитивтік ілесуі керек.  

Когнитивтік компонент оқушылардың оқу нәтижелерін бағалау үшін қабылданған қажетті 
кәсіптік білімдер жүйесін сезінуді болжайды. Ол өзіне мына білімдерді кіріктіреді: 

– педагогтың кәсіптік іс-әрекетіндегі бағалаушылық компоненттің әлеуметтік мәні мен 
маңызыдылығы туралы; 

– оқушылардың оқу нәтижелерін бақылауды және бағалауды іске асырудың мақсаттары, 
міндеттері, мазұны, формалары, әдістері мен құралдары туралы; 

– бағалаушылық іскерлік құрамы туралы; 
– педагогикалық бағалау стилінің оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне ықпалы туралы.  
Әдіснамалық тұғырлар дегеніміз – қайсыбір педагогикалық мәселені зерттеудегі 

қолданылатын ұстанымдар, әдістер, тәсілдер жиынтығы. Тұғырлардың мынадай түрлері бар: 
Іс-әрекет тұғыры – педагогикалық құбылысқа әрекеттің бүкіл компоненттерінің тұтастығы 

позициясымен, яғни мақсаты, мотиві, әрекеті, операциясы, ретке келтіру жолы, жөндеу, 
жеткен нәтижені бақылау және талдауға мүмкіндік береді.  

Мәдениеттану тұғыры – оқушының жеке тұлғасын зерттеп, құндылық бағдарын қалып-
тастыруда аксиологиялық құндылық іліміне сүйеніп, нақты ғылыми әдіснама ретінде таным 
мен педагогикалық іс-әрекеттерді қайта құруға немесе өзгерістер енгізуге бағыт-бағдар береді.  

Жүйелілік тұғыры – зерттелетін педагогикалық құбылысты және оның арасындағы байла-
ныстың көптеген элементін анықтау. Зерттелуші объектіні жүйе ретінде, оның элементін, 
олардың арасындағы байланысты және оны жіктеп, құрылымын және ұйымдастыруды, 
тұтастай білім беру ретінде басқару жолдарын анықтауға бағытталады.  

Этнопедагогикалық тұғыр мәні – оқушы этностың біріне жататын әлеуметтік-мәдени 
ортада өмір сүреді, білім мен тәрбие алады. Халықтың ұлттық салт-дәстүріне, оның мәдение-
тіне, діліне, ұлттық-этникалық психологиясына, әдет-дағдыларына сүйеніп, педагогикалық 
үдерістің жобасын жасап, жоспарлап ұйымдастырады.  

Құзыреттілік тұғыр – бұл педагогтен өзінің біліктілігін тез өзгеруші орта мен белгісіздік 
жағдайларына бейімделуге мүмкіндік беретін, икем-ділікті, мобильділікті, зерттеушілік іс-
әрекет дағдыларын, алынған білімдер жиынтығының нәтижесін алғы шартқа қоятын тұғыр.  

«Парадигма» (грек сөзі paradeigma – үлгі-бейне) педагогтың ғылыми немесе жобалау-қайта 
құру қызметінің үлгі-моделін көрсетумен байланысты. Бұл белгілі бір уақыт ішінде ғылыми-
педагогикалық мәселелерді алға қоюдың моделін және оларды шешудің үлгісін, 
педагогикалық болмысты қайта құру моделін ғылыми қауымдастыққа ғылыми жетістік 
ретінде ұсынады [4].  

Оқыту қағидалары – мұғалім мен оқушылардың жұмысын реттеп отыратын ережелер. 
Сондықтан ол барлық пәндерді оқытқанда қолданылады. Оқыту қағидаларына сәйкес оқытуға 
қойылатын талаптар тұжырымдалады. Оларды орындаған мұғалім өз еңбегінде жақсы 
табыстарға жетеді. Оқыту үдерісінің бірнеше қағидаларын атауға болады: 

Оқытудың ғылымилық қағидасы. Оқушылардың таным қабілетінің дамуына, дүниеге 
көзқарасының және жоғары адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына әсер етеді; 

Оқытудың сабақтастық қағидасы. Сабақтастық педагогика категорияларының оқыту, 
тәрбиелеу, дамытудың жалпы дидактикалық функциясын орындайды. Сабақтастықтың 
орындалу көрсеткіші – ол үздіксіз білім беруде адамның келесі білім баспалдығына 
дайындығының сандық сипаттамасы. Ол арнайы әдіс арқылы оқушының жауабы көрсеткіші 
және бақылау жұмысының диагностикасы арқылы есептеледі; 



288 

Оқытудың саналылық қағидасы. Саналылық дегеніміз білімді саналылықпен белсене 
қабылдап, оның өмір және практикамен байланысын тереңдету, оқытылатын фактілер мен 
құбылыстардың мәніне түсіну болады; 

Оқытудың жүйелілік қағидасы. Оқыту үдерісінде балаларды үнемі өз бетімен жұмыс 
істеуге, сонымен бірге балалардың білімін жүйелі түрде тексеріп, есебін алып отыруда, оларды 
күнделікті сабақтарға дайындықпен келуге де үйретеді; 

Оқытудың көрнекілік қағидасы. Бұл қағиданы алғаш зерттеп, оған мәнді үлес қосқан Я. А. 
Коменский, К. Д. Ушинский т. б. Көрнекілік қағидасының оқыту материалдарын, әсіресе, 
теориялық ережелерді терең оқуда, берік есте сақтауда алатын орны ерекше [5, 384-б].  

Педагогикалық энциклопедияда «Оқыту әдістері» – мұғалім мен оқушылар жұмысының 
тәсілдері, солардың көмегімен білімді, іскерлікті және дағдыны үйренеді, оқушылардың 
дүниетанымы қалыптасады, қабілеттері дамиды, – деп жазылған.  

Сase-study – таңдау жасау мен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыратын тиімді әдіс. 
Ол нақты ситуацияларды (жағдаяттарды) практикалық тұрғыдан талдау мен оларды өмірде 
кезігетін түрінде қайталауға, «ойнап» шығуға негізделеді. Сол себепті де кейс-стадиді кейде 
«нақты оқу ситуациялар әдісі» деп те атайды; 

Оқытуды ұйымдастыру формасы – оқыту процесінің міндеттерін іске асырудағы 
мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерінің сыртқы көрінісі. Ұйымдастыру формасында 
оқытудың мақсаты, мазмұны мен әдістері бірыңғай жүзеге асады.  

Портфолио – студенттің оқу процесіне қалайша қатысатындығын көрсететін 
жұмыстарының жиынтығы ретінде оқудың тиімділігі деңгейін айғақтайды, оқу процесінің 
студент үшін қандай нәтиже беретіндігін көрсетіп, студенттермен кері байланыс құру тәсілі 
болып табылады; 

Шарт – объектінің өмір сүруінің немесе әрекет етудің керекті базасы, негізі ретінде 
көрінеді. Педагогика ғылымында шарттарды объективті және субъективті деп ажыратады. 
Философтар шарттарды қажетті және жеткілікті деп бөліп қарастырады. Шарт оқиға 
салдарының, заттар өзгеруінің және әлемнің объективті құбылысын анықтаушы ретінде 
қарастырылады.  

Модельдің технологиялық блогы студенттердің бастауыш сынып оқушыларының оқу 
нәтижелерін бағалауға кәсіптік даярлығының технологияларын кіріктіреді және ол үш сатыны 
құрайды: кәсіптік-бағдарлық, теориялық-аналитикалық және кәсіптік-шығармашылдық. 
Болашақ мұғалімнің оқу жетістіктерін бағалауға даярлығы кезінде оқу жұмыстарының әр 
түрлі формалары мен әдістерін пайдалану аса маңызды нәрсе: лекциялар, практикумдар, 
зертханалық жұмыстар, өзіндік жұмыстар, ғылыми-зерттеушілік жұмыстар, педагогикалық 
практикалар, дербес, топтық, ұжымдық кеңес берулер; түсіндірме-иллюстрациялық, 
репродуктивтік, ішінара-іздестірушілік, зерттеушілік және оқытудың шығармашылық 
әдістері, «портфолио» презентациясын жасау технологиялары.  

Кәсіптік-педагогикалық қызметке даярлық деңгейін бағалау критерийлер жүйесін жасаған 
бірқатар авторларға (С. А. Осокина, В. Л. Синебрюхова, Е. Л. Перькова, А. П. Тарасова, Е. В. 
Шаталова және т. б.) сүйене отырып, және бастауыш сыныптың болашақ мұғалімдерінің 
оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауға даярлығының құрылымдық компоненттеріне 
сәйкес біз аталмыш даярлықтың төмендегі критерийлері мен көрсеткіштерін анықтадық: 
бағалаушылық қызметке эмоционалдық-құндылықтық қарым-қатынас (кіші оқушылардың 
дамуы үшін бағалаушылық қызметтің маңызын сезінушілік; бағалаушылық қызметке 
қызығушылық; педагогикалық өзін-өзі жетілдіруе бағдарлық); оқушылардың оқу 
жетістіктерін бағалау үшін қажетті білімдердің қалыптасқандығы (саналылық; толықтық; 
танылу тереңдігі; жүйелілік); технологиялық іскерлік (бақылау-бағалау қызметтің тәсілдері 
мен амалдарын меңгеру); рефлексивтік мінез-құлық (рефлексивтік әрекеттерді сезіну; барабар 
өзін-өзі бағалау; рефлексия негізінде өз қызметін түзету).  

Көрсетілген критерийлер негізінде оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауға даярлықтың 
қалыптастырылғандығының үш деңгейі айқындалды және сипатталды: жоғары, орта, төмен – 
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бұл компоненттердің әрқайсысы (мотивациялық-құндылықтық, когнитивтік, әрекеттік және 
рефлексивтік) дамудың әр түрлі деңгейінде қарастырылады.  

Модельдің әрбір компоненті болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін оқыту нәтижелерін 
бағалауға даярлау үдерісінде өз міндеттерінің бір бөлігін шешеді және олар бұл үдерісті 
бірлікте ғана нәтижелі және тиімді ете алады.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  

КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-МАЗМҰНДЫҚ ҮЛГІСІ 

 
Аңдатпа. Еліміздегі орта білім беру реформасы шығармашыл жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған 

«жалпыға арналған білімнен», «білім әркімге өмір бойы» үлгісіне көшуді және әлемдік білім беру кеңістігіне 
жедел енуді қамтамасыз етуді мақсат етеді. Осыған орай қазіргі білім беру мазмұнын ұлттық негізде 
жетілдіре отырып, әлемдік жүйеге жақындастыруда құзыреттілікке бағдарлану бағытын қарастырып отыр. 
Бұны жүзеге асыруда жаңа білім беру жүйесінің бастауыш сатысында оқыту үдерісін ұйымдастыру базалық 
білім, білік, дағдылар, жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтар негізінде оқушылардың түйінді 
құзыреттілігін қалыптастыруды қажет етеді. Коммуникативтік құзіреттілікті қарым-қатынастың бір қыры 
ретінде қарастыру белгілі философтар, қазақ даласының ойшылдары, ғұлама ағартушылары, психологтар 
мен педагогтардың еңбектерінде көрініс тапқан. Коммуникативтік құзыреттілік, бастауыш сынып 
оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру мәселесінің ғылыми әдебиеттердегі 
зерделену жайы, қарым-қатынастың коммуникативтік қыры, оқу іс-әрекетінің мүмкіндіктері мен тиімділігі 
қарастырылған. Зерттеулерде негізгі мектеп оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін тұлғаға 
бағдарланған білім беру негізінде жүзеге асырудың теориялық негізі мен педагогикалық шарттарын 
анықталған. Мұнда ғылыми зерттеулер мен әдебиеттерде оқушылардың қарым-қатынасы мен негізгі 
құзыреттілігін қалыптастыру теориясы және әдістемесі түрлі бағытта қарастырылғандығын көрсетеді.  

Түйін сөздер: Оқу үдерісі, кәсіби дайындық, құзырет, құзыреттілік, кәсіби құзыреттілік, дидактикалық 
жүйе, таңдау курстары.  

Ключевые слова: Учебный процесс, профессиональная подготовка, компетенция, компетентность, 
профессиональная компетентность, дидактическая система, курсы по выбору.  
 
Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында оқушылардан талап етілген 

құзыреттіліктерді меңгеруі арқасында, оқыту әдістері әрекеттік бастамаға сүйене отырып, 
оқушылардың түрлі әрекеттерінің дамуына тікелей әсер етуі қажет. Бастауыш сынып 
оқушыларының әрекеттерінің дамуына тікелей әсере ететін тұғырлардың бірі – жүйелілік 
тұғыр әдісі.  

Жүйелілік тұғыр – ғылыми таным және әлеуметтік психология мен тәжірибедегі әдісна-
мадағы бағыттардың бірі, оның негізі жүйе ретінде объектілерді түсіну болып табылады. Жүйе 
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ұғымын жалпы мақсаттарды орындау үшін қызмет ететін және қалайда бірімен – бірі 
байланысты кез келген табиғаттың көптеген элементтерінің ұйымдастырылған түрі ретінде 
түсінеміз. Жүйелілік тұғырдың ерекшелігін С. И. Архангельский, В. П. Беспалько, Н. В. 
Кузьмина және т. б. дәлелдеуінше зерттеушіні объектінің біртұтастығын анықтауға 
бағыттайтын және күрделі объектінің әртүрлі типтерінің байланысын анықтау үшін және 
олардың біртұтас теориялық көрінісін қамтамасыз ететін, оның механизмдерін баяндау 
ретінде түсіндіріледі. Алынған нәтижелерге талдау жасау кезеңінде, жүйелілік тұғыр зерттеу 
мәліметтерін бірыңғай логикада қарастыруға мүмкіндік беріп, олардың әрекеттерін сол 
заңдылықтармен түсіндіретінін атап өтеміз. Ғалымдардың анықтауынша жүйелілік тұғыр 
ұжымды зерттеуде, тұлғалық қасиеттерге жылдам диагностика жасауда, тапсырылған тәрбие 
сапасының стратегиясын жасау секілді тәжірибиелік міндеттерді шешуде аса маңызды болып 
есептеледі. Бұл пікірлерден бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін 
қалыптастыру үдерісінде жүйелілік тұғырды қолдану тиімді деген қорытынды жасауға 
болады. Осыдан, егер оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру жүйе 
бойынша жүзеге асырылса, онда коммуникативтік құзыреттілікке тән байланыстар мен 
механизмдер, оның тұтастығын құрайтын құбылыс біртұтастықта қарастырылса, онда бұл 
үдеріс тиімді болып табылады.  

Экспериментті үлкен жүйемен жүргізу күрделі екендігін назарға ала отырып, шынайы 
жүйемен емес, оның үлгісімен эксперимент жүргізіліп, зерделенеді. Бұдан шығатын 
қорытынды, жүйелілік талдаудың негізгі тәртібі – бұл шынайы жүйенің үлгісін немесе кейінгі 
зерделеуге жағдаяттар жасау болып табылады. Сондықтан үлгілеу әдісін пайдалану қажет деп 
есептейміз.  

Үлгілеу – бұл танымның негізгі әдістерінің бірі, шынайы жүйелер мен үдерістердің 
қиындықтарының көлемді түрі ретінде үлгі деп аталады. Оларға... схемалар, бейнелер 
(көріністері). немесе аналогтарды жатқызуға болады. Үлгілеу – объектілер мен олардың 
белгілі бір табиғи немесе әлеуметтік шынайы үйлесімділік аналогтарын зерттеу жөніндегі 
әдіс. Үлгілеу ғылыми зерттеудің әдістерінің бірі болып табылып, педагогикалық зерттеудің 
эмпирикалық және шығармашылық бөлігін біріктіруге мүмкіндік береді, сонымен қатар 
педагогикалық объектіні зерттеу барысында эксперимент пен оның логикалық құрылымын 
және ғылыми негіздерін біріктіреді.  

Педагогикалық үлгілеудің негізгі ережелерін мынадай кезеңдер бойынша тұжырымдауға 
болады: 

1) зерттеу пәнін сапалық бейнелеуде, үлгі жасау үшін әдіснамалық негіздерді іріктеу 
үдерісіне кіру; 

2) үлгілеудің міндеттерін қоя білу; 
3) үлгілерді құруда зерттеліп отырған объектінің негізгі элементтері арасындағы 

тәуелділікті дәлелдеу, объектінің өлшемдері мен көрсеткіштерін, сол параметрлердің өзгерісін 
бағалау, өлшеу әдістемесін таңдау; 

4) қойылған міндеттерді шешуде зерттеу үлгісінің икемділігі; 
5) педагогикалық экспериментте үлгіні қолдану; 
6) үлгілеу нәтижелерінің мазмұндық түсіндірілуі (түсінікті болуы).  
Зерттеу барысында жүргізіліп отырған тәжірибиелік-эксперименттік жұмыс, бастауыш 

сынып оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруда оқыту 
бағдарламасын құруға байланысты тек қана дидактикалық мәселелер туындайды. Бұл зерттеу 
жұмысында үлгілеу әдісін қолдануға түсіндірме беріліп, оны әлеуметтік психологияда 
белгіленіп-жинақталған мәліметтерді қабылдауға лайықты және үлгілердің байланыстарын 
талдау нәтижесінде объект жөнінде жаңа білімдерді анықтауға қызмет етеді. Дайындалған 
үлгінің ішкі байланыстарын зерттеуде зерттеліп отырған объектінің ең маңызды құрамдарын 
– бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыруды 
бөліп алуға болжам жасалды. Біздің зерттеуіміздегі жүйелілік тұғыр мен үлгілеудің сәйкестігі 
логикалық заңдылық болып табылады. Шын мәнінде, жүйелілік тұғырда объектіні суреттеу 
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бір мезгілде оның үлгісі ретінде көрініп, жүйелі бейнедегі байланыс жөніндегі пікірлер оның 
аналогтары мен деңгейлері және қырлары арасындағы пікірлердің байланысуын білдіреді.  

Т. А. Грошева халық дәстүрлері негізінде бастауыш сынып оқушыларының коммуника-
тивтік құзыреттілігін қалыптастыруды бір адамның қажеттілігі мен қызығушылығы қарым-
қатынасқа бастамашылдығын тудырады. Қарым-қатынастың екі серіктестігінің қажеттілігі 
мен қызығушылығы қарым-қатынасқа түсуге ықпал етеді деп анықтаған [1]. Ал, В. Г. 
Гаджиагаева интегративтік тұғыр негізінде шет тілін оқытуда бастауыш сынып оқушыла-
рының коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудың үлгісін мотивациялық, 
ұйымдастырушылық, мазмұндық, үдерістік, бағалау-нәтижелілік компоненттердің бірлігінде 
қарастырып, педагогикалық шарттарының жүйесін көрсеткен.  

Коммуникативті құзыреттіліктің кейбір алуан түрлі түсіндірмелеріне қарамастан, барлық 
авторлар оның құрылымындағы жалпы үш компонентті бөліп қарастырады: теориялық, 
практикалық, тұлғалық. Авторлардың тұлғалық компонент сипаттамасына қатысты айтқан 
пікірлерінің әртүрлі болуы, педагогикалық біліктілік мәселесіне қатысты сұрақтарды зерттеп 
жүрген және тұлғаға бағдарланған, кәсібіне мотивациялық мақсаттың қатынасы ретінде 
әртүрлі түсіндіріледі. Р. Беллдің құзыреттілік үлгісінің айырмашылығы коммуникативтік 
құзыреттілікті әлеуметтік құрамға енгізбеу, соңғысын өзінің компоненттерінің бірі ретіндегі 
құрамға енгізген. Әңгімелесушілердің коммуникативтік құзыреттілігі – табысты қарым- 
қатынастың жалғыз ғана факторы емес, тиімді қарым-қатынас жасаудың критерийлерін 
анықтау өте маңызды болып табылады. Осы аталған қағидалар мен түсіндірмелерді ескере 
отырып, бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырудың 
деңгейлері, өлшемдері мен көрсеткіштеріне сипаттама берейік.  

Мотивациялық компоненті – қарым-қатынасқа қызығушылық, практикалық әрекетте өз 
білімдерін, біліктерін және дағдыларын жүзеге асыруға қажеттілігі. Когнитивтiк компонент 
– балалардың қарым-қатынас туралы бiлiмi және оны саналы ұғынуы. Бастауыш сынып 
оқушыларының когнитивтік компоненті бойынша: іс-әрекеттік компонент – қарым-қатынас 
білігі, дағдысы және құзыреттілігі. Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынасқа 
қызығушылығы, ұмтылысы, түрткісі, сараланған білім негізінде қарым-қатынасқа белсенді 
қатысуына ұмтылысы және дайындығы, коммуникативтік біліктері мен дағдыларының 
қалыптасуы, қарым-қатынас әрекетіндегі мақсатқа жетудегі қиындықтарды жеңу біліктілігі. 
Таңдалған компоненттердің негізінде бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік 
құзыреттілігін қалыптастырудың өлшемдерін таңдауды жөн көрдік. Педагогикалық 
әдебиеттерде өлшемдерді жіктеуге байланысты әртүрлі тәсілдер берілген: бірінші тәсіл 
мақсатқа жетудің дәрежесін бағалаумен анықталады.  

Р. Беллдің құзыреттілік үлгісінің айырмашылығы коммуникативтік құзыреттілікті 
әлеуметтік құрамға енгізбеу, соңғысын өзінің компоненттерінің бірі ретіндегі құрамға 
енгізген. Әңгімелесушілердің коммуникативтік құзыреттілігі – табысты қарым-қатынастың 
жалғыз ғана факторы емес, тиімді қарым-қатынас жасаудың критерийлерін анықтау өте 
маңызды болып табылады.  

Мұнда өлшемдер жалпы (мақсатты құруда тіркелетін талаптарды көрсетеді және соңғы 
нәтижелерді диагностикалау үшін қолданылады) және жеке деп (үдерістің нақты міндеттерін 
көрсетеді және аралық нәтижелерді талдауға қолданылады) бөлінеді. Екінші тәсіл – 
бағыттылығымен, қолдану әдістерімен және орнымен анықталады. Бұл тәсілде сыртқы 
формасына қарай нәтижелердің көрінуімен байланысты өлшемдер (когнитивтілік; әрекеттің 
түрін анықтауға қабілет; әрекеттік өлшем және т. б.) және жасырын түрде нәтижелердің 
көрінуімен байланысты өлшемдер (мотивациялық-қажеттілік; тұлғаның кәсіби маңызды 
сапалары; құндылық бағдарлары және т. б.) анықталады. Психологиялық-педагогикалық 
әдебиеттерде «өлшем» терминінің біртұтас анықтамасы жоқ. Шет елдік сөздікте өлшемдер 
(латын тілінен аударғанда «критериум» – салыстыру) сөзі жеткен нәтижелер салыстырылатын 
эталондық көрсеткіш ретінде беріледі. Бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік 
құзыреттілігінің құрылымын анықтай алатын өлшемдерді нақтылауға мүмкіндік берді.  
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Біз өлшемді субъектінің сапалық жағдайын белгілейтін, сандық сипаттамасының қандай 
шкалада екенін белгілеуді салыстыру ретінде, ал көрсеткішті – абсолютті сандық сипаттама 
деп түсінеміз.  

Бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу тілінің диалогтық, жазбаша, көпшілік алдында 
сөйлеу және топпен қарым-қатынасқа түсу түрткілері арқылы іс-әрекетті орындаса, ал оларға 
деген қызығушылығын өзінің іс-әрекетінде басшылыққа алады.  

Сондықтан бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін 
қалыптастыруда диалогтық сөйлеуі, көпшілік алдында сөз сөйлеуі, жазбаша сөйлеу тілі, түрлі 
қарым-қатынас құралдарын орнымен пайдалануға, топта өзінің құрбыларымен, ересектермен 
пікірталас тудырып, мәселелерді шешуге деген қызығуы арта түседі. Біз ұсынатын үлгімізде 
аталған компоненттің көрсеткіштері ретінде мыналарды көрсеттік: 

– диалогтық сөйлеуге қызығуы; 
– көпшілік алдында сөз сөйлеуге қызығуы; 
– жазбаша қарым-қатынасқа түсуге ынтасы; 
– түрлі қарым-қатынас құралдарын орнымен пайдалануға түрткісі; 
–топта өзінің құрбыларымен, ересектермен пікірталас тудырып, мәселелерді шешуге деген 

қызығуы.  
Коммуникативтік біліктілік мазмұнының сипаттамасын В. А. Кан-Калик, А. В. Мудрик, А. А. 

Леонтьев, Е. И. Пассов, Н. В. Кузьмина, И. С. Батракова, . А. Зязюнь, А. В. Батаршев, И. А. Зимняя, 
Б. М. Теплов, Н. Ф. Радионова, Г. Г. Почепцова зерттеулерінен табуға болады. А. В. Мудриктің [2], 
пікірінше, коммуникативтік біліктілікті қалыптастыруда бір жағдайдан екінші жағдайға өте білу 
іскерлігі, оны тосыннан қолдана білуге машықтандыру секілді стандарттық дағдыларды меңгеруде 
бірнеше сатылардан өтуі, оларды қарым-қатынасқа дайындаудың ең маңызды аспектісі болып 
табылады делінген. Коммуникативтік біліктілікті қарыптастыру сатысында мынадай өзіндік 
сипаттамалары айқындалады: 

а) жаңа жағдайда оқушыға белгілі білім мен дағды, шешім нұсқалары, қарым-қатынас жасай 
білу тәсілін жеткізе (тасымалдай) білу іскерлігі, олардың нақты жағдайдағы ерекшеліктеріне сай 
өзгеріп отыруы; 

ә) оқушыға бұрыннан белгілі ой, білім, дағды, тәсілдер қисындасуындағы (комбинациясында) 
жаңа коммуникативтік жағдайға сай шешім таба білу іскерлігі; 

б) нақты коммуникативтік жағдайларды шешуде жаңа әдістер мен тәсіл жасап, құра білу.  
А. Н. Леонтьев [3], коммуникативтік біліктілік топтарын «бағдарлау» деп жалпы аталатын, 

өз кезегінде ұсынылған үш аспектіде: кеңістікте, мерзім бойынша, әлеуметтік қатынас ретінде 
қарастырған: 

1) cеріктестерінің мінез-құлқын бағдарлай білу, оның көңіл күйі; серіктесінің мінезін 
дұрыс түсіну, т. б. адамның мінез-құлқын анықтайды; 

2) қарым-қатынаста серіктес боларлық және олардың өзара, т. б. байланысын бағдарлай 
білу іскерлігі жақындық дәрежесі мен сенім білдіру өлшемдерінде өзінің және серіктестерінің 
жыныстық жас ерекшеліктері мен рөлдік дәрежесіне қатынасын білдіреді; 

3) қарым-қатынас жағдайында бағыт таба білу іскерлігі. Бұл ептіліктің маңыздылығы 
нақты жағайдағы қарым-қатынас ережесінің маңызды бейнесі ретінде анықталады.  

Сатылап даму ұстанымына сүйене отырып қазақ тілін оқыту жақсы нәтиже береді. Бұл 
ұстаным бойынша істелетін жұмыстар бірте-бірте қиындай түседі, яғни орындалатын 
жұмыстар жеңілден қиынға қарай күрделене береді. Бағдарламада тақырыптар бірте-бірте 
күрделене беріледі. Біздер соңғысын араластыру ұстанымынан тілдік ойлау әрекетіне 
өзгерттік, оның ерекшелігі барлық оқу пәндерінің материалдары негізінде коммуникативтік 
әрекетті белсендірумен қорытындыланып, коммуникативтік құзыреттілікке қатысты жалпы 
пәндік құзыреттіліктерді қалыптастыруға қызмет етеді. Бұл ұстанымды жүзеге асыру 
оқушылардың қарым-қатынасқа қаншалықты бағытталуы мен субъектілік тәжірибиесінің 
қалай ескерілуі, олардың қызығушылығы, бейімділігі, ұмтылысы, жеке маңызды 
құндылықтары ұсынылған коммуникативтік тапсырмаларға байланысты. Бөліп алынған 
ұстанымдарды әдіс-тәсілдерде жүзеге асырамыз: 1) рөлдік қарым-қатынас тәсілі; 2) қарым-
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қатынастың пікірталастық тәсілі; 3) өзара коммуникативтік оқыту тәсілі (ақпарат алмасу, 
топпен шешім қабылдау, бірлескен әрекет жұмысын басқару және т. б.); 4) ойын әдісі: 
сюжетті-рөлдік ойындар, режиссерлік ойындар, ойын-викториналар, ойын-конкурстар, 
топтық пікірталастар, аяқталмаған ертегіні жалғастыру, ұжымдық сурет салу, жағдаятты 
ойнау. Оқу іс-әрекетін ұйымдастыру формасы – диалог. Оқушылар оқу іс-әрекетінде 
орындаушы емес, белсенді мүшесі бола алады, ұйымдастыру формасы болып табылады. 
Диссертациялық зерттеуіміз бойынша, психологиялық-педагогикалық дереккөздерді талдау 
нәтижесіне шолу жасауда, бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік құзыреттілігін 
қалыптастырудың кезеңдері анықталып, бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік 
құзыреттілігін қалыптастыру құрамына енгізілді.  
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ЛЕКСИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ  
ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

  
Аңдатпа. Мақалада қазақ тілін оқыту әдістемесі – қазақ әдеби тілінің маңызын, әдіс-тәсілдерін, 

амалдарын, оқушыға ана тілінен білім берудің, оны меңгертудің жолдарын үйрететін ғылым екені айтылады. 
Мұғалім ана тілінен білу беру арқылы оқушының өзін қоршаған көзқарасын қалыптастырады. Сонымен бірге 
әдістеме мұғалімді педогогиканың қыр-сырымен жете таныстырып қана қоймайды, қазақ тілін тиімді оқыта 
отырып, өзінің мамандығын құрметтеуге тәрбиелейді. Әдіс-тәсілдер мұғалімнің шығармашылық тұрғыдан 
жұмыс істеуіне бағыт берумен бірге сабақ берудің тиімді әдіс-тәсілдерін меңгеруге көмектеседі. Оқытудың 
инновациялық әдістерін қолдану – оқу ісін дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, оқытушының кәсіптік 
шеберлігін арттыруға және шығармашылықпен жұмыстануға жол ашады, сабақты тиімді ұйымдастыруға 
көмектеседі, оқушының пәнге деген қызығушылығын арттырады, оқушының тақырып бойынша танымын 
кеңейтеді.  

Қазіргі әдіс-тәсілдер жиынтығы қазақ тіл білімінің бір бөлімі лескика тақырыбын оқушыларға 
түсіндіруде үлкен рөл атқарады. Қазақ тіл білімінің лексикология саласын оқыту аса маңызды қызмет 
атқарады. Лексиканы оқытудағы мақсат – оқушыларға тіліміздің сан қырлы сөз байлығын меңгерту, сөз 
сырына үңілту және сөздік қорымыздың небір өнегелі нақыл, мақал-мәтелдері, тұрақты тіркестері арқылы 
оқушыларды адамгершілік, ізгілік, имандылық қасиеттерге баулу болып табылады. Лексикалық 
тақырыптарды жаңаша әдіс-тәсілдермен оқыту арқылы оқушыларға білім мен тәрбиені жүйелі түрде жеткізе 
аламыз.  

Түйін сөздер: Лексика, технология, тақырыпты меңгерту, интербелсенді әдіс-тәсілдер, білім беру 
мазмұны, сабақ құрылымы.  

 
Аннотация. В статье отмечается, что методика преподавания казахского языка – это наука, которая учит 

смыслу, методам, подходам и методам преподавания и изучения родного языка казахского литературного 
языка. Учитель опирается на самосознание учащегося, давая ему знание родного языка. В то же время 
методика не только знакомит преподавателя с основами педагогики, но и воспитывает преподавателя 
казахского языка, уважая профессию. Методы могут помочь вам изучить эффективные методы обучения, а 
также направить ваше обучение к творческой деятельности. Использование инновационных методов 
обучения способствует развитию учебного процесса, углублению смысла предметов, повышению 
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профессионализма и творческой работы учителя, помогает эффективно организовать урок, повышает интерес 
студента к предмету, расширяет знания студента по предмету.  

Совокупность современных подходов играет ключевую роль в объяснении темы лексикологии студентам 
в одной из казахских лингвистик. Цель обучения словарного запаса состоит в том, чтобы научить студентов 
овладевать универсальным языком нашего языка, овладеть нашим словарным запасом и развивать 
нравственные, этические и моральные качества учащихся с помощью разнообразных моральных, 
пресловутых и пресловутых словарей. и образование.  

 
Abstract. The article notes that the methodology of teaching the Kazakh language is a science that teaches the 

meaning, methods, approaches and methods of teaching and studying the native language of the Kazakh literary 
language. The teacher relies on the student’s self-awareness, giving him knowledge of his native language. At the 
same time, the methodology not only acquaints the teacher with the basics of pedagogy, but also educates the teacher 
of the Kazakh language, respecting the profession. Methods can help you learn effective teaching methods, as well 
as direct your learning to creative activities. The use of innovative teaching methods contributes to the development 
of the educational process, deepening the meaning of subjects, increasing the professionalism and creative work of a 
teacher, helping to effectively organize a lesson, increasing student interest in the subject, and expanding the student’s 
knowledge of the subject.  

The combination of modern approaches plays a key role in explaining the topic of lexicology to students in one 
of the Kazakh linguistics. The purpose of vocabulary training is to teach students to master the universal language of 
our language, master our vocabulary and develop the moral, ethical and moral qualities of students using a variety of 
moral, notorious and notorious dictionaries. and education.  

 
 
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасып, ескі 

мазмұнының орнын жаңасы басуда жаңа білім пирадигмасы бірінші орынға баланың білімін, 
білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр.  

Білім беру саласы – қоғамдағы білім беру үрдісінің жағдайын, нәтижесін, сондай-ақ жеке 
тұлғаның қалыптасуы және даму болашағының қажеттілігін анықтайтын әлеуметтік категория. 
Білім беру сапасы білім беру мекемелеріндегі оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу 
қызметтерінің әр түрлі көрсеткіштерінің жиынтығы, яғни білім беру мазмұны, оқыту формасы 
мен әдістері бойынша анықталады, сондықтан педагогика ғылымының ерекшелігі де баланың 
тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруы болып отыр.  

Қазіргі заманғы оқыту технологияларын меңгерту – өте күрделі де ұзақ үрдіс. Кейде ол 
мұғалімнен оқытудың үйреншікті әдіс тәсілдерінен арылуды талап етеді. Сондықтан 
мұғалімге оқыту технологияларын үйретуді арнайы кәсіби тұрғыдан ұйымдастыру керек. 
Сабақ – қашанда жетіліп отыратын шығармашылық сипаттағы үрдіс. Сабақ – білім беруді 
ұйымдастырудың негізгі жолы. Сабақ құрылымы қандай болса да шәкіртке білім мен дағды 
беруді көздейді.  

Мұғалім қолданған әр түрлі әдіс-тәсілмен, тынымсыз еңбектің арқасында баланың 
белсенділігі артып, дербестігі қалыптаса бастайды беделі артып, танымдық қызығушылығы 
бекиді. Мұндай толық дербестікке жеткеннің өзінде де мұғалім әлі де болса оқушының 
танымдық қызығушылығын бағыттап отырады, себебі ол терең білімнің шешендіктің оқу 
әрекетін ұйымдастырудың үлгісі ретінде танылады.  

Оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдерді ғылыми негізінде меңгерту және 
терең білімді, ұлтжандылық ұрпақ тәрбиелеу мәселесін өз жұмысына арқау ету мұғалімнің 
мақсаты. Сабақта жаңаша үрдіспен өткізу оқушылардың білім сапасын арттырып қана қоймай, 
олардың шығармашылық және ойлау қабілеттерін дамытып педагогтердің кәсіби 
шеберліктерінің өсуіне жәрдемдеседі.  

Қазіргі әдіс-тәсілдер жиынтығы қазақ тіл білімінің бір бөлімі лескика тақырыбын 
оқушыларға түсіндіруде үлкен рөл атқарады. Қазақ тіл білімінің лексикология саласын оқыту 
аса маңызды қызмет атқарады. Лексиканы оқытудағы мақсат – оқушыларға тіліміздің сан 
қырлы сөз байлығын меңгерту, сөз сырына үңілту және сөздік қорымыздың небір өнегелі 
нақыл, мақал-мәтелдері, тұрақты тіркестері арқылы оқушыларды адамгершілік, ізгілік, 
имандылық қасиеттерге баулу болып табылады. Сондықтан да лексика тақырыбын 
меңгерткенде жаңа технология түрлерін сабақта қолдану арқылы оқушыларға адамгершілік, 
имандылық тәрбие бере отырсақ, мақсатымыздың бір баспалдығына көтерілген болар едік. 
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Әдіскер А. Айғабылов лексиканы оқытудың маңызын былайша дәйектейді: «Ана тілінде 
сөйлей білген адамның барлығы да сол тілдің заңдылықтарын, қыр-сырын, сыр-сипатын 
толық біле береді деуге болмайды. Оқушы сөз жүйесін түсіну арқылы оның айтылу 
(орфоэпиялық), жазылу (орфографиялық) нормасын саналы түсінуге, әр сөздің орынды 
қолданысын білуге, мәнерлі сөйлеуге, көркем әдеби тілдің бейнелі әуезділігін, әсерлігін 
түсінуге дағды алады. Лексиканы оқытудағы мұндай талаптар жастарды дұрыс сөйлеу, ойын 
жеткізіп айта білуге тәрбиелеу мақсатын қояды, өйткені тіл заңдылықтарын, ережелер мен 
анықтамаларды үйрете отырып, тілдік фактіні меңгеру бар. Сондай-ақ оның күнделікті 
қатынас құралы ретінде қажет болатын қыр-сырын түсіндіру керек». Білім мен тәрбиені қазіргі 
талапқа сай жаңа технологиялар арқылы сабақта ұштастыра білу мұғалімнің асқан шеберлігіне 
байланысты. Сөз мағынасын түсіндіргенде сөз бен ұғымды түсіндіру, сөз біткеннің бәрі 
мағына бере бермейтіндігін де айтып отырған жөн. Омоним, антоним, синоним сөздерді өткен 
кезде көбіне СТО технологиясының салыстыру әдісін және сол сөз мағыналарына тән 
ерекшеліктерді көрсету үшін топтастыру әдісін пайдалануға болады. Мұғалімнің көркем 
әдебиеттен мәтіндерді оқып, синоним сөздерді тапқызып, орнына басқа синонимдес сөздерді 
қойғызып, мәтіннің көркемдік ерекшелігіне талдау жасатқызуы да өз нәтижесін береді. 
Сондықтан лексиканы оқытуда оқушылардың өздігінен жұмыс істеуін қамтамасыз ететін Ж. 
Қараевтың «Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының» маңызы зор. Баланың танымдық 
ойлау қабілетінің дамуына деңгейлік тапсырмалардың тиімді әсер ететіндігі тәжірибе жүзінде 
дәлелденіп келеді. Деңгейлік тапсырмаларға қатысты талаптардың мәні зор.  

1-деңгей – оқушылық деңгейде өтілген тақырыптың ережесін, анықтамасын білу талап 
етіледі. Мысалы, антоним сөздерді теріп жазу тапсырылады.  

1. Жіптің ұзыны, сөздің қысқасы жақсы. (мақал).  
2. Жақсының жақсылығын айт нұры тасысын, Жаманның жамандығын айт құты қашсын. 

(мақал).  
3. Өткенге өкінбе, болашақты болжама (хадис).  
Осы мақал, дана сөздерді оқу арқылы оқушы біріншіден, өмірдің екі жағын – ұзын-қысқа, 

жаман-жақсы деген ұғымдарын терең түсініп, ой түйеді, хадисте берілген «болашақты 
болжама» деген сөз арқылы нағыз мұсылман Аллаға серік қоспау керек екенін, болашақта 
болар жайтты шүкірлікпен күту керек екенін, бір Алладан басқа құдірет күш жоқ екенін жақсы 
ұғынады.  

2-деңгей – алгоритмдік деңгейде өз білімдерін түрлі өзгертілген жағдада қодана білуі, оқу 
материалын талдау іскерлігі талап етіледі.  

Бір дыбыстан басталатын антоним сөздерді жазу.  
Үлгі: А – адал, арам;. Б –; С – ; Ш – ;  
3-деңгей – ізденімдік деңгейде оқушылар танымдық-ізденімдік сипаттағы тапсырмаларды 

орындайды. Бұл деңгейде де берілген тапсырманы имандылыққа негіздеп берген жөн. 
Мысалы ұлы ақын Абай атамыздың имандылық жайлы шығармаларынан үзінділер келтіре 
отырып, тапсырмалар беру. Мысалы, Алланың харам еткенін адалға, адал еткенін харамға 
шығару, бұйырылмаған амалдарды парыз есептеу, мінезге қатысты жағымды-жағымсыз 
қасиеттер қоғамымызда бертін келе туындаған жаңалықтардың бір легі болып табылады. 
Мұғалім осыны түсіндіре отырып оқушыларға имандылық тәрбие береді.  

4-деңгей – шығармашылық деңгейде оқушылар өз бетімен зерттеушілік әдісті пайдаланып, 
білімдерін қалыптан тыс шығармашылық жағдайында қолдана білуге дағдыланады.  

Тапсырма. «Жақсылық пен жамандық» тақырыбында антоним сөздерді қатыстыра отырып, 
шағын әңгіме құрастырады.  

Лексиканы деңгейлеп оқытудағы орындалатын тапсырманың түрлерін мынадай топқа 
бөлуге болады: 

1. Білімділік тапсырма;  
2. Проблемалық тапсырма;  
3. Пәнаралық тапсырма;  
4. Шешендік тапсырма; 
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5. Танымдық тапсырма;  
6. Интеллектуалдық тапсырма.  
Лексиканы деңгейлеп оқытудағы орындалатын тапсырманың әрқайсысы оқушылық, 

алгоритмдік, ізденімділік, шығармашылық деңгейлермен тығыз байланысты. Оқушылық 
деңгейде білімдік тапсырмалар; алгоритмдік деңгейде пәнаралық тапсырмалар; ізденімділік 
деңгейде проблемалық, шешендік; шығармашылық деңгейде танымдық, интеллектуалдық 
тапсырмалар орындалады.  

1. Білімділік тапсырма. Оқушының теориялық білімін бекітетін, жаңа материал туралы 
негізгі дағдысын қалыптастыратын тапсырманың түрі білімділік тапсырма деп аталады. Оған 
алгоритмдік деңгейде орындалатын тапсырма жатады. Мыс: берілген мәтіннің ішінен керекті 
тілдік материалды танып, оны теріп жазу, кесте толтыру, сызбасын сызу, сөйлем құрау.  

Тапсырма: Тұрақты тіркестерді бір бөлек, мақал-мәтелді бір бөлек топтастыру.  
Жаны мұрнының ұшына келу. Баланың сотқары – пәленің шокпары. Аттыға жаяу жолдас 

болмас. Екі аяғын бір етікке тығу. Ғылым – теңіз, білім – қайық. Он саусағынан өнер тамған. 
Жолдасы көптің – олжасы көп. Маңдайының бес елі бағы бар.  

Тұрақты тіркестер.  
Мақал-мәтелдер.  
Бұл тапсырма оқушының тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдерді тану, оларды ажырата 

алу мақсатында беріліп, мағынасын түсіне білуге, бұл айшықтардың қандай адамгершілік 
қасиеттерге үндейтінін түсіндіреді.  

2. Проблемалық тапсырма. Оқушыға проблемалық жағдай туғызып, оны оңай жолмен 
шешуге бейімдейтін тапсырма түрі.  

Тапсырма:  
Мұғалім балаларының ойлау қабілетін сынағысы келіп: 
– Адам тек тамақ жесе ғана семіре ме? – деп сұрады. Балаларының бірі «семіреді», бірі 

«семірмейді» деп таласып жатыр.  
–  Шамадан тыс тамақ жесе адам семірмек түгілі өліп қалуы мүмкін ғой, -деді Аяжан. Бұл 

ойдың басқа мағынада айтылып тұрғанын аңғарған Сұңқар оған келіспеді. Сұңқардың 
ойынша, адамды тамақ қана семіртпейді, ... де семірте алады екен. Мұғалім Сұңқардың сөздің 
мәнісін түсіне алғанына риза болды. Оқушы, ойланып көрші, мұғалім Сұңқардың жауабына 
неге риза болды? 

 Мұнда оқушыға мәтін мазмұны арқылы проблемалық ситуация беріліп тұр.  
3. Пәнаралық тапсырма. Өтілетін тақырыпты басқа пәндермен, ғылым салаларымен 

байланыстыра отырып, жан-жақты меңгеру.  
1-тап: Әр ғылымға тән термин сөзді жазу.  
География Математика Тарих Қазақ тілі 
Лексикалық тақырыптардың ішіндегі термин сөзді оқыту пәнаралық байланыс негізінде 

жасалған тапсырманы қажетсінеді. Мыс: География: карта, көкжиек, шық нүктесі, гидрология 
т. б.  

4. Шешендік тапсырма. Оқушының айтар ойын жүйелі жеткізе білуге дағдыландырып, 
сөйлеу мәдениетін қалыптастырады.  

Тапсырма: Көрші Жақсылық атаның бір келіні бар. Оның аты – Айман. Айман – ауылдағы 
ең мақтаулы келін. Оны еңкейген кәріден еңбектеген балаға дейін жақсы көреді. Қазақ 
халқының бар салт, әдет-ғұрпы бір бойынан табылғандай. Оның іс-әрекеті ауылға түскен жас 
келіндерге үлгі.  

Бір қызығы, неге екені белгісіз, Айман ешқашан «жақсы» деген сөзді айтпайды екен. Бірде 
ауылдағы ақ жаулықты апалар, бір-бір келіннің енелері, дүкеннен келе жатқан Айманды 
сынамақшы болып, жақындаған кезде Айман иіліп сәлем салады да: 

– Армысыздар, апалар, – деді.  
Апалар оны танымаған сынай танытып: 
– Бар бол, балам. Шырағым кімнің келіні боласың? 
–...  
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– Балаларыңның денсаулығы жақсы ма? 
–...  
– Үлкен балаң биыл мектепке барды, сабағы қалай өзінің? 
– ...  
Айтпақшы, сені өткен жұмада төркініне барып келді деп естідік. Әке-шешең, аға-

бауырларыңның жағдайы қалай екен? – деген сұрақтарды жаудыртып кеп жіберді? 
Апалар келін өзінің жауабында бірде-бір «жақсы» сөзінің ауызға алмағанына таңырқаған 

күйі қала берді.  
Тапсырма: Оқушы, Айман неге «жақсы» сөзін айта алмады? 
Апалардың сұрағына келін не деп жауап берді деп ойлайсындар? (мәтіндегі көп нүктенің 

орнына келін атынан жауап жаз) 
Бұл лексикалық тапсырма табу сөздерге байланысты берілген. Қазақ салты бойынша келін 

өзінің қайын атасының, енесінің, қайын іні, қайын сіңлісінің есімін атамаған. Мәтіндегі қария 
есімі Жақсыбек болған соң, келіні Айман «жақсы» сөзін айтпағаны хақ. Міне, мұнда үлкенді 
сыйлау деген халқымыздың бойына сіңген ең тамаша адами қасиеті көрінеді.  

5. Танымдық тапсырма. Оқушының ойлау қабілетін, дүниетанымын дамытуға арналған 
тапсырма түрі. Мысалы: көнерген сөздер тақырыбына байланысты берілген мына 
тапсырмаларды жатқызуға болады.  

Тапсырма: Сен қалай елестетесің? /Суретін сал/ 
Торсық – қымыз, шұбат, іркіт сияқты сүт тағамдарын құюға арналған, мал терісінен 

тігілетін ыдыс.  
Күнделікті тұрмыста қолданбағандықтан, кейбір көнерген сөздердің мағынасын оқушы 

түсіне бермейді. Жоғарыдағы тапсырмада көнерген сөздер түсініктемесімен берілген. 
Тапсырманың мақсаты – оқушының сол заттың түсініктемесін оқи отырып, елестетуі бойынша 
суретпен бейнелеуін анықтау.  

6. Интелектуалдық тапсырма. Оқушының жеке ойын қалыптастырып, өз ұсынысын 
ашық айтуға бағыттайтын тапсырма түрі.  

Тапсырма: Оқушы, сіз, аудармашы қызметіне жұмысқа орналастыңыз делік. Сіздің 
алдыңыздағы мақсат – төмендегі кірме сөздердің баламасын тауып, төл тілімізге аудару. Егер 
осы тапсырманы орындасаңыз, қазақ тілінің сөздік қорына үлкен үлес қосар едіңіз. Іске сәт! 

Машина- Аэропорт- Образ – Закон – Единица- 
Мұнда оқушыға таныс кірме сөздер берілген. Оқушы мүлде дұрыс емес аударма беруі 

мүмкін. Дегенмен бұл – оның жеке ойы, ұсынысы.  
Лексиканы оқытуда қолданылып жүрген технологиялардың бірі – сатылай кешенді талдау 

технологиясы (СКТ). Лексиканы сатылай кешенді талдау технологиясының мақсаты – 
лексиканы терең меңгерту; өтілген теориялық материалдарды сабақта, күнделікті өмірде 
қолдана алатындай дәрежеге жеткізу; сөзге лексикалық талдау жасай білуге машықтандыру; 
лексикалық тапсырмалар арқылы оқушы бойында адамгершілік, ізгілік, имандылық 
қасиеттерді қалыптастыру.  

Тіл білімінің лексика саласын сатылай кешенді талдау технологиясы арқылы меңгертуде 
оқушылар сөз мағынасын дұрыс ажыратып, сөздің сипатын танып, жүйелі талдауға үйренеді, 
синонимдік қатарлар, фразеологиялық тіркестер, бейнелі мағынадағы сөздерді ұғына отырып, 
сөзді түрлендіріп, көркем етіп қолдана білуге, ауыс мағынаның берілуінің амал-тәсілдерін 
еркін меңгеруге дағдыланады. Лексиканы оқушыларға меңгертуде бұдан да басқа «дамыта 
оқыту», «дебат», «ізгілендіру», «модульдік оқыту» т. б технологияларды қолдануға болады. 
Мұндай оқытудың инновациялық әдістерін қолдану – оқу ісін дамытуға, пәндердің мәнін 
тереңдетуге, оқытушының кәсіптік шеберлігін арттыруға және шығармашылықпен 
жұмыстануға жол ашады, сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пәнге деген 
қызығушылығын арттырады, оқушының тақырып бойынша танымын кеңейтеді. Осылайша 
білім берудің қалыптасқан әдістемесіне оқытудың жаңа технологиясы енгізілсе, білім сапасы 
да арта түсері сөзсіз.  
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Оқыту тәжірибесі барысы оқыту үдерісінде қолданылатын интербелсенді әдістерді 
пайдалану тиімді екенін көрсетеді. Аталған әдіс-тәсілдер оқушылардың білім алуға деген 
ынтасын, белсенділігін арттырып, алған білімдерін тәжірибеде дұрыс қолдануына 
көмектеседі. Сабақ барысында оқушылардың бойында жағдаятты (ситуацияны) бағдарлау, 
яғни жағдайға талдау жасай білу, жағдаят (ситуация) кезінде өзінің атқаратын рөлін сезіну, 
әңгімеге қатысушы әріптестері арасында байланыс орнату, қарым-қатынас жасауда тілдік 
ұғымдарды дұрыс пайдалана білу сияқты қабілеттері жетілетіндігі байқалады.  

 
 

Саудабаева Г.  
педагогика ғылымдарының докторы,  

қауымдастырылған профессор,  
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Толеуханова А.Д 
 педагогика магистры, аға оқытушы,  

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті 
 

ҰСТАЗ ТҰЛҒАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНЕ ӘСЕРІ 
 

Аңдатпа. Ұстаз – ұлағатты есіміне сай шәкірттеріне білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы 
қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол 
әрдайым қасиетті тұлға болып көзге түсіп ерекшеленеді. Мақалада адам баласына өмірлік қажет болатын 
еңбек пен адамгершілік, өнер мен білім, өнеге мен тәлім, достық-жолдастық, парыз бен қарыз сияқты 
қасиеттерді оқушы бойына құятын ұстаз еңбегі мен тұлғалық өасиеттері туралы көрсетеледі. Оның асыл 
үлгілері, мұғалімнің ағартушылық тұрғыдағы педагогикалық ұстанымдары негізінен жастарды халқына адал 
қызмет ететін нағыз азамат етіп тәрбиелеу жолындағы орасан зор еңбегі туралы сөз етіледі. Ақыл мен 
қайратты, білім мен адамгершілікті тең ұстаған ұстаз тұлғасының, шығармаларының және оның оқу-тәрбие 
үдерісіндегі тұлғалық қасиеттері мен оның іс-әрекеттерінің тәрбиелік мәні ашылып көрсетілген.  

Түйін сөз: тұлға, педагог, ұстаз, ұстаз тұлғасы, оқыту үдерісі, өзіндік «Мен», білім бер, тәрбие, маман 
даярлау.  

 
Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі – білім қазынасы. Ал білім сипаты 

алуан түрлі. Ол ұрпақтан-ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе көркем әдебиет арқылы да 
жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі, тарихы мен тағылымының 
алтын сандығы.  

Білім – адамзаттың терең және үйлесімді дамуын бекітетін құралдардың бірі, прогрестік, 
әлеуметтік тұрақтылық пен ұлттық қауіпсіздіктің маңызды факторы. Қазіргі білім беру үрдісі 
адамның ішкі табиғи мүмкіндіктерін ашып, әр адамның өзінің «Менің» сезінуге, толықтыруға 
көмектесетіндей, сыртқы әлеммен әлеуметтік қарым-қатынастарда өз орнын табуға, өзін 
шығармашылықпен өзгертуге белсенділік танытуға ықпал етуі тиіс. Бүгінгі таңдағы қоғам 
кәсіби білімі жетік, құзіретті, бәсекеге қабілетті мамандарды талап етеді. Білікті ұстаз, білімді 
маман болу үшін – әрбір мұғалім өз білімін үздіксіз көтеріп отыруы тиіс. Жас ұрпақтың саналы 
да сапалы білім алуының бірден – бір шарты – мұғалімнің жаңашыл болуы. Себебі, еліміздің 
болашағы бүгінгі жас ұрпақтың білім деңгейімен өлшенеді.  

Ұстаз – Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесін артырып, әлемге 
атымызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы – жас ұрпақ тәрбиесіне де мықты 
көңіл бөлінуі қажет.  

Осы егеменді, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке бастар жолдың бастауы – мектеп десек, 
мектептің басты тұлғасы, жүрегі – МҰҒАЛІМ.  

Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған 
маман – уақыт талабы. Кеше ғана көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген егемен елімізді 
өркениетке жетелейтін білім бастауында мектеп, ал сол мектепте жас ұрпақ бойына білім 
негізінің мәңгілік іргетасын қалаушы- ұстаз тұрады. «Мұғалімдер – қоғамның ең білімді, ең 
Отаншыл, білгілеріңіз келсе, «ең сынампаз» бөлігі болып табылады», – деп Елбасы Н. Ә. 
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Назарбаев бекер айтпаса керек. Сондықтан да бүгінгі таңда тәуелсіз елімізге білікті маман, өз 
ісінің шебері қажет. Ал, педагогикалық шеберліктің негізі неде? Шебер педагог білімді, 
тәжірибесі мол, жан-жақты бола отырып, оқушыларды жеке тұлға етіп қалыптастыру 
мақсатында білім мен тәрбиені ұштастыра алуы қажет. Әр оқушының дарындылығын 
айқындау, олардың дамуына қолайлы жағдайлар жасау, мектеп, жанұя, мұғалімнің рөлін 
анықтау, студенттер мен мұғалімдер ұжымын қалыптастыру – педагогикалық шеберлікті 
жетілдіруге негізделеді деп есептейміз. Қазақстанда білім беруді дамытудың 2005-2010 
жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасында мемлекетіміздің білім беру жүйесінде 
жүргізілетін реформалардың мақсаты – оның нарықтық экономика жағдайында ғаламдық 
ауқымға ие болуын ескере отырып, саналы өзгерістерін қамтамасыз ету деп көрсетілген. Білім 
беруді реформалау осы саладағы жинақталған оң әлеуетті жақтардың негізінде осы процесті 
тереңдету мен дамыту үшін жаңа құқықтық, әдістемелік, қаржы материалдық жағдайларын 
жасауды және тиісінше кадрлармен қамтамасыз етуді талап етеді. Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев: “Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды 
қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелер міндет ауыр, 
”- деген болатын. Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи 
танымдық, педагогикалық-психологикалық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және 
ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны 
құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа 
технологиясын шебер меңгерген педагог болуы керек. Қазақстан заңдары білім беруді 
қоғамның және мемлекеттің рухани, әлеуметтік, экономикалық, мәдени дамуының негізі деп 
жариялайды. [1]. Елімізде 1999 жылы қабылданған «Білім туралы» Заңда білім беру жүйесінің 
басым міндеттері көрсетілген: 

1. Білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау;  
2. Жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, адамгершілік 

пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы үшін 
жағдай жасау арқылы интеллектілік байыту;  

3. Азаматтық пен елжандылыққа, өз отаны Қазақстан Республикасына сүйіспеншілікке, 
мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, конститутцияға қайшы 
және қоғамға қарсы кез келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу;  

4. Әлемдік және отандық мәдениеттің жетістіктеріне баулу, қазақ халқы мен 
республикасының басқа да халықтарының тарихын, дәстүрлерін, тілдерін меңгерту; 

 5. Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу;  

6. Еңбек рыногында бәсекелесуге қабілетті білікті жұмысшылар мен мамандар даярлау, 
оларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру. Осы міндеттерді орындап, жүзеге асыруда 
мұғалімдердің рөлі өте зор. Бүгін мұғалімдердің еңбегінің нәтижесі қандай болса, ертең біздің 
қоғам сондай болады. Адам қажырлы еңбегімен табиғатты өзгертсе, мұғалім жалпы жасампаз 
еңбегімен жаңа адамды қалыптастырып, дамытып, жетілдіріп өмірге дайындайды. 
Оқушыларын тек біліммен қаруландырып қана қоймай, назарын, білгендерін жадында 
сақтауға, қабілетін, ойлауын, тіл шеберлігін ұштауға, дүниеге деген құштарлығын, өмірге 
деген көзқарасын дұрыс қалыптастырып, ықыласын, сенімін, төзімділігін, іскерлігін, 
ізденімпаздығын тағы басқадай танымдық қасиеттерін жетілдіріп, адамгершілігі мол азамат 
етіп тәрбиелеуді өзінің өмірлік мақсаты, ізгілік мұраты деп санайды. [2] 

 Еліміздің тұңғыш Президенті Н. Назарбаевтың қазақстандықтарға Жолдауында 
«Ғасырдағы экономикалық және әлеуметтік ұмтылыстағы негізгі жетекші күш – адамдар, 
олардың еркі, жігері, табандылығы, білімі» делінген.  

Білім берудегі мұғалімнің жеке тұлғасы – дегеніміз ол мәдениетті жеткізуші, оның 
атқарушысы оның мұрагері және әлемдік педагогикалық тәжірибенің жасаушысы болмақ. 
Әлемдік стандарттар бойынша – қазіргі заманғы мұғалім – ол шығармашылықты жеке тұлға, 
ол проблемалық-педагогикалық және критикалық ойды игерген, ол көп нұсқалық 
бағдарламаны құрушы, алдыңғы қатарлы әлемдік тәжірибеге жәнебілім берудің жаңа 
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технологиясына сүйенген, оларды ол нақты педагогикалық жағдайларда диагностикалық 
мақсатты рефлекция бойынша іске асырушы. Педагогтың әлеуметтік позициясы жалпы білім 
беру мектептеріндегі көзқарасынан, сенімнен және құндылықтық бағыттары арқылы 
қалыптасқан. Олардың негізінде кәсіби даярлау барысында педагогикалық кәсіпке оның 
мақсаты мен педагогикалық әрекетіне деген мотивациялық-құндылықтық қарым-қатынас 
құрылады. Қазіргі заманғы мұғілімнің алдында сыртқы әсерді жеңуге қабілетті, және өзінің 
жеке стилінің арқасында әлемдік педагогикалық ғылым мен практиканы жеткізу үшін оның 
нақты тәуелсіз және жауапты тұлға екенін көрсететін ғылыми болжамдарды жеңу міндеті тұр. 
Педагогикалық қызмет шындығында «жалпылық сипатта», ол «оқытушылық-оқушылық» 
феноменіңнің онтологиялық сипатта екенімен түсіндіріледі, оның адамзаттың өзінің өмір 
сүруі, адамдық мәдениеттің дамуының өзі мүмкін емес. Қандайда бір тіпті күнделікті 
жұмыстың өзінде адамдық қандайда бір әрекетке, операцияларға, оны орындау ретіне, 
нәтижеге жетуге, оны жетілдіруге үйрету керек. Қандай болмасын әрекетте жұмыста 
оқытатын адам мен оқитын адам болады. Біріншісі соңғыны оқытушы, педагог болады. 
Қандай да болмасын басқа адамммен қарым-қатынас жасайтын кәсіби істе педагогикалық 
аспект бар. [3] 

Қашан да білімді ұрпақ – болашағымыздың кепілі. Егеменді еліміздің тағдыры – жас 
ұрпақтың тағдыры – бүгінгі ұстаздардың қолында. Сондықтан қазіргі ақпаратқа толы 
алмағайып заманда өз елінің адал ұлы болып қалу, ұлтының ұлылығын өзгелерге таныта білу 
– күрделі де қиын шаруа. «ХХІ ғасыр ұстазы қандай болу керек?» деген сұрақ тереңнен 
ойланып, толғануды қажет етеді. Өйткені, ұстаз алдынан тәлім-тәрбие алған бүгінгі балауса 
жас ұл мен қыз ертеңгі қазақ ұлтының атынан сөз сөйлеп, елімізді танытар, елдігімізді сақтар, 
айбынымызды асқақтатар, үлгі болар азаматтар болуға тиіс. Сұрағымызға жауап берсек ХХІ 
ғасыр ұстазы, нағыз педагог маман – кәсіп қой, терең білімді, мәдениетті, ізгілікті, жас 
ұрпақты дамыту, оқыту мен тәрбиелеуді басшылыққа ала отырьш, инновациялық бағытта 
жұмыс жасайтын, баламен мәдениетті қарым- қатынас жасай білетін, өзіндік мұғалімдік 
қызмет атқару стилі бар, зерттеу жұмыстарын жүргізе алатын тұлға. Білім сапасын арттыруда 
әрбір ұстаз қүндылықтарды меңгеріп, оқу мен тәрбие егіз екенін бір сәтте естен шығармаған 
жөн. [4]. Соның нәтижесінде ғана сапалы білімге қол жеткізуге болады. Білім – қоғамды 
түрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақтан – ұрпаққа сабақтастыратын құрал. 
Барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, оқытудың жаңа әдістерін тиімді қолдану, жаңа 
технологияны қазіргі заманға бейімдеу, оқытуды жетілдіре түсу, жастарға білім берумен қатар 
әр оқушының біздің ертеңіміз, болашағымыз екенін терең ескере отырып, жеке тұлға ретінде 
қалыптастыру, олардың білім деңгейін мемлекетгік және халықаралық стандартқа жетулеріне 
күш салу біздің міндетіміз деп есептейміз. Қазіргі қоғам өміріндегі күрделі экономикалық 
өзгерістер, ғаламдану үрдісі, ақпараттық технологиялардың дендеп енуі, нарықтық 
қатынастардың қалыптасуы, демократиялық оң өзгерістер және т. б. білім жүйесін 
реформалауды, оның дамуына жаңа серпін енгізуді, соның ішінде оның әдіснамалық және 
тұжырымдамалық негіздері мен педагогика ғылымының парадигмасын қайта қарастыруды 
талап етеді. Егемендігімізді алған 27 жылдың ішінде Қазақстан Республикасында орта 
мектептің өмірі мен жұмыстарында көптеген езгерістер болды: 

– орта мектептердің оқу-тәрбие жұмыстарын демократияландыру мен ізгілендіру үрдісі 
басталды; 

– жалпы білім беретін орта мектептермен бірге жаңа бағыттағы инновациялык мектептер: 
гимназия, лицей, авторлық, атаулы мектептер пайда бола бастады;  

– мұғалімге оқу-тәрбие үрдісіне басшылық етуге толықтай құқық берілді: мұғалім 
мемлекеттік білім стандарты шеңберінде оқу бағдарламасы мен окулықты өзі таңдауға, өзінің 
авторлық бағдарламасы жөне технологиясымен жұмыс жасауға мүмкіндік алды.  

– Республикадағы білім беру жүйесі әлемдік білім кеңістігіне енуіне байланысты базалық 
білім беру негізі мектепте аяқталып, жоғары сыныптарды кәсіптік бағдарлы білім беру жүзеге 
асырылатын тұжырымдамалық негіз жасалды. Сол себепті қазіргі кезенде мектептің оқу-
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әдістемелік жүмыс қызметін жаңа жолға қою қажетгілігі туындап отыр. XXI ғасырда 
мектептердің алдьшда түрған басты міндеттері:  

– мұғалімдердің инновациялық даярлықтарын қамтамасыз ету; 
– мұғалімнің әдістемелік деңгейін көтеру, педагогтың өз білімін көтеруге және жетілдіруге 

жағдай жасау;  
– мұғалімдердің ғылыми-педагогикалық эксперименттік зерттеулер жасауларына тиімді 

жағдай туғызу және т. б. Жаңа ғасырға керегі – теориялық білімі жоғары, ұдайы ізденісте 
болып, әртүрлі ғылыми зерттеулер, экспериментгік тәжірибелер жүргізіп, жаңа педагогикалық 
технологияны меңгерген, өзінің жеке әдістемесі бар жаңашыл мұғалім. Қазіргі кезеңде 
көптеген мектептерде жүмыс жасап жатқан мүғалімдерді әдістемелік деңгейіне қарай 3 
деңгейге бөліп қарастырады: – мұғалім-практик; – мұғалім-практик-зерттеуші; – жаңашыл-
мұғалім – практик-экспериментатор. Мұғалім-практиктің негізгі қызмегі өзінің білген іс-
тәжірибесін окушыларға үйрету; мүғалім-практик-зерттеуші негізінен ғылыми зерттеушілік 
қызметпен айналысады; ал жаңашыл мүғалім ғылымизерттеушілік, эксперименттік 
жүмыстармен айналысады. Бүгінгі таңда еліміздің білім беру саласында бәсекеге қабілетті 
ұрпақ тәрбиелеу үшін маңызды міндеттерді шешуге бағытталған күрделі бетбүрыс жасалуда. 
Еліміз дамуының барлық саласына, соның ішінде білім беру жүйесіне жаңа инновациялық 
үдерістердің енуі мұғалімнің жаңашылдығын дамытып, кәсіби өсуіне алып келді. Мұғалімнің 
кәсіби мүмкіндігі оның бойындағы өзін-өзі дамытып отыру дайындығына тікелей 
байланысты. Бұл мәселеге әлеуметтікпедагогикалык тұрғыдан келу үшін мүғалімнің субьект 
ретіндегі алдына қойған міндеттерін орындауға деген әзірлік деңгейіне көз жеткізу қажет. 
Әрине, оның кәсіби өсуі жеке тұлға ретіндегі ерекшелігіне әбден қатысты. Сондықтан бұл 
жерде даралық-тұлғалық қалыптасу, іскерлікәдістемелік жетілдіру, кәсіптік-пәндік білімін 
толықтыру компоненттерінен өз қажетгілігін тани алу мүмкіндігі туады. Бұл жердегі «өз 
қажеттіктерін сезіну» – кәсіби қызметтің негізі. Өйткені, ол өзінің әлеуметтік бар мүмкіндігін 
дамытудың жолдарын білу деген сез. Қазақстан Республикасында әлемдік білім кеңістігіне 
кіру үшін мемлекет тарапынан көп шаралар енгізіліп жатыр. [5]. Соның ішінде «Қазақстан 
Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамьту тұжырымдамасы» ең маңызды орын 
алады. Бұл тұжырымдамада орта білім берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын алынған 
терең білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуте, өзін-өзі іске асыруға, 
өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер 
қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Бұл мақсатта алға қойылған міндеттер: 
оқушылардың сапалы білім алуы, мұғалімдердің біліктілігі мен педагогикалық шеберлігін 
ұдайы арттыруы. Жаңа формациядағы ұстаз алдымен өз ісінің білгірі, болмысынан мұғалім, 
өз жұмысын, адамдарды, соның ішінде балаларды ерекше сүйетін, жаңа технологияларды, 
қарым-қатынас психологиясын меңгерген, адамгершілік тәрбиесін бойына сіңірген педагог 
бола білуі керек. Ол кез-келген пәнді үйрету кезінде сабаққа рухани-адамгершілік 
кұндылықтарын енгізіп отыруы қажет. Өз пәнін сүйетін мұғалім сабағының бір де біреуі 
тартымсыз, көрексіз болмайдьі. Жаңа заман талабына сай мұғалім бойында қандай 
қасиеттердің болуы керектігін атап өтсек, олар: алдымен көптілді маман (қазақ, орыс, 
ағылшын т. б. тілдерін меңгерген) бола білуі; пәнді оқытуда қолданылатын техникалық оқу 
құралдарын пайдалана алуы; дербес компьютерді оқу құралы ретінде, психологиялық және 
педагогикалық зерттеу карталарын жасауға пайдаланып, жалпы алғанда оқу үрдісін 
ақпараттандыра алатындай дәрежеде бола білуі; оқушыға білім беру үрдісінің субьектісі 
ретінде қарап, оның жеке және жас ерекшелігін, әлеуметтік даму факторын ескере алатындай, 
білім жүйесін меңгеруі керек. Өзінің педагогикалық-психологиялық кажеттігін анықтай 
алатын мұғалім өз мүмкіндігін ғана ескеріп қоймай, әлеуметтік жағдайды, ата-ана, қоғам 
талабын, оқушылардың қызығушылығы мен ынтасын терең зерттей біледі. Соның 
нәтижесінде инновациялық жаңалықтардың оқу-тәрбие мазмұнына сәйкестігін талдау арқылы 
мұғалім жаңа деңгейдегі міндеттерді орындауға дайын болады. Жаңа формациядағы ұстаз 
үшін аса қажет әрі маңызды жәйттердің қатарына мыналарды жатқызуға болады: – ойлау 
мәдениетін игеру, ойлау қызметінің жалпы зандылықтарын білу, кұбылыстардың жекелеген 
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ерекшеліктерін жазбаша, ауызша сауатты (қисынды) түрде жеткізе білу және өз 
байқауларының нәтижелерін сараптай білу, сондай-ақ оқушылардың мінез-құлқының 
жекелеген ерекшеліктерін білу; – танымның осы замангы ғылыми әдістерінің мүмкіндіктерін 
түсіну және оны кәсіптік міндеттерді шеше білу үшін қажетті деңгейде игеру; – сабақ берген 
кезде және сабақтан тыс уақытта түрлі үдерістер мен құбылыстарды байқап, ажырата білу, 
оларды талдап, нақтылап және қорыта білу, салыстырып түсіндіре білу, пән бойынша ғылыми, 
оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді пайдалана білу. Жаңа формациядағы ұстаздың ойлау 
икемділігі дамыған, жандүниесі терең, өмірге көзқарасы жоғары болуы тиіс, өйткені өзіндік 
рухани өсуін өзі басқара алатын адамның қолынан ғана шығармашылық, жасампаздық келеді. 
Ондай маман педагогикалық жаңалықтарды қабылдауға даяр, сондықтан өз әрекеттеріне 
өзгеріс енгізе алатынымен, ізденістік жұмыстар жүргізуге бейімділігімен, әр оқушының 
рухани өсуіне, өзіндік мүмкіндігін дамыту үшін жағдай туғыза алатындығымен құнды. XXI 
ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, технологиялық мәдениет дәуірі, айналадағы дүниеге, 
адамның денсаулығына, кәсіби мәдениеттілігіне мұқият қарайтын дәуір. Бүгінгі білім 
мазмұны, мұғалім мен оқуышының арасындағы байланысты субъективті деңгейге көтерудегі 
демократиялық бастамалардың барлығы мұғалім арқылы жүзеге асырады. Бүгінгі мұғалімге 
тек пән мұғалімі ретінде ғана баға беру немесе пән мұғалімі ретінде қабылдау олқылық 
көрсетеді. Мұғалім – қоғам айнасы. Ертеңгі күнімізге аттамас бұрын бүгінгі ұстаздың кім 
екендігіне баға беріп көрелік. Бүгінгі мұғалім – ана, бала бағбаны, қоғам қайраткері, мұғалім 
– оқытушы, мұғалім – ұстаз, мұғалім – оқулық авторы, мұғалім – технолог, мұғалім – 
жаңалықты дәріптеуші, таратушы. Мұғалім-мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен 
қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесі. XXI ғасыр 
ұстазының тұлғасы мен іс-әрекетін жүйелі ұғыну үшін жаңа теориялық-әдіснамалық негізде 
талап қойылады және мұғалімнің жеке тұлғасы оның кәсіптік мәдениетінің өрістеуіне көмек 
көрсету, зерттеу жүмыстарын жүргізу керек. [6] 

Қорыта келе “Ғылым қалғып кетсе, қараңғылық бас көтереді” – дегендей, заман талабына 
сай жаңа технологиялармен жұмыс жүргізу мұғалімнің жеке құзырында. Белгілі педагог К. Д. 
Ушинский: «Мұғалім – өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді 
тоқтатысымен оның мұғалімділігі де тоқтайды» – деген. Сондықтан ұстаз – шәкірт – ұстаз 
болуы қажет.  

Ұстаздық қызметтің қыры мен сыры мол, сондықтан ұстаздар өз ісінің әрбір қыр-сырын 
жетік меңгеру, игеру жолында кәсіптік шеберлікті толық меңгерсе ғана бүгінгі қоғамымызды 
байытатын, дамытатын, жаңартатын адам тәрбиелеуге мол мүмкіндік ашылатыны күмәнсіз. 
Мұғалімнің кәсіби білік, дағдылары – өз кезегінде жеке кәсіби педагогикалық мәдениетін 
көрсететін өлшем. Олай болса, жаңаша өмірге бет бұрып, жаңаша ой түзеген егемен еліміздің 
ұрпағын білім нәрімен сусындататын саналы тәрбие, сапалы білім беретін жеке тұлға, 
мәдениеті мен кәсіби шеберлігі шындалған мұғалім – ғасыр көшін бастаушы болып табылады.  
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ДӘСТҮРЛІ ӘДІСТЕР – ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ  
БАСТАУ КӨЗІ 

 
Аңдатпа. Мақалада автор еліміздің егемендік алуынан кейінгі білім беру жүйесіндегі өзгерістердің мәні 

мен маңызы, оқыту үдерістеріне еніп жатырған «жаңа технологиялардың» ерекшеліктері, олардың жаңа 
қоғам талабына сай, білімді де ойлы, интеллектуалдық деңгейі жоғары, білікті жастарды тәрбиелеудегі рөлі 
туралы сөз қозғай отырып, қазақ тілі пәнін оқытуда бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі әдіс-тәсілдерді 
пайдалануға болатыны, өйткені қазіргі оқыту технологияларының бастауы қалыптасқан дәстүрлі әдістерде 
екені сөз болады. Бұған Абай атындағы ҰПУ оқытушы-профессорларының «Педагогикалық ғылыми мұра. 
Дәстүрлі әдіс және жаңа технология» атты ұжымдық еңбегіндегі «А. Байтұрсынұлының танымдық-
тағылымдық технологиясы» атты мақала негіз етіп алынады.  

Мақала авторы А. Байтұрсынұлы еңбектерін талдау барысында кезінде ол қолданған түрлі әдістерде 
(әңгіме, сұрақ-жауап, түсіндіру, салыстыру, т. б.) қазіргі кездегі дамыта оқыту, жүйелеп оқыту, деңгейлеп 
оқыту т. б. аталатын технологияларды қамтығанын, сол арқылы жас ұрпақтың танымдық-тағылымдық 
жағынан жан-жақты жетілуіне қол жеткізгенін тілге тиек етеді және сол әдістерді қазіргі ұстаздар да 
«танымдық-тағылымдық технология» ретінде пайдалануға болады деп есептейді.  

Түйін сөздер: Білім беру жүйесі, оқытудың жаңа технологиялары, оқытудың дәстүрлі әдіс-тәсілдері, 
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Еліміз егемендік алған 30 жыл ішінде білім беру жүйесіне көптеген жаңалықтар енгізіліп, 

оны жаңа қоғамдық даму мақсатына сай мазмұнмен қамтамасыз күш салуда. Білім берудегі 
әлемдік жаңалықтар Мемлекеттік стандарттарға, оқу бағдарламалар мен оқулықтарға 
енгізіліп, тәжірибелерден өтіп, білім беру мекемелерінде қолданылатын дәрежеге жетудеміз. 
Өсіп келе жатқан ұрпақты ойлы да іскер, жігерлі де батыл, өзіне-өзі сенімді, интеллектуалдық 
деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеу – осы мәселені шешудің 
басты жолдарының бірі. Осыған байланысты еліміздегі білім беру жүйесін әлемдік мәдениет 
пен өркениетке сәйкестендіру, дүниежүзілік білім кеңістігіне ену, сол бағытта жас ұрпаққа 
сапалы білім беріп, жан-жақты дамыған дара тұлға қалыптастыру, бағытында үкімет қаулы-
қарарларымен негізделген көптеген іс-шаралар атқарылуда. Өйткені бұл, әсіресе, 
тәуелсіздігіне кеше ғана қол жеткізген, әлемдік кеңістіктен өз орнын алуға ұмтылған біздің 
еліміз үшін аса өзекті, маңызды мәселе болып отыр. Алайда, осыншама атқарылып жатқан 
ауқымды әрекеттерге қарамастан, білім беру жүйесіне енгізіліп жатырған «жаңа оқыту 
технологиялары» аталатын әдіс-тәсілдердің көп жағдайда нәтижелі болмай жатқаны да 
байқалып қалады. Оның басты себептерінің бірі, біздің ойымызша, Қазақстандағы білім беру 
тарихында жылдар бойы қалыптасқан, дәстүрге айналған әдіс-тәсілдер мен жаңадан енген 
технологиялардың өзара байланысының үзіліп қалуынан.  

Әрине, әдіс-тәсілдердің қоғам дамуына, заман талабына сай өзгеріп, жетіліп отыруы заңды 
құбылыс деп есептесек, бұл бағытта білім беруде жиі пайдаланылып жүрген Д. Б. Элконин 
мен В. В. Давыдовтың «дамыта оқыту технологиясы», В. Ф. Шаталовтың «оқу 
материалдарының белгі және сызба үлгілері негізінде қарқынды оқыту технологиясы», М. 
Чошановтың «проблемалық модульді оқыту технологиясы», В. Монохов пен В. Беспалконың 
деңгейлеп оқыту технологиясы», В. Дьяченконың «оқытудың ұжымдық тәсілі», Ж. Қараевтың 
«оқытуды дербестендіру мен ізгілендіру ұстанымдарына негізделген жаңа педагогикалық 
компьютерлік технологиясы» т. б. тәрізді әдістер мен технологияларды атап айтуға болады. 
Бұл республикамыздағы білім беру жүйесінде саннан гөрі сапаға, формадан гөрі мазмұнға баса 
назар аударылып отырғандығын көрсетеді. Мұның өзі елімізде Білім беру мен дамыту 
тұжырымдамасында көрсетілгендей, «қазіргі мақсат білім алып, білім мен машыққа қол 
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жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби біліктілікке – ақпаратты 
өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде 
лайықты өмір сүру және жұмыс істеуге» үйрету, дағдыландыру екенін айқындайды.  

Алайда осы бір жаңа технологиялардың бастауы сонау бір кездерде дәстүрлі оқытудың 
негізін қалаған, қазақ топырағында ұлтты тану мен сапалы білім берудің тың үлгісін жасаған, 
ғасыр жүгін арқалаған өзіміздің ұлы тұлғаларымыздың – Ыбырай Алтынсариннің, Ахмет 
Байтұрсынұлының, Жүсіпбек Аймауытовтың, Мағжан Жұмабаевтың, Құдайберген Жұбанов-
тың, Мәулен Балақаевтың әдістемелік ой-пікірлерінде, еңбектерінде жатқандығы, ол 
еңбектерді тереңірек зерделей зерттесе, олар қолданған оқыту жүйелері мен ұсынған әдістерге 
де «технология» деп ат қойып, айдар тағуға және қазіргі жаңалықтармен қоса пайдалануға 
болатыны көп ескеріле бермейді. Осы бір олқылықтың орнын толтыруға ұмтылыс Қазақтың 
Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университеті Қазақ тілі және әдістемесі кафедрасының 
ұжымы арқылы қолға алыныпты. Ұжым оқытушы-профессорларының жоғарыда аталған 
ұлылардың еңбектері бойынша ізденістері мен ой-тұжырымдары 2009 жылы шыққан 
«Педагогикалық ғылыми мұра: дәстүрлі әдіс және жаңа технология» атты кітапшада 
жинақталып берілген. Кітапша 500 ғана данамен шыққан. Осынша аз данамен шыққан 
кітаптың кез келген мұғалімнің қолына тие бермейтіні мәлім. Сондықтан осы кітапшадағы бір 
ғана мақалада айтылған орынды пікірлермен ұстаздарды таныстыра отырып, тақырыпқа сай 
өзіміздің де көзқарасымызды білдіргіміз келді.  

Қазіргі ұғымда оқыту технологиясы дегеніміз – бұл оқытудың тиімділігін арттыру 
мақсаты, амалы, тәсілі, дидактикалық талабы мен білім беру үрдісін зерттеу негізінде оқу 
үдерісін жүзеге асыру және бағалау бағдарламаларының жүйелі тәсілі. Басқаша айтқанда, 
педагогикалық технология – оқу-тәрбие үдерісіндегі шығармашылықпен терең 
ойластырылған көптеген факторлардың үйлесімділігі, оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін 
қамтамасыз ететін жанды құрамдас бөлігі.  

Осы қағиданы басшылыққа алған В. Құлмағамбетова мақаласында: «А. Байтұрсынұлының 
әдістемеге қатысты еңбектерін қарастыра келе, әдістемелік мұрасын «танымдық-тағылымдық 
технология» деп атауды жөн көрдік», – дейді де [1, 23], бұл ойын ғұламаның педагогикалық 
еңбектері арқылы дәлелдеуге ұмтылады. Автор қазіргі қоғам талабына сай жан-жақты, зерделі, 
шығармашылық тұлға қалыптастыру – білім мен тәрбие берудегі мемлекеттік істің ең 
маңыздысы екенін, ондағы мұғалімнің айрықша ролін баса көрсете отырып, бұл мәселеге 
осыдан бір ғасыр бұрын ғұлама ғалым, әдіскер-ұстаз А. Байтұрсынұлының да аса зор мән 
бергенін оның шығармаларындағы ойлары арқылы дәлелдейді.  

 Шындығында да, «... Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі һәм 
сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол 
мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы... Бала оқытатындар бала оқытуын жақсы 
білерге керек. Бала оқытуын жақсы білейін деген адам әуелі балаларға үйрететін нәрселерін 
өзі жақсы білерге керек, екінші, баланың табиғатын біліп, көңіл сарайын танитын адам боларға 
керек. Оны білуге баланы туғаннан бастап, өсіп жеткенше тәнімен қатар ақылы қалай кіретінін 
білерге керек. Баланың ісіне, түсіне қарап, ішкі халінен хабар аларлық болуы керек», – деген 
А. Байтұрсынұлы [2, 315] өзі де нағыз «ұстаздардың ұстазы» болғандығы белгілі.  

А. Байтұрсынұлының әдістемеге қатысты еңбектерін зерделей отырып, оның әдістемелік 
мұрасын шын мәнісінде «танымдық-тағылымдық технология» деп атамасқа шара жоқ екенін 
көреміз. Өзінің «Тіл – құралы» туралы: «Тіл – құрал деген аты қандай жат көрінсе, ішкі 
мазмұны да әуелгі кезде сондай жат көрінер, үйткені бұл – қазақта бұрын болмаған жаңа 
зат...», – дей отырып [3, 25], сол жаңа нәрсенің қазақ болашағында зор маңызды болатынына 
сеніммен қарайды. Расында да, білім беруде қазір қолданылып жүрген әдіс-тәсілдердің, 
технологиялардың алғашқы кезде жат, түсініксіз көрінетіні рас. Бірақ қолданыла келе, 
бұлардың пайдалы жақтары ашыла түседі. Сондықтан да болар, академик Р. Сыздық «Тіл – 
құралдың» алғы сөзіндегі ұстаздың өмірбаяны туралы мақаласында бұл еңбекке: «... қазақ 
мәдениетінде бұрын болмаған соны құбылыс» – деп [3, 14], еңбектің танымдық, тағылымдық, 
этнографиялық, ұлттық-мәдени ерекшелігін жоғары бағалайды.  
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А. Байтұрсынұлының бұл еңбегі, өзінің айтуынша, «дыбыс әдісі» мен тұтас оқу» әдісін 
қатар қолдануға болатындай етіп жазылған және ондағы мысалдар, қазақтың түрмыс-
тіршілігінен, ауыз әдебиетінен алынған сөздер мен сөйлемдер болып келеді. Ғалымның «тұтас 
оқу» әдісі бүгінгі таңдағы жаңа материалды түсіндіру, бекіту, қайталау, білім, ептілік, 
дағдыларды тексеру тәрізді бөліктерден тұратыны, оны әр мұғалім өз сабағында күнделікті 
қолданып жүргені белгілі.  

Ұстаздың ерекше назар аударған, болашақ ұрпаққа танымдық-тағылымдық маңызы бар 
мәселенің бірі – қазақ тіл білімінің терминдерін жасауы. Осы күні қолданылып жүрген қазақ 
тіліне қатысты лингвистикалық қазақша күллі атаулар А. Байтұрсынұлынікі десек артық 
айтқандық емес. Ол атаулардың бәрі де қазақтың байырғы, күнделікті қолданып жүрген 
сөздерінің негізінде жасалған. Сондықтан қазіргі ұстаздардың басты мақсаты – қазақ тілінен 
әр тақырыпты өтер кезде оның аталу тарихына да шолу жасап, оқушыларды танымдық, 
тағылымдық мәні бар құндылықтармен таныстырып отыру болу керек деп есептейміз. 
Мысалы, әліппе, дыбыс, әріп, буын, бунақ, түбір, жалғау, жұрнақ, зат есім, сын есім, 
есімдік, етістік, бастауыш, баяндауыш, жай сөйлем, құрмалас сөйлем т. б. толып жатқан 
терминдік атаулардың қайдан, қалай, кім арқылы шыққанын әр тақырып үстінде түсіндіріп 
айтып отыру қажет. Мұның қазақ тілі грамматикасын игеруде болашақ ұрпақ үшін мәні зор.  

А. Байтұрсынұлы оқушылардың сөйлеу мәдениетін қалыптастыратын танымдық тағылым 
түрлерін айқындау ұстанымы бойынша оқушыларға қажетті мәтіндер мен тапсырмаларды 
іріктеп беріп отырған. Ол сөйлеммен лепес (сөз, лебіз) жасату, жаңылтпаш жасату арқылы 
танымын кеңейтіп, жылдам ойланып жауап беруге баулиды. Сондай-ақ, әрбір ережені 
оқытқаннан кейін, балалар әбден түсіну үшін сөйлемдерді, мақалдарды үлгі етіп ала отырып, 
олардың ішінен ережеге келетін жерлерін балалардың өз бетінше табуына жетелеп отырған. 
Мұндағы барлық тапсырмалар дағдыландыру, сынау деген екі бағытта жүзеге асады. Мұнда 
ұстаз балалардың бір ережені меңгеріп болғаннан кейін ғана келесі ережеге көшуін 
басшылыққа алады. Яғни, сатылай оқыту арқылы дамыту жүзеге асады. Осылай оқыту қазіргі 
кезде де қолданылады және жақсы нәтижелер беріп жүргені де анық.  

Қазақ тіл ғылымында алғаш рет араб графикасы негізінде әліп-би құрастырған ғалым, осы 
әріптерді құрастырып оқи білудің де әдістемесін жасады. Ол: «Дыбыстарды айырту, 
құрастырып сөз қылу дұрысталып істеліп, балалар әбден әдісін алған болса, сол дыбыстардың 
әріптерін құрастырып, сөз қылып оқуға балалар қиналмайды. Бір-екі сөзді әріптерден 
құрастырып оқығаннан кейін, тез әдісін алады. Алғашқы кезде сөзді ылғи буындап қостырып 
оқытады. Содан буындап оқып әдеттенеді, буындап оқуға жаттыға барып қалыпты оқуға 
түседі», – деп ескертеді. Демек, дұрыс оқудың негізі буындап оқумен байланысты болып, 
балалар әріп термей, буындап оқуға жаттықтырылады. Ал бұл әдістің де өміршеңдігін, қазірге 
дейін қолданылып келе жатқанын дәлелдеп жату артық болар.  

А. Байтұрсынұлы тіл үйретуде басты назар аударатын мәселелер деп: 
1) оқу үйрету; 
2) жазу үйрету; 
3) сөйлеу үйретуді көрсеткен.  
Осы әрекеттерді жүзеге асыруда ғалымның әңгіме әдісі, сұрақ-жауап әдісі, өзіндік жұмыс 

әдісі, берілетін білім көзі деңгейіне сәйкес түсіндіру әдісі, салыстыру әдісі, тіл дамыту әдісі, 
оқулықпен жұмыс істеу әдісі, ойын әдістерін шебер қолданғанын анық аңғаруға болады. Осы 
әдістердің қай-қайсысының да қазір басқаша аталып жиі қолданылып жүрген дамыта оқыту 
технологиясының да, жүйелеп оқыту технологиясының да, деңгейлеп оқыту технология-
сының да, топтық, ұжымдық жұмыс түрлерінің де бастау көздері екенін айқын аңғарамыз. 
Яғни, А. Байтұрсынұлының әдістемелік мұраларының негізі – танымдық тағылымнан 
сусындаған келешек ұрпақтың сөздік қорын кеңейтіп, өз ойын толық жеткізе алатын дәрежеге 
жеткізу. Сабақтың берілу амал-тәсілдері мен әдістемелік жағынан ұтымды болуын көздеген 
ол – қазақ тілінің қай саласынан болсын өз ізін қалдырған, тілдік проблемаларға қатысты 
түбегейлі өзгерістер жасап, іргелі жаңалықтар ашқан ғалым-тілші.  
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Сонымен, А. Байтұрсынұлының әдістемелік еңбектерін мұқият зерттеген автор оның 
танымдық-тағылымдық негізде жасалған әдістемелік көзқарастары қамтитын мәселелерді 
тұжырымдай келіп, ғұлама ғалымның өзінен кейінгі ұстаздар үшін маңызды болатын 
танымдық-тағылымдық мәні бар бірнеше кеңестерін жинақтап ұсынады. Олар: 

– тілдік материалды жеңілден ауырға, оңайдан қиынға, қарапайымнан күрделіге қарай 
оқыту керек деген дидактиканың принципін өте тиянақты ұстаған жөн; 

– оқушыларға арналған материалдар аса түсінікті болуы шарт; 
– мәтіндер, көрнекілік, суреттік (иллюстративтік) материалдар қазақ баласының халықтық 

ұғымына таныс, жақын болуы тиімді; 
– тілді оқытуда тіл ұстартуға, көркем сөзге ден қойған дұрыс; 
– тілді үйрету ана тілінің сөз, сөйлем жүйесін білгізумен қатар жүруі тиіс; 
– тілді үйрету үшін мұғалім бірнеше әдісті меңгеріп қана қоймай, табанда өзі қажет әдісті 

тауып, пайдалана білуі керек; 
– мұғалім балаға білімді өз тәжірибесі арқылы жинақтауға жағдай жасап, тілді тез үйренуге 

үнемі бағыт-бағдар сілтеп отыруы қажет. [1, 32-33]  
Бұл қағидалардың барлығы да танымдық тағылымға жетелейтін А. Байтұрсынұлы негізін 

салған сара жол деуге болады.  
Ғалым-тілшінің «сапалы оқытудың кілті – іздену, тиімді әдістерді тауып, пайдалана білу» 

дегенге саятын ой-пікірі кез келген әдіскерге қажет. Сабақ барысында мұғалім түрліше 
әдістерге сүйеніп қана қоймай, оқытушы мен оқушы арасындағы тең дәрежедегі қарым-
қатынасты іске асырушы ретінде де еңбек етуі қажет. Қазіргі педагогика саласындағы ең 
маңызды талаптардың бірі – осы. Бұл көзқарастар, әсіресе, қазіргі уақытта қазақ тілін 
мемлекеттік тіл ретінде нығайтамыз, оны Қазақстанда тұратын өзге де ұлттардың қарым-
қатынас құралына айналдырамыз, басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін жедел үйретудің тиімді 
жолдарын табамыз деген ізденістер болып жатқан кезде аса пайдалы.  

Міне, Абай атындағы Ұлттық педагикалық университетінің бір топ педагог-ғалымдары 
көтерген бұл мәселе тек А. Байтұрсынұлы еңбектерімен шектелмейді. Мысалы, Мағжан 
Жұмабаевтың «Жеке тұлғаны қалыптастыру технологиясы» (Ү. Адырбекова), Жүсіпбек 
Аймауытовтың «Пәнаралық байланыс арқылы ынталандыра оқыту технологиясы» (К. 
Базархан), Ыбырай Алтынсариннің «Тілдік дағдыны жетілдіру технологиясы» (Л. 
Бақтыбаева), Құдайберген Жұбановтың «Дамыта оқыту технологиясы» (Ә. Садықова), 
Мәулен Балақаевтың тіл мәдениетін дамыту технологиясы» (А. Сарбасова) деген атаулармен 
берілген мақалалар да шын мәнісінде біздің педагогикамыздың тарихында, қазіргідей 
«технология» деп аталмаса да, осындай оқыту дәстүрлерінің болғандығын, сол арқылы 
қазақтың талай зиялы азаматтары білім алып, тәрбиеленіп шыққанын, ондай оқыту әдіс-
тәсілдерінің негізі қазақтың атақты ғалым-оқытушыларының еңбектерінде қаланғанын және 
қазіргі білім беру үдерісінде бұл әдістердің белгілі дәрежеде орын алып отырғанын 
дәлелдейді. Олай болса, қазақ тілін оқытатын ұстаздардың аталған еңбекті пайдалана отырып, 
өздерінің білім беру әрекетінде тек шет ел педагогтарының ғана емес, олардан асып түспесе, 
кем түспейтін жоғарыда аты аталған қазақ педагогикасы тарихында өз орындары бар ғалым-
ұстаздардың да білім беру технологияларын өз аттарымен атап, қолданса деген тілегіміз бар.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Педагогикалық ғылыми мұра: дәстүрлі әдіс және жаңа технология. – Алматы: Ән-Арыс, 2009. – 120 б.  
2. Байтұрсынұлы А. 6 томдық шығармалар жинағы. 4-том. – Алматы: Ел-шежіре, 2013. – 384 б.  
3. Байтұрсынұлы А. 6 томдық шығармалар жинағы. 3-том. – Алматы: Ел-Шежіре, 2013. – 384 б.  
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Cерік А.  
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 №178 орта мектеп 
 

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН 
ДАМЫТУ  

 
Аңдатпа. Мақалада шығармашылық іс-әрекет шығармашылық ойлаудан бастап, ал шығармашылық 

ойлау кез келген жағдаятты шешу үшін барлық варианттарды ойдан өткізу арқылы жаңа нәтижеге қол 
жеткізу болып табылатындығы анықталады. Оқушының шығармашылық қабілеттерін дамытудың жолдарын, 
құралдарын анықтау психология мен педагогика ғылымдарында өте ертеден зерттеліп келеді. 
Шығармашылық әлемдік мәдениеттің барлық дәуіріндегі ойшылдардың назарында болғандығын 
«шығармашылық теориясын» жасауға деген көптеген ізденістердің болғандығынан байқауға болады. Бұл 
әрекеттер өзінің логикалық шегіне жеткен деп айтуға болмайды. Сондықтан шығармашылықтың қазақ тілі 
сабағында оқушының қабілетін арттыратын әрекет екендігі зерделенеді.  

Түйін сөздер: қазақ тілі, шығармашылық, ізденіс, ой, педагогика.  
 
Шығармашылық – жаңалық ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі. «Шығарма-

шылық» сөзінің төркіні этимологиясы «шығару», «ойлап табу» дегенге келіп саяды. Демек 
жаңа нәрсе ойлап табу, сол арқылы жетістікке қол жеткізу деп түсіну керек. Философиялық 
сөздікте «шығармашылық қайталанбайтын тарихи-қоғамдық мәні бар, жоғары сападағы 
жаңалық ашатын іс-әрекет», – деп түсіндіріледі. Ал көрнекті психолог Л. С. Выготский 
«шығармашылық деп жаңалық ашатын әрекетті атаған». Шығармашылық – өте күрделі 
психологиялық үдеріс.  

Қазақ тілін оқытуға қатысты әдістің анықтамасы мен түрлерін қарастырған Ә. Исабаев: 
«Әдіс қазақ тілінен теориялық білім берудің тәсілдерін, соған байланысты практикалық дағды 
мен тәлім-тәрбие беруді амалдарын саралайды, соны практика жүзінде іске асырудың тәсілі 
мен жолдарының дәл жүйесін көрсетеді» – («Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері». 
– А., 1993) дей келіп, қазақ тілінен білім беру әдістерін төмендегіше өз бетімен ізденіп білім 
алу әдістеріне мыналарды жатқызады [1, 56] 

1) мәселелік әдіс; 
2) кездейсоқтық әдіс; 
3) ситуациялық әдіс; 
4) оқушылардың сабақ бере білу әдісі; 
5) дидактикалық ойын әдісі; 
6) эвристикалық әдіс; 
7) шығармашылық әдіс.  
Шығармашылық – пайда болған міндеттерді әлдеқашан белгілі болған тәсілдермен шешу 

үшін талап етілетіндердің тысына шығатын жоғары формадағы ойлау. Ойлау үдерісінде 
үстемдік еткенде, шығармашылық елес ретінде көрінеді. Мақсат пен іс-әрекет тәсілінің 
компоненті бола тура, ол шеберлік пен инициативаның міндетті шарты ретінде 
шығармашылық іс-әрекеті деңгейіне дейін көтереді.  

Шығармашылық – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде 
дұрыс жол табу үшін адам ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге 
үйренуі керек. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу адамның 
рухани күшін нығайтып, өзін-өзі тануына көмектеседі. Ұстаздың сабақ берудегі мақсаты – 
баланы шығармашылық ойларға, практикалық әрекеттерге дайын болуға қызығушылыққа 
тәрбиелеу. Оқушының өз болмысын тануға көмектесіп қабілетін ояту, жаңа рухани күш беру 
білімнің ең маңызды мақсаты болып табылады. Дегенмен, әр баланың бір нәрсеге бейімі 
болады. Бейімділік – оянып келе жатқан қабілеттің ең алғашқы белгісі. Оқушылардың 
шығармашылық қабілетін дамытуға мектеп қана мақсатты түрде ықпал ете алады. Ол үшін 
мұғалім мейірбан болып, балаларды сол қалпында сүюге тиіс. Оқушыларды шығармашылық 
жұмысқа баулып, олардың белсенділіктерін қызығушылықтарын арттыра түсу үшін 
шығармашылық қабілеттерін сабақта және сабақтан тыс уақытта дамытуда әр-түрлі әдіс- 
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тәсілдерді қолдануға болады [2, 45]. Олар мынандай: 1. Тақырыпты мазмұнына қарай 
жинақтау. 2. Арнаулы бір тақырыпта пікірталас тудыру. 3. Логикалық ойлауын дамытатын 
ойындармен берілген тапсырмаларды шешу. 4. Берілген тапсырмаларды түрлендіру бағы-
тындағы жұмыс (фразеология жайында мәліметтерін толықтыру мақсатында аталмыш әдісте-
мелік құралдың шығармашылық жұмыстарын жан-жақты ұйымдастыру, мәтін мазмұнын 
өңдеу, шығарма, шағын мәтін құру тағы басқа). 5. Әңгіменің ұқсастығын салыстыру, 
бөліктерге бөлу, ат қойғызу. 6. Қиялдау арқылы сурет салғызу, рөлге бөліп оқыту. 7. Ұнатқан 
кейіпкеріне мінездеме беру. 8. Ой шапшаңдығын, сөз байлығын дамытуда өлең шумақтарын 
құрастыру. 9. Мәтін, ертегіні, әңгімені өз бетінше аяқтау.  

Шығармашылық іс-әрекет шығармашылық ойлаудан басталады. Ал шығармашылық ойлау 
деген не? Ол кез келген жағдаятты шешу үшін барлық варианттарды ойдан өткізу арқылы 
жаңа нәтижеге қол жеткізу болып табылады.  

Қазақ тілі сабағында баланың шығармашылық қабілетін дамытуға ең басты назарға алатын 
нәрсе: 1. Өлең шығаруға үйрету, яғни сауат ашу. 2. Ұйқасын тапқызу, сөз бен сөзді 
байланыстыру. 3. Алдарына ой тастау. Яғни, қаланың, жер, су, аттарын, болмаса бір оқиғаны 
суреттеу арқылы өлең жолдарын құрастыру. Қазақ тілі оқулығында тақырып соңындағы 
тапсырмаларға дамытушылық сипат көзделген. Мысалы: тапсырмалар оқулықта берілгенде 
әңгіме, ертегі, өлең, сурет мазмұнына сәйкес құрыла салмай, оқушының ізденушілігін 
қалыптастыратындай ойлауға, пайымдауға, дәлелдеуге үйрететіндей етіп түзеледі.  

Мысалы, фразеологияда шығармашылық бағытта жүргізілетін тапсырма түрлерін 
оқушылардың орындай алу әлуетіне байланысты бірнеше деңгейде ұсыну қажет[3, 34]: 

 бірінші деңгейінде фразеология жайлы блум таксономиясы бойынша түсініп оқып, еркін, 
тұрақты, идиомалық, атаулық тіркестерден айырмашылықтарын ажырата білу; 

 екінші деңгейінде фразеологияға қатысты мінездеме беру; 
 үшінші деңгейінде шығармадағы фразеологиялық тіркестерді, көркем сөздерді тауып, 

дәптерге жазу (жазылым); 
 төртінші деңгейінде фразеологияға қатысты өз көзқарасын өз ойымен аяқтау, баға беру; 
 бесінші деңгейінде фразеологияға байланысты өз шығармашылығы бойынша жұмыстар 

жүргізу.  
Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. 

Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер 
қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол 
бермеу, оның рухани күшін нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Өйткені адам 
туынды ғана емес жаратушы да. Бұл үлкен жауапкершілік артатын күрделі мақсат. Оны шешу 
үшін ең алдымен оқыту мазмұны жаңартылып, әдіс-тәсілдің озығы өмірге келуі, олар әрбір 
азаматтың жеке басының қасиеттерін, қабілеттерін дамытып, шығармашылығын, талантын 
ұштайтындай болып ұйымдастырылуы қажет [4, 67]. Сонда ғана мектептерден өз өміріне 
өзгеріс енгізе алатын, өз бетінше өмір сүру жолдарын таңдай алатын азаматтар тәрбиеленіп 
шығады.  

Оқушының шығармашылық қабілеттерін дамытудың жолдарын, құралдарын анықтау 
психология мен педагогика ғылымдарында өте ертеден зерттеліп келеді. Шығармашылық 
әлемдік мәдениеттің барлық дәуіріндегі ойшылдардың назарында болғандығын «шығар-
машылық теориясын» жасауға деген көптеген ізденістердің болғандығынан байқауға болады 
[5, 89]. Бұл әрекеттер өзінің логикалық шегіне жеткен деп айтуға болмайды. Сондықтан 
шығармашылықтың негізгі мақсаты – бүгінгі күн талаптарынан туындаған, озық қоғамға 
лайықты жаңа сана, рухани сапа қалыптастыру және дамытуда тың жолдар мен соны 
шешімдер іздестіру болып табылады.  

Оқушының шығармашылық қабілетін дамыту мәселесін талдау ең алдымен «қабілет» 
ұғымының мәнін терең түсініп алуды қажет етеді. Философияда «қабілеттерді» тұлғаның 
белгілі бір әрекеті орындауға жағдай жасайтын жеке еркешеліктері дей келе, олар қоғамдық – 
тарихи іс-әрекеттердің нәтижесінде қалыптасып, әрі қарай дамып отыратындығын атап 
көрсеткен.  



309 

Оқушылардың қабілеттері екі түрлі әрекетте дамиды [6, 89]. Кез келген бала оқу әрекетінде 
адамзат баласының осы кезге дейінгі жинақталған тәжірибесін меңгерсе екіншіден, кез келген 
оқушы шығармашылық әрекеттер орындау арқылы өзінің ішкі мүмкіндіктерін дамытады. Оқу 
әрекетінен шығармашылық әрекеттің айырмашылығы – ол баланың өзін-өзі қалыптастыруына 
өз идеясын жүзеге асыруына бағытталған жаңа әдіс-тәсілдерді іздейді. Проблеманы өзінше, 
жаңаша шешуге талпыныс жасайды. Оқушылардың кез келгені шығармашылық тапсырмалар 
шешуді табыспен меңгере алады. Тек ол іске шебер ұйымдастырушылық қажет. Осыған орай, 
ғалымдар жүргізілген тәжірибе барысында, барлық пәндердегі білім мазмұнында оқушының 
шығармашылық қабілеттерінің дамуы басты нысана болып алынуымен байланысты, 
оқулықтарда берілген тапсырмалардан басқа өздігінен бақылау жүргізу, қарапайым тәжірибе, 
эксперимент қою, мәтінмен, сызбамен, суретпен, диаграммамен жұмыс істеу, жекеден 
жалпыны шығару, жалпыны жекелей қолдану т. б. сияқты оқушыны іскерлікке, дербестікке 
баулитын, ойына түрткі болып, шығармашылыққа жетелейтін, өздігінен ізденіске салатын, 
айналадағы дүниемен қарым-қатынысқа түсіретін, «жаңалық ашып», оның нәтижесінің 
«қызығына» бөлейтін әдіс-тәсілдер мен мазмұндық ойындар, қызықты тапсырмалар тұрақты 
жүргізіліп отырылуы біз көтеріп отырған мәселені нәтижелі ететіні хақ [7, 45].  

Фразеологияны оқытудағы оқу нәтижелері – оқушының оқу нәтижесінде нені білуі, нені 
түсінуі және нені жасай алатынының дәл және нақты сипаттамасы болуы керек. Оқу 
нәтижелері бұл, күтіліп отырғандай, оқушының оқыту үдерісінің аяғында нені білетіні, 
түсінетіні және/немесе немесе нені жасауға қауһарлы екендігінің тұжырымдамасы. (ECTS: 
пайдаланушының нұсқаулығы, 2016) мен оқушылардың білім, дағдылар және қондырғылар 
тұрғысынан қарағанда, бағдарламаны аяқтағанынан кейін нені көрсете алатынын сипаттауы 
тиіс.  
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АБАЙ ҚАРА СӨЗДЕРІНІҢ ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕТУДІ ТАҚЫРЫПТЫҚ  

ЖӘНЕ ТІЛДІК ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ МАҢЫЗЫ 
 

Аңдатпа. Мақалада Абайдың қара сөздері қазіргі заманғы тіл үйрету талабы тұрғысынан зерттеледі. Атап 
айтқанда, қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуды ұйымдастырудың тақырыптық және тілдік негіздері Абай 
мұрасымен сабақтастықта қарастырылады. Зерттеу барысында қатысымдық тақырыптарға сәйкес таңдалған 
қара сөздердің мазмұны талданады және мәтінде кездесетін тілдік бірліктер мен құбылыстар студенттердің 
тілдік құзіреттілігін арттыру мақсатында топтастырылады.  

Түйін сөздер: Абай, қара сөздер, қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту, тақырыптық ұйымдасу, тілдік 
ұйымдасу.  
 
Абай тағылымының қазақ қоғамын тәрбиелеуде, ұлттық даму бағытын айқындауда 

маңызы өте зор. Абай сөздерінің өзектілігі өзінің өміршеңдігімен, уақыт табында қалмауымен, 
шын асылдай жарқырап, әр қазақтың, әр адамның керегіне жарауымен өлшенсе керек. Бала 
кезімізден Абай тағылымынан сусындап, қазақ мектебінде қазақ әдебиетін, көркем 
туындыларын оқып өскен ұрпақ ретінде біз өзіміздің қандай бақытты екенімізді енді түсініп 
жатқандаймыз: біз Абайды ана тілімізде оқимыз, елестетеміз, ғибрат аламыз. Ал өзге тілділер 
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ше? Олар Абай мұрасын Абайдың тілінде оқи алуы үшін тіл мамандары не істей алады? 
Осыған дейін Абайдың шығармашылық мұрасын зерттеу нысанына айналдырған ғалымдар 
ақын шығармашылығының идеясын, мазмұнын танып, білуге күш салған болатын. Абай тілін 
зерттеудің қазіргі заманғы талабы – оны қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуда ұтымды пайда-
лану. Сондықтан ендігі кезекте жоғарыда айтылған Абай сөздерінің шапағаты қазақ тілін, 
қазақ мәдениеті мен ділін үйренгісі келетін тіл үйренушілерге де тиюі керек деп ойлаймыз. 
Абайдың қара сөздерінің мазмұны былай тұрсын, жай ғана грамматикалық құрылымына көз 
жіберсек, ұқсас, бір-біріне балама болып түсіп жататын тілдік категорияларға кезігеміз. Ал сөз 
саптауында градация, литота сынды құбылтулардың рөлін атқарып тұрған сан алуан синоним 
және антоним сөздер тізбегі мен тіркестері мәтінді оқушының көз алдына қанық түстермен 
боялған сурет сияқты келтіре біледі десек артық айтқандық болмас.  

Тілді оқытудың қатысымдық әдісі негізінде жасалған Типтік бағдарлама тіл үйренушілер 
меңгеруі тиіс қатысым тақырыптарын А1, А2, В1, В2 және С1 деңгейлері үшін төмендегідей 
анықтайды [1, 48]:  

1. Адамның өзін өзі тануы және өзгелерге мінездеме беруі;  
2. Отбасылық, ресми және қоғамдық қатынастар; 
3. Мамандық және қызмет; 
4. Жұмыс күні, бос уақыт, демалыс, қызығушылық;  
5. Елтаным.  
Аталған деңгейлерге ортақ өмірбаян және әріптеске мінездеме тақырыбы адамның өзін 

және өзге адамдарды қазақ тілді адамның тілдік бейнесі арқылы тануды қамтыса, кәсіби 
қарым-қатынастар/мамандық және қызмет тақырыптары адамның еңбекке араласу 
факторын, нарықтық қатынастар ерекшелігін, адам мен еңбектің ара салмағын анықтауға 
құрылған. Отбасылық және туыстық қарым-қатынастар тақырыбы адамзатқа ортақ махаб-
бат, сыйластық, адами құндылықтарды қозғаса, бос уақыт және демалыс, қызығушылық 
тақырыбы ұлттық ерекшеліктерді (оның ішінде ұлттық өнер, ұлттық тағам, салт-дәстүр 
түрлері) көрсететін бірден-бір желі. Ал елтаным, мемлекет және қоғам мәселелері тіл 
үйренушілерді қорытушы тақырып ретінде жалпы халықтық, қоғамдық, ғылыми сұрақтарға 
назар аудартады.  Аталған тақырыптардың барлығын біз Абай мұрасының ізімен жүрсек, таба 
аламыз. Мысалы, бірінші тақырып бойынша, адамның өзін және өзгені танып, сипаттай білу 
құзіреттілігін қалыптастыратын, тіл үйренушіге қажетті лексикалық минимуммен таныстыру 
мақсатын Абайдың үшінші қара сөзінен алынған мына үзінді жүзеге асыра алады: «Қазақтың 
бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғынының, рас сөзі аз 
болатұғынының, қызметке таласқыш болатұғынының, өздерінің жалқау болатұғынының 
себебі не? Һәмма ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған: әрбір жалқау кісі 
қорқақ, қайратсыз тартады; әрбір қайратсыз қорқақ, мақтаншақ келеді; әрбір мақтаншақ 
қорқақ, ақылсыз, надан келеді; әрбір ақылсыз надан, арсыз келеді; әрбір арсыз жалқаудан 
сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады» [2, 8].  

Дәл осы бөліктің бірінші сөйлемінде кездесетін қазаққа (жалпы адамға) тән жаман 
қасиеттердің тізбегі оқушының түсінігін толымды етуге ықпалы зор болады. Мәтінді 
қабылдаушы ең бірінші аталған қасиеттердің мәнін түсінеді, ойша бейне құрады. Одан әрі 
оларға аталған қасиеттерге мәндес сөздерді табу керектігі айтылады. Тапсырманың орындалу 
реті төмендегідей болмақ: 

 
Берілген тіркестер Мәндес тіркестер 
қаскүнем болу 

 
бірінің тілеуін бірі тілеспеу 

 
рас сөзі аз болу 

 
қызметке таласқыш болу 

 
жалқау болу 

қаскөй, зиянкес 
 

алауыз болу 
 

өтірікші болу 
 

мансапқұмар болу 
 

еріншек болу 
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Бұл қара сөзді тіл оқытуда пайдаланған кезде оқушылар қосымша ақпараттарға ие болады. 

Мысалы, жоғарыдағы тіркестердің өзгеше грамматикалық формасының (тілеспейтұғыны-
ның, болатұғынының) түп-төркіні туралы, яғни – тұғын жұрнағының қазіргі -атын, -етін, -
йтын, -йтін жұрнақтарының бастапқы формасы екендігі де танымдық ақпарат ретінде сөз 
болып өтеді. Сәйкесінше, сабақ барысында берілетін тапсырма -тұғын жұрнағының орнына -
атын, -етін, -йтын, -йтін жұрнақтарын қойып шығуға арналады: Қазақтың бірінің біріне 
қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтінінің, рас сөзі аз болатынының, 
қызметке таласқыш болатынының, өздерінің жалқау болатынының себебі не? 

Мәтін бөлігінің екінші сөйлемі түгелдей жаман адамның сипаты қандай болады деген 
сұраққа жауап беріп тұр. Бұл тілдік материалды сабақ барысында сын есім мен оның 
жұрнақтарын өткен кезде қолдансақ, төмендегідей таксономия құруға болады: 

 
Басы Жалғасы 

жалқау кісі 
 

қорқақ; 
 

қайратсыз 
 

мақтаншақ 
 

мақтаншақ 
 

ақылсыз 

надан 
 

арсыз 
 

сұрамсақ 
 

өзі тойымсыз 
 

өнерсіз 
 

достығы жоқ 
  
Жоғарыда сөз болған қара сөзді сабақта пайдалану кезінде «Жаман айтпай, жақсы жоқ» 

деген халық даналығына сүйене отырып, Абай ескерткен жаман қасиеттерден аулақ болу 
үшін, тіл үйренушілердің ойында қазіргі заман адамының жағымды бейнесін жасау 
мотивациясы пайда болады.  

Кәсіби қарым-қатынастар немесе мамандық және қызмет тақырыбының аясына Абайдың 
бірінші қара сөзінің мазмұнын ала отырып, білім алушыларға сұраулы сөйлемдердің қысқа 
формасын (сұраулық шылаусыз қолданылатын түрін) игертуге болады:  

« – Ал, енді қалған өмірімізді қайтіп, не қылып өткіземіз? 
– Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ.  
– Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар.  
– Ғылым бағу? Жоқ, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ.  
– Софылық қылып, дін бағу? Жоқ, ол да болмайды, оған да тыныштық керек.  
– Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де 

білмеймін, не болсын деп бағам, қай елге қосайын, қай харекетке қосайын?» [2, 5].  
Берілген мәтін үзіндісімен таныса отырып, тіл үйренушілер ауыспалы осы/келер шақ, 

модаль сөздер, күшейткіш шылаулар, тұйық етістік, интонацияға негізделген сұраулы 
сөйлемдердің сынды тілдік құбылыстардың қолданысын үйренеді.  

Бірінші қара сөз жедел өткен шақты үйрету үшін де таптырмас тілдік материал болып 
табылады. Мысалы: «Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір 
бірталай өмірімізді өткіздік: алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық – әурешілікті көре-
көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық; қылып жүрген ісіміздің 
баянсызын, байлаусызын көрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал, енді қалған өмірімізді 
қайтіп, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзім де қайранмын».  

Абайдың қара сөздері мәтіннің байласымы мен тұтасым категорияларын құрайтын тілдік 
бірліктердің шебер байланысына толы. Мықты байласымға негізделген мәтінді оқыған тіл 
үйренуші мәтін бойынша әр екі сөз сайын қайталанып келетін грамматикалық категорияны 
оңай игеріп алады. Себебі, берілген мысалда, тіл үйренуші тек көпше формадағы жедел өткен 
шақ жұрнағын ғана емес, сол жұрнақпен жұмсалып тұрған қаншама синонимдерді игереді. 
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Жоғарыда мысал ретінде берілген абзацтың өзінде біз «айқас» мәнін білдіретін төрт синоним 
сөзді («алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық») және жедел өткен шақ формасында 
тұрған 14 лексеманы кездестіреміз. Мұның барлығы тілді кешенді меңгеруге жағымды жағдай 
туғызатыны сөзсіз.  

Адам келбеті тақырыбына жиырма жетінші қара сөздің мына үзіндісін ала отырып, 
тілімізде жиі кездесетін хикмет сөзіне талдау жасауға болар еді: «Әуелі көзді көрсін деп 
беріпті, егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік? 
Ол көз өзі нәзіктігінен керегіне қарай ашып, жауып тұруы үшін қабақ беріпті. Желден, 
ұшқыннан қаға берсін болуы үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек 
болғандығынан, басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір, 
дауыс, жақсы үн, күй, ән – ешбірінен ләззаттанып хабар ала алмас едік. Мұрын иіс білмесе, 
дүниеде не тәтті, не қатты не дәмдінің қайсысынан ләззат алар едік? Бұлардың бәрі біздің 
пайдамыз емес пе?» [2, 49].  

Кейде жаңа лексикалық бірліктерді меңгеру үшін тек жаттап қана қою жеткіліксіз болады. 
Бұл тұрғыдан А1 және А2 дейінің тіл үйренушілері үшін лексеманы сипаттау әдісін қолданған 
жөн. Сондықтан жоғарыда берілген мәтіннің мысалы адам келбетіне байланысты атауларды, 
сын-сипаттарды түсіндірме сөздіктегідей тәсілмен сипаттауға үйретер еді.  

Тіл үйрену процесі жалаң мәтінді оқумен шектелмейді. Мәтіндегі әрбір сөздің мәнін, 
олардың грамматикалық формаларын оқушы игереді. Жаттығулар арқылы пысықтайды. 
Сондай-ақ олардың мазмұны да әмбебаптығымен ерекшеленуі керек. Мысалы, Абайдың 
екінші қара сөзі Елтаным тақырыбы бойынша материал ретінде қолданыла алады. Қазақ сөзді 
оқи отырып, тіл үйренушілер қазақ, сарт, тәжік, ноғай, орыс ұлтына тән жалпылама және 
айрықшалаушы белгілермен танысады, дұрыс-бұрыстығына көз жеткізеді және әлемдегі басқа 
да ұлттармен салыстырады, пікірталас ұйымдастырады. Елтаным тақырыбын өткенде тілдік 
материал ретінде есімше мен оның анықтауыш қызметінде жұмсалуына назар аударуға 
болады. Мысалы: «Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, 
саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ» [2, 7].  

Қазақ тілі сабақтарын жоспарлауда тақырыптық ұйымдастыру бірінші жүреді немесе тілдік 
ұйымдастыру бірінші жүреді. Ал қайсысына таңдау беру оқытушының шеберлігіне байланыс-
ты болса керек. Егер сабақ жоспары бойынша шартты рай мен бұйрық райдың қолданысынан 
тұратын әрі қарсылық мағынаны білдіретін «-айын/-ейін + десең» грамматикалық құрылымын 
игерту үшін Абайдың жиырма екінші қара сөзін алуға болады. Себебі бұл қара сөздегі 
қысқаша келген 9 абзацтың алтауы дәл осы грамматикалық құрылыммен басталады. Мысалы: 
«Мықтыны құрметтейін десең, жаманшылыққа елдің бәрі мықты, жақсылыққа мықты кісі 
елде жоқ. Есті кісіні тауып құрметтейін десең, әділет, ұят, нысапқа есті кісі елде жоқ. 
Ғаріп-қасар бишараны құрметтейін десең, жатқан түйеге міне алмаса да, ол момындыққа 
есеп емес. Егер мінерлік жайы болса, бірдемені ептеп ілерлік те жайы бар» [2, 40].  

Қазақ тілін меңгергісі келетін оқушылар міндетті түрде мақал-мәтелдермен таныс болуы 
керек. Оларды оқып, түсініп, өмірлік жағдаяттарда қолдана білуі керек. Осы міндеттердің 
шешімі Абайдың бір топ қара сөздерінде жатыр. Мысалы, үшінші қара сөзде Абай өзі мысал 
келтіріп, өзі түсіндірме береді: «Осы күнде қазақ ішінде «ісі білмес, кісі білер» деген мақал 
шықты. Оның мәнісі: «ісіңнің түзулігінен жетпессің, кісіңнің амалшы, айлалылығынан 
жетерсің» деген сөз» [2, 11] немесе «Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты: 
«Би екеу болса, дау төртеу болады» деп. Оның мәнісі – тақ болмаса, жұп билер таласып, дау 
көбейте береді дегенмен айтылған сөз» [2, 12].  

Алтыншы қара сөзі түгелдей бір ғана «Өнер алды – бірлік, ырыс алды – тірлік» деген 
мақалды талдауға арналса, бесінші қара сөз материалдық жағдайға байланысты бір топ 
мақалдарды келтіреді және оны қазақ қоғамының түсінігімен байланыстырады. Жиырма 
тоғызыншы қара сөз тіл үйренушілерді мақалдардың бәріне көзсіз бас ұрмай, оларға сыни 
тұрғыдан қарай білуге үйретеді. Қазақтардың өмірлік тәжірибесінің тоқсан ауыз түйінін 
құрайтын мақалдар, мәтелдер және афоризмдер Абайдың отыз жетінші қара сөзінде 
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жинақталған. Бұл қара сөзді сабаққа негізгі материал ретінде ала ма немесе қосымша оқуға 
бере ме – ол оқытушының еркіне қалдырылады.  

Ал, жиырма үшінші қара сөзден алынған үзінді сұраулы сөйлемнің түрлері, жасалу 
жолдары, антоним сөздер, ауыспалы осы шақ, бұрынғы өткен шақ сынды грамматикалық 
тақырыптарын игертеді әрі оқушының ойына қозғау салатын миға шабуыл әдісіне таптырмас 
материал болар еді: «Енді жұбанышы – жалғыз біз бе, елдің бәрі де сүйтіп-ақ жүр ғой, көппен 
көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады да деген сөзді жұбаныш қылады. Оған құдай 
тағала айтып па, көптен қалмасаң болады деп. Көпке қаһарым жүрмейді деп. Көпке тұзағым 
жетпейді деп пе? Ғылым көпке келіп пе? Біреуден тарап па? Хикмет көптен тарай ма? Бірден 
тарай ма? Көпке қорлық жүрмей ме? Бір үйдің іші түгел ауырса, жеңіл тие ме? Жер білмеген 
көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ па екен? Көп кісі жолаушының 
бәрінің аты арығаны жақсы ма? Жоқ, жармысы арыса, жармысының күйлісі жақсы ма? Жұт 
келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым-жартысы аман қалғаны жақсы ма?» [2, 
42].  

Жетінші қара сөз Отбасылық және қоғамдық қатынастар атты қатысымдық тақырыпқа 
негіз бола алады. Қара сөздің мазмұны анадан туған баланың екі түрлі мінезбен туатындығын, 
бала тәрбиесі, бала мінезі болашақта бір адамның тағдырына айналатындығын бағамдай 
отырып, жас ұрпаққа уағыз айтады. Тіл үйренушілер сәбилердің мінезімен, олардың өзіндік 
әлемімен танысады, оларды өз әлемдерімен салыстырып шығады.  

Он төртінші және он бесінші, он тоғызыншы сөздер өздері арқалайтын зор тәрбиелік мәні 
арқылы ерекше орын алады. Олай дейтініміз: рухани құндылықтар, мінез түзеу, өмірді 
жоспарлау сынды мәселелер қазіргі уақытты әр адам үшін өте өзекті. Мысалы: «Егерде есті 
кісілердің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса 
айында бір, өзіңнен өзің есеп ал!» [2, 32], «Рақымдылық, мейірбандылық, әртүрлі істе адам 
баласын өз бауырым деп, езіне ойлағандай оларға да болса игі еді демек, бұлар – жүрек ісі. 
Асықтық та – жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды» [2, 29] деген 
жолдар А2, В1, В2 деңгейлері үшін жеке тұлға және қоғам тақырыбына сай келетіндігін 
көрсетеді.  

Абайдың отыз бірінші және отыз екінші қара сөздерін жоғары оқу орнының білім 
алушыларына арнап жазылған постулаттар дерсіз. 31-сөздегі естіген нәрсені ұмытпаудың төрт 
нақты шарты және ақыл мен ғылымды тоздыратын «уайымсыз салғырттық, ойыншы-
күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу» сияқты қасиеттер 
коммуникативтік құзыреттіліктің барлық түрлері (сөйлесім, жазылым, оқылым, тыңдалым) 
үшін тақырып бола алады. Ал 32-сөздің мәтіні білім жолына талаптанушыларға қажетті 6 
кеңестен тұрады. Әрбір кеңес өмірлік тәжірибе қорытындысы ретінде дәйекті түрде жазылған. 
Мысалы, «Алтыншы – ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез 
бұзылмасын!» [2, 61], «Адамның көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның өзі де адамға 
мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір шала байқайды» [2, 59] сынды жолдар әр 
қазақтың оқуына ғана емес, өмірлік ұстаным ретінде жаттап алуына лайықталып жасалған.  

Отыз үшінші қара сөз қазіргі заманғы бизнес бастауларымен байланысып жатыр: Абай 
ақша табудың жолы ретінде қолөнерді көрсетіп, бұл кәсіпті меңгеру кезінде бойды аулақ 
ұстауы жөн салатын кеселдерді анықтап береді.  

Қазақ тілін екінші тіл ретінде оқыту методикасында қазақша сөйлесім дағдыларын ұштауға 
арналған деңгейлік тақырыптар мен сұрақтар жүйесінен тұратын оқу құралдары әлі 
дайындалмаған. Бірақ ағылшын тілін оқыту жүйесіне көз салсақ, «Speaking prompt cards» 
сынды жинақтар көптеп жасақталған. Олардың негізін өмірдің барлық саласын қамтитын, ойға 
түрткі салатындай сұрақтар құрайды. Дәл осындай сұрақтардың бір парасын біз Абайдың 
қырқыншы қара сөзінен таба аламыз. Қара сөздің бас-аяғы оқушыға салмақты ой тастайтын 
21 сұрақтан тұрады. Сұрақтардың көтерген жүгі ауыр, контрастқа толы. Сондықтан оларды 
В2 және С1 деңгейлерінің сөйлесім бөлігі үшін қолдану өте оңтайлы болып табылады.  

 Қазақстан көп ұлтты қоғам ретінде өзге ұлт өкілдерінің және орыс тілді қазақтардың 
мемлекеттік тілді игеруіне барынша жағдай жасаумен жылдар бойы айналысып келеді. Бұл 
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мақсатта атқарылған істер де көп, жоспарланған шаралар да біршама. Осы тұрғыдан, 
мемлекеттік тілді меңгерту, оның методикасын дамытудың жұмыстары әрдайым Абайдан 
бастау алғаны жөн деп ойлаймыз.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ОЙЫН ТҮРІНДЕ ОҚЫТУ 
 

Аңдатпа. Аталған мақалада қазақ тілі сабағын өткізу барысында ойын түрлерін пайдалану айтылады. 
Сондай-ақ, қазақ халқының ұлттық аспаптарына қызығушылық танытушы өзге ұлт өкілдеріне арналған 
әдістеме арқылы (сандық тәсіл) домбырада ойнауға үйрету де сөз болады. Орыс аудиториясында қазақ тілін 
оқытуда ауызша сөйлеуді дамыту тіл үйрету тәжірибесінде маңызды орынға ие болуы керек.  

Ойынның түрлері: рөлдік ойындар, режиссерлік, бәсекелестік ойындар, фонетикалық, лексикалық және 
т. б. арқылы лексикалық және грамматикалық материалдар белсендіріледі, ауызша сөйлеу дағдылары 
дамытылады. Рөлдік ойындар – төзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, ұқыптылықты, ізденімпаздықты, 
іскерлікті, дүниетаным өрісінің көлемділігінің, көп білуді, сондай-ақ, басқа да толып жатқан сапалылық 
қасиеттердің қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық тиімді әдістердің бірі ретінде қазақ тілін 
оқытуда студенттің тілді үйренуге деген ынтасын арттырады. Ойын тілін үйренудің әдістері даму 
перспективаларына ие және жақсы нәтижелер беретіні туралы қарастырылған.  

Түйін сөздер: рөлдік ойындар, фонетика, грамматика, ауызша сөйлеуді дамыту, әдістеме, лексика, 
педагогика, ойын элементтері, көзқарас, пікір білдіру, сөздік қор.  

 
Аннотация. В этой статье обсуждается, как использовать игру на уроках казахского языка. Также 

возможно преподавать методы игры в домбре (цифровой подход) для представителей других 
национальностей, заинтересованных в национальных инструментах казахского народа.  

Развитие устной речи в преподавании казахского языка в русской аудитории должно занять важное место 
в практике изучения языка.  

Виды игры: активизируются лексические и грамматические материалы с помощью ролевых игр, 
режиссерских, конкурентных игр, фонетических, лексических и др., развиваются навыки устной речи. 
Ролевые игры – это один из эффективных педагогических методов в обучении казахскому языку, который 
имеет большую возможность сформировать выносливость, ловкость, находчивость, аккуратность, 
изысканность, умения, объемность кругозора, многообразие, а также множество других качественных 
качеств. Речь идет о том, что методы изучения игрового языка имеют перспективы развития и дают хорошие 
результаты.  

Ключевые слова: ролевые игры, фонетика, грамматика, развитие устной речи, методика, лексика, 
педагогика, элементы игры, взгляд, высказывание, словарный запас.  

 
Британдық тәрбиеші Джон Локк: «Бұл балаларға арналған ойынға баруға не үйренуге 

болатын нәрсені айналдыра алатын тамаша өнер», – деді. Бұл тұжырым студенттік 
аудиторияға да қатысты – өйткені, ойын білім беру технологиялары бүкіл әлемде кеңінен 
қолданылады.  

Әртүрлілік кез-келген жақсы тренингтің қажетті ерекшелігі болып табылады. Себебі ол 
оқуға деген қызығушылықты сақтауға көмектеседі және мұғалім үнемі тиімді құралдар мен 
жұмыс әдістерін іздестіруі керек. Бұл әдістердің бірі – тілдің коммуникативтік функциясын 
ашу үшін табиғи жағдайлар жасайтын ойындар, қызықты тапсырмалар, юморлық әндер және 
т. б. арқылы оқытуды ұйымдастыру.  

Орыс аудиториясында қазақ тілін оқыту әдістемесі ескірген және консервативті, бұл 
мәтіндерді есте сақтауға негізделген. Сондықтан, ауызша сөйлеуді дамыту тіл үйрету 
тәжірибесінде маңызды орынға ие болуы керек. Ойынның түрлі түрлері: рөлдік ойындар, 
режиссерлік, бәсекелестік ойындар, фонетикалық, лексикалық және т. б. Ойынның көмегімен 
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ұғым жақсы дайындалады, лексикалық және грамматикалық материалдар белсендіріледі, 
ауызша сөйлеу дағдылары дамытылады. Ойын тілін үйренудің әдістері даму 
перспективаларына ие және жақсы нәтижелер береді.  

Қазақ тілін үйрету кезінде ойын элементтерін пайдалану білім алушының тілге деген 
қызығушылығын арттырып, жаңа тақырыпты жақсы түсінуге әсер етеді. Рөлдік ойын арқылы 
жеңіл қарым-қатынас жасай алады және ойын кезінде білім алушы шаршағандығын сезбей, 
әсерлене, қызыға отырып тілді тез үйренеді.  

Ойнату тілін білуге болады. Ойындар белгілі бір грамматикалық немесе лексикалық 
материалды өту үшін оқушыларды дайындау деңгейіне сай болуы керек. Сабақтың 
тақырыбына байланысты мен ауызша компонентпен, бәсекелестік ойындармен, талқылаумен 
айналысатындармен, студенттерге қызығушылық танытатын әндерді, тіл үйренудің жаңа және 
ерекше мүмкіндігін пайдаланатын түрлі рөлдік ойындарды қолдандым. Бұл жағдайда сіз 
ағылшын тілін үйренудің ең жақсы тәжірибесін пайдалана аласыз. Мысалы, тіл үйренудің 
бастапқы деңгейінің студенттеріне келесі ойындар ұсынылуы мүмкін.  

Танысу 
Студенттер өздерінің аты-жөнін қағазға жазады және оқытушыға береді. Мұғалім оны 

азайтылған түрде араластырады және оларды таратады. Әрбір студенттің аты-жөні қағаз 
бетінде қабылданады және оны аудиторияға таныстырады. Мәселен, «Оның аты-жөні: Игорь 
Сергейұлы, тегі: Петров. Ол бірінші курста оқиды. Ол Халықаралық Бизнес университетінің 
студенті. Ол 17 жаста. Ол менеджмент мамандығында оқиды. Ол менеджмент – 124 тобының 
студенті. Ол болашақ менеджер». Бұл ойында студенттер оқушыларды қалай таныстыруды 
үйренеді, қажетті қазақ тіліндегі сөздерді және сөйлемдерді білуге үйретеді, сондай-ақ басқа 
оқушылар дайындаған таныстардың үлгісін үйренеді. Сонымен қатар олар өздерінің жұмыс 
лексикасына бейресми сөздер жазады және сөздік қорын кеңейтеді.  

Оны көрсетіңіз 
 Бұл ойында студенттер екі немесе үш топқа бөлінеді, ал бір студент әр жағынан кетеді. 

Олар белгілі бір етістіктен тұратын тапсырма бойынша кез-келген қозғалысты орындайды. 
Мысалы, секір, жүгір, оқы, ұйықта, отыр, күлімсіре, ашулан, жаз, жыла, көзіңді жұм, ән айт, 
бұрыл, ... Бұл ойын ережесі етістіктер тақырыбын оқығанда қолданылады – кез-келген әрекетті 
орындау арқылы, студенттер белгілі бір етістіктерді үйренеді.  

Ол не істеп жатыр?  
Бұл сабақты етістің тақырыбында да қолдануға болады. Жағдай қарапайым: бір студент 

тақтаға шығып, әртүрлі қимылдарды орындайды, ал қалғандары етістікте. Мысалы, тұр, жүріп 
келеді, жүгіріп келеді, отыр, оңға бұрылды, солға бұрылды, жазып тұр... Мұғалім қателіктерді 
түзетеді, сабаққа белсене қатысу арқылы жауаптарды бағалайды.  

Туыстық атаулар 
Әрине, туыстары жоқ адам жоқ, басты тақырыптардың бірі – туыстық қатынас. Сондай-ақ, 

белгілі бір адамның туыстарының есімдері белгілі бір туыстары және, тиісінше, басқалардан 
өзгеше болуы мүмкін екенін атап өткен жөн. Әрбір студент туыстарының парағына жазады 
және оларға туыстарының есімдерін жаза білуі керек. Мысалы, әке, ана, қарындас, іні, нағашы, 
жиен, сіңлі, аға, әпке, ата, немере... Сондай-ақ, студенттерге өздерінің асыл тұқымдыларын, 
шежіре түріндегі ата-бабалардың аттарын жазуды үйретуіңізге болады.  

Дауыспен іздеңіз 
Бір студент топтан шығып, топқа теріс қарап тұрады. Қалғандары оған сұрақ қояды. 

Студент сұраққа жауап беруі және сауалнамашының атын атауы тиіс.  
Сипаттама беру – мінездеме 
Тақтаға мысық, ит немесе басқа жануарлардың суреттері орналастырылған. Әр команда 

сипаттама береді. Көптеген анықтамалармен ұжымды ұтып алыңыз. Бұл ойын сын есімін 
зерттегенде, сын есімді салыстыру деңгейінде қолданыла алады.  

Сөздік қорың қанша? 
Онда екі немесе үш команда қатыса алады. Мұғалім берген тақырып бойынша әрбір 

команда оған белгілі барлық сөздерді жазады және оқушылардың сұрақтарын анықтайтын 
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мұғалімге жауап береді. Мысалы, көкөніс; жеміс-жидек; сын есім; етістік; дәрісханада... 
Командалар арасындағы бәсекелестік пен бәсекелестікке негізделген бұл бірлескен жазбаша 
жұмыс осы тақырып бойынша көптеген сөздерді іздейді. Бір конкурстан кейінгі кезге қарай 
студенттер қосымша сөздерді оқып, есте сақтауға тырысады, және бұл ойын сөздік қорын 
толтырады.  

Әңгіме құрастыру 
 Мұғалім тақтаға бірнеше сөз жазады. Әрбір студент осы сөздерді пайдалана отырып, 

өздігінен сөйлем құрастыруы тиіс. Мысалы, оқу, келу, достар, бару, ағылшын тілі, Қазақстан... 
Немесе: экономика, пайдалы кендер, бай, кедей, дамыған, ақша, несие, қаржы... мәтін жазу 
өнерін дамыту.  

Аудармашы 
Бұл ойында студенттер үш топқа бөлінуі мүмкін. Олардың біреуі аудармашы, ал екіншісі 

қазақ және ағылшын тілдерін біледі. Ойын жағдайын жалғастыру үшін ойынға 
қатысушылардың орны ауыстырылады. Аударуға арналған тақырыптарды қатысушылар 
өздері таңдауы мүмкін. Бұл ойын ауызекі тілдесу мен тіл үйренуді дамыту үшін маңызды. 
Жоғарыда аталған ойындар қазақ тілінің әртүрлі деңгейлерінде топтарда қолданылуы мүмкін. 
Ол үшін ойын мазмұны әр түрлі болуы мүмкін және тілдік деңгейге сәйкес күрделене түсуі 
мүмкін. Ойын студенттердің бір-бірімен байланысуына және мұғалімге тілдік серіктестікте 
теңдікке жағдай жасайтындығын, оқытушы мен студенттің арасындағы дәстүрлі тосқауылдың 
бұзылуын қалайды.  

Ойын студенттері уайым, сенімсіз оқушыларға сөйлеуге және психологиялық 
тосқауылдарды жеңуге мүмкіндік береді. Ал тілде жоғары деңгейде оқитын студенттер 
арасында әр түрлі пікірталастар мен күрделі платформалар қолданып, өз ойларын ашық және 
көп қырлы білдіруге мүмкіндік береді.  

Тілдік ортада ән салу 
2014 жылы «Тұран» университетінде қазақ халық аспаптарының ансамблін 

ұйымдастырдық. Оған кіру қарапайым болды. Қазақ тілінің сабақтарында мен цифрлық 
ноталар әдісіне сай домбырамды қалай ойнауды үйренуді қалайтындарға бір ай дәріс бердім – 
бір ай бойы оқушылар қазақтың күйлерін орындады. Олардың ішінде басқа ұлттар өкілдері, 
сондай-ақ алыс шетелден, әсіресе Тәжікстаннан келген бірнеше студент болды. Ұлттық 
музыкалық ортаға ену, сөзсіз, студенттерге қазақ тілін үйренуге көмектесті.  

Домбыра ойнап жүрген жігіттердің кейбіреулері осы құралды өздері үшін сатып алып қана 
қоймай, олармен бірге шетелде де өткізді. Шынында да, қасиетті домбыраның тек қазақтардың 
ғана емес, қазақстандықтардың өмірінде де лайықты орынға ие бола алатын мәдени жетістік 
емес пе, сондай-ақ басқа ұлттар өкілдері де насихаттаумен айналысады. Әрине, домбырада 
ойнауды үйрену қазақ әндерін орындаумен жалғасты. Диалогтық сипатта әндер, жеке әндер, 
хор, дуэт.  

Мәселен, «Еркем-ай» әніне жазылған мына өлеңге, студенттер Полина Зеленцкая және 
Дима Бирюков Наурыз күндері сәтті өнер көрсетті.  

Мен боламын Поля ақын – 
Надя апайдың сіңлісі.  
Мен боламын Дима ақын – 
Ақындардың ірісі.  
Қайырмасы: 
Money-money көп болсын! 
Көңілдерің тоқ болсын! 
Ойнап-күліп осындайда,  
Уайымдарың жоқ болсын! 
Біз сөйлейміз барлық тілде: 
Пардон, мерси, danke schon.  
Ойнап бізбен, күлмесеңіз,  
Үйіңізге қайтқан жөн.  



317 

Амандассақ көріскенде: 
Good moning, боңжур деп,  
Қоштасамыз қайтар кезде: 
Auf wiederschen деп.  
Құттықтаймыз Жаңа Жылмен: 
«Happy new year!» – айтамыз.  
«See you soon»-ды айтқаннан соң,  
Үйімізге қайтамыз.  
Біз тойлаймыз Жаңа Жылды,  
Тамсандырып талайды.  
Әттең, шіркін мұндай күндер 
Жиі-жиі, болмайды.  
Менің бақылауым бойынша, студенттерге қазақ әндерін орындап, тілдегі материалдарды 

үйреніп, оқып үйрену оңайырақ. Оқуды үйрену барысында, студенттер мәтінді бірнеше мәрте 
оқиды, оқуға және айтылу ережелерін ерікті түрде игереді. Музыка арқылы, яғни ән айту 
арқылы тілді үйрету өте тиімді. Оқуға түскен студенттер тек қана музыкалық мәдениетті ғана 
емес, қазақ халқының әдебиетін, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін де игеретін болады.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ  
КАК СРЕДСТВО ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА 

  
Аннотация. Автор в своей работе рассказывает о своем опыте работы по привитию у учащихся навыками 

владения тремя языками. В работе приводятся фрагменты уроков русского языка\я, а также фрагменты из 
внеклассных мероприятий.  

Ключевые слова: образование, жизнеспособность общества, проблемы образования, мировое 
сообщество, перспективы развития общества, основа индустриализации и инновационного развития, 
интеллектуальные способности нации, образованная и преуспевающая личность, речевая культура, 
личностное развитие школьника, коммуникативная компетенция.  
 
Образование – один из ключевых аспектов качественной оценки и жизнеспособности 

общества. Будущее того или иного государства зависит от того, как и на сколько разумно 
решены в нём проблемы образования Мировое сообщество пришло к пониманию того, что от 
качества и уровня образования зависят перспективы развития любого государства. 
«Качественное образование должно стать основой индустриализации и инновационного 
развития Казахстана», – подчеркивает Первый Президент нашей страны Н. А. Назарбаев в 
своих выступлениях.  

В эпоху новейших технологий, всеобщей компьютеризации и распространения 
многочисленных достижений современной цивилизации глубокое знание родного языка, 
владение его литературными нормами обязательно для каждого образованного человека и 
патриота нашей страны.  
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Поэтому формирование и повышение речевой культуры приобретает нравственный аспект.  
Высокая культура языка, яркая и выразительная повседневная речь вместе с 

художественной литературой прошлого и настоящего, собщественной мыслью, наукой и 
экономикой – действенный инструмент культурного и духовного обустройства всей жизни.  

Основной задачей политики нашего государства в сфере образования является повышение 
уровня интеллектуальных способностей нации. Как считают учёные, залогом устойчивости, 
взаимопонимания этносов, рационального развития языков, политической стабильности для 
современного казахстанского общества является формирование полиязычных личностей. 
Полиязычие в Казахстане на сегодня является необходимым навыком, характеризующим 
образованную и преуспевающую личность. Ведь именно нам доверяется внедрение обучения 
на трёх языках. И мы можем сказать, что, несмотря на ряд трудностей, с которыми приходится 
сталкиваться, мы уверенно идём по пути становления новой школы.  

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 
частью культуры народа.  

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 
человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира.  

Главная задача русского языка – способствовать межнациональному общению, 
взаимопониманию, расширению возможностей ученика в плане его перспективности. Отсюда 
видится основное направление деятельности учителя – русоведа – работа по развитию 
коммуникативной компетенции каждого учащегося. Если мы хотим и ставим цель 
сформировать и воспитать в школе идеальную полиязычную личность, которая будет владеть 
тремя языками в равной степени свободно, нам следует внести инновации в систему 
школьного языкового образования. Но родной язык должен быть опорным, основным при 
обучении и формировании полиязычной личности. Своеобразной спецификой языкового 
пространства Казахстана начала нового столетия явилось активное вторжение английского 
языка. Благодаря этому наблюдается процесс формирования полиязычных личностей.  

Коммуникативная компетенция – способность к реальному общению адекватно целям, 
ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию. На каждом 
уроке педагоги нашей школы реализуют задачи, направленные не только на усвоение 
учебного материала и развитие интеллекта, но и на формирование мировоззренческих идей, 
воспитание полиязычной и поликультурной личности, казахстанца 21 века. Деятельность 
учителя характеризуется постоянным совершенствованием учебного процесса, поиском 
новых приёмов обучения языку и использованием их в сочетании с традиционными методами. 
/1, 41/ 

Достижение результата на уроке возможно только при условии развития творческой 
активности учащихся, самостоятельности в решении поставленных перед ними задач. О 
прочности знаний можно судить после того, как учитель видит заинтересованность детей в 
процессе урока и поддерживает творческую активность учащихся, как во время урока, так и в 
процессе подготовки к нему.  

Одним из важнейших принципов обучения является воспитывающее обучение. 
Преподавание русского языка, так же как и других учебных предметов, строится на основе 
этого принципа. Изучение русского языка само по себе воспитывает, поскольку даёт учащимся 
в руки незаменимое ничем средство познания мира, формирования мысли, общения с людьми 
и на этой основе формирования мировоззрения. /2, 17/ 

На уроках русского языка и литературы особое внимание уделяется формированию 
лучших человеческих чувств: патриотизма, целеустремлённости в достижении поставленных 
целей. Эту работу можно проиллюстрировать фрагментом урока по русскому языку в 7 классе. 
Лексическая тема данного урока: «Звёзды Казахстана». В начале урока на этапе “Ассоциация» 
задаю вопрос: 
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– Что вы себе представляете, когда слышите это слово? /звезда-жұлдыз – star/ 
Ответы учеников:  
1) геометрическая фигура;  
2) небесное тело;  
3) популярный человек;  
4) герой, совершивший подвиг во имя Родины 
  

«Круг друзей» Пожелания друзьям «Ты будешь звездой….» 
 
Учитель: 
– Говорят, что когда учитель приходит в этот мир, то на небе зажигается звезда, когда у 

человека всё хорошо складывается, то говорят: «Родился под счастливою звездою ….». А я, 
ребята, желаю, чтобы ваша звезда горела ярко, указывала путь к мечте, к достижению цели. И 
мы сегодня на уроке узнаем о жизни и становлении «звезды» нашей космонавтики – Тохтара 
Аубакирова.  

Особенно удачно было проведено внеклассного мероприятия в 7 классе на тему «Поэзия в 
единстве трёх языков». Цели проведения данного мероприятия были такие: 

1) Совершенствование речевых умений и навыков в письме, чтении, слушании, говорении; 
установление взаимосвязи трёх языков: казахского, русского, английского; 

2) развитие навыков связной речи, памяти; 
3) воспитание чувства уважения и любви к языкам, чувства ответственности и патриотизма 

у молодого поколения.  
  Ход урока.  
1. Организационный момент.  
2. Вступительное слово учителя.  
– Добрый день, уважаемые гости и учащиеся! Добро пожаловать на наш праздник! 
Наше Правительство уделяет большое внимание образованию и науке. Казахстан должен 

восприниматься во всём мире как высокообразованная страна, население которой пользуется 
и должно пользоваться тремя языками. Это казахский язык – государственный язык нашего 
народа, русский язык как язык межнационального общения, английский язык – язык успешной 
интеграции в глобальную экономику нашей страны.  

Великие деятели своего народа, такие как Пушкин, Абай, Байрон воспевали могучую роль 
родного языка в образовании и воспитании человека. Слова выявляют воспитание говорящего. 
Язык – оружие сердца, он охраняет человека.  

3. Сообщения учащихся.  
1-ый ученик «Пушкин – зеркало русской поэзии» 
2-й ученик «Абай Кунанбаев – великий казахский поэт, переводчик, композитор, 

переводчик» 
Великий казахский поэт Абай Кунанбаев, обращаясь к грядущему поколению, говорил: 
Пойми меня сердцем своим –  
Для тебя загадкой предстану.  
С бесправьем боролся, в бездорожье путь искал,  
С тысячью один бился – не осуждай.  
Абай рано проникся чувством глубокого уважения к великому наследию русской куль-

туры, жил сознанием общности идеалов и раскрепощения народов России от многовекового 
гнёта и темноты. Позже в своих «Гаклиях» («Словах назидания») он писал: «Изучай культуру 
и искусство русских. Это ключ к жизни. Если ты получил его, жизнь твоя станет легче….» 

4. Инсценирование.  
Абай и своих детей, а их было трое, отдал учиться в русскую школу.  
Учитель: – Абай высоко поднял светильник разума в темноте степи.  
В юрте сидят Абай, Улжан. Айгерим, дети Абая – Абиш, Магаш, Гульбадан.  
Абиш: Я теперь и по-русски учусь. Как только с зимовки уехали, начал учиться.  
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Абай: Ого! У кого же ты учишься? Кто здесь учит по-русски? (притягивает к себе 
мальчика) 

Улжан: Весной, как ты уехал в город, к нам в Жидебай приехал молодой русский жигит, 
Он год служил в городе толмачом, его так и зовут бала-толмач. Пришёл ко мне, говорит, что 
болен, приехал в аул кумысом лечиться, попросился жить у нас и учить детей по-русски. Я 
вспомнила, что ты этого хотел…Не только Абиш – и Магаш, и Гульбадан учатся у этого бала-
толмача 

5. Выразительное чтение.  
Стремясь познакомить свой народ с образами романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Абай в 1887-1889 г. г. переводит несколько отрывков: «Портрет Онегина», «Письмо Татьяны» 
и др.  

Чтение отрывков из романа «Евгений Онегин» на русском и казахском языка.  
6. Сообщение учащегося 
Одним из первых среди европейских поэтов к восточной теме обратился Дж. Байрон. Он 

призывал народ к борьбе за свободу, ему была не безразлична судьба русского народа. С 
болью в сердце он рассказывает о событиях войны в России с Наполеоном.  

 Москва, Москва! Был грозен и жесток 
 Врагу тобой преподанный урок! 
 Крылом пурги смела ты вражий строй,  
 И падал в снег развенчанный герой.  
Ученик читает отрывок из поэмы «Бронзовый век» 
7. Слово учителя.  
– В наш век, век технологии, современный человек должен владеть тремя языками 

обязательно. Это жизненная необходимость. Как сказал Гете: «Кто не знает иностранного 
языка, тот ничего не знает о своём языке».  

– К какому мы пришли выводу, ребята? /Да, в мире литературы ни один поэт не может быть 
оторванным от других, в этом вы убедились на уроке/.  

8. Подведение итогов урока.  
– В завершение урока хочется сказать: «Дружба и братство дороже всякого богатства».  
Главная цель таких уроков – подвести учащихся к выводу, что «личным кредо каждого 

казахстанца должно стать «образование в течение жизни». В перспективе мы должны 
достигнуть поставленную цель обучения языкам: наши выпускники школ должны стать 
коммуникативно компетентными полиязычными личностями, а это на сегодняшний день 
является государственной задачей системы образования Республики Казахстан.  

  
Использованной литературы: 
1. Сигуан М., Макки У. Образование и двуязычие. – М.: Педагогика, 1990.  
2. Мурзалинова А. Ж. Методические основы формирования функциональной грамотности учащихся 

казахов при обучении русскому языку в 10-11 классах школы нового типа. – Алматы, 2002.  
 

Тұрахмет А.  
Болашақ университеті 

 
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАҒЫ  

СҰРАҚ ҚОЮ ТӘСІЛІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Аңдатпа. «Жақсы сұрақ – кең ауқымды ойланып, барлық мүмкін жауаптарын іздестіруге бағыттайтын 
ойландыратын сұрақ» деген тұжырым сұрақ арқылы баладан өз деңгейінше жаңа ақпарат алуға 
болатындығын, сұрақты дұрыс қою арқылы оқушылардың білгендерін нақтылай түсуге, сұрақ қою арқылы 
досына мейіріммен жауап беру бағытын өзгертуге және сұрақ арқылы өзінің «балалық менін» көзқарасын 
білдіруге болады. Дұрыс қойылған сұрақ жауабын табуға бастама болады. Бастауыш сынып мұғалімі 
оқушылардың танымдық ойлау деңгейлерін олардың сұрақ қою қабілеттерінен де байқай отырып, сабақта 
оқушылардың тақырыпқа қатысты тиімді әрі жақсы сұрақтар қоя білуінің өзі олардың сыни ойлай білгенін 
көрсететіндігі нақтыланады.  
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Сабақта оқушылардың сыни ойлауын дамыту олардың ашық сұрақ қоя білуі, алғалы жатқан мәліметке 
назар аудара отырып, біршама (бастауыш оқушысы үшін жақсы көрсеткіш) талдау жасай алуы, өз ой-пікірін 
жәй айтып қана қоймай, оны дәлелдеп, өз қатарларымен көзқарасын өзгертуге деген әрекеттері екенін де 
ескеру керек.  

Түйін сөздер: сабақ, сыни ойлау, сұрақ, түр, қолданыс.  
 

Бастауыш сыныпта сұрақ қою, оны түсіну дәрежесін бағалау және оқушылардың жауабына 
қарай әрекет ету мұғалімнің кәсіби шеберлігін қажет етеді. Осы орайда Э. К. Врагг және Г. 
Браун өздерінің зерттеулерінде мұғалімдердің оқушыларға сұрақ қоюда жіберетін келесі 
қателіктерді анықтаған: 

Мысалы, тәжірибеде мұғалім бірден көп сұрақ қояды; сұрақтар қояды және оларға 
өзбетінше жауап береді; оқушыларға ойлануға уақыт бермейді; сұрақты ең ақылды және 
өздері жақсы көретін оқушыларға қояды; тек ер балалардан/қыз балалардан немесе нақты бір 
оқушылардан сұрайды (тым ерте күрделі сұрақты қояды); дұрыс емес жүйеліліктер, мысалы, 
балалар өз жауаптарын құру үшін жеткілікті ақпарат алғанға дейін ерте сатыдағы өте қиын 
сұрақтарды қояды; орынсыз сұрақтар (тақырыпқа қатысы жоқ сұрақтарды) қояды; бір және 
сол типтегі сұрақтарды қою, мысалы, балаларды тек еске түсіруге ниеттендіретін сұрақтар 
(олардың білетіндері) – бір үлгідегі сұрақтарды жиі қояды; ойлауды дамыту үшін мәселелік, 
ой туындататын сұрақтарды пайдаланбайды; оқушылардың жауап беру ниетін басатын немесе 
дәлелденбейтін қауіпті сұрақтарды қояды (сұрақтарды қорқыту түрінде қояды); сұрақтарға 
көңіл аудармайды (мысалы, қарқын/екпіннің өзгеру есебінен); дұрыс жауаптарды анықтау 
тізбегін құруда қателіктерге/жолсыздықтарға назар салмайды; сұрақ үлгісіндегі өзгерістерді 
атамайды; мәнін тексеру үшін жауаптарды пайдаланбайды; жауаптардың салдарын 
көрсетпейді; жауаптардың жетілуін қадағаламайды; жауаптардың түзетулерін жасамайды; 
дұрыс жауап беру әрекеті кезінде жауаптарда сөз астарын көрмейді. [1, 89] 

Мұғалімдердің аталған қателіктерді жібермей, төменгі деңдейдегі сұрақтарды емес, Блум 
таксономиясы бойынша жоғары деңгейдегі ойлауды қажет ететін бағалы ашық сұрақтарды 
көбірек қою арқылы бастауышта оқушыларды белсенді әңгімеге тартып, сыни ойлауын 
дамытуы табысты сабақты қамтамасыз етеді.  

Қазіргі ғарыштап дамып жатқан өзгермелі әлемде балаларды тек танымдық әрекеттер ғана 
өмірге бейімдей алады.  

Орыс психологы В. М. Снетков «Жақсы сұрақ – кең ауқымды ойланып, барлық мүмкін 
жауаптарын іздестіруге бағыттайтын ойландыратын сұрақ» деген тұжырым жасайды және 
сұрақтардың төмендегідей қызметтерін атап көрсетеді: сұрақ арқылы баладан өз деңгейінше 
жаңа ақпарат алуға болады; сұрақты дұрыс қою арқылы оқушылардың білгендерін нақтылай 
түсуге болады; сұрақ қою арқылы досына мейіріммен жауап беру бағытын өзгертуге болады; 
сұрақ арқылы өзінің «балалық менін» көзқарасын білдіруге болады; дұрыс қойылған сұрақ 
жауабын табуға бастама болады.  

Бастауыш сынып мұғалімі оқушылардың танымдық ойлау деңгейлерін олардың сұрақ қою 
қабілеттерінен де байқайды. Сабақта оқушылардың тақырыпқа қатысты тиімді әрі жақсы 
сұрақтар қоя білуі олардың сыни ойлай білгенін көрсетеді. [2, 78] 

Сабақта оқушылардың сыни ойлауын дамыту олардың ашық сұрақ қоя білуі, алғалы 
жатқан мәліметке назар аудара отырып, біршама (бастауыш оқушысы үшін жақсы көрсеткіш) 
талдау жасай алуы, өз ой-пікірін жәй айтып қана қоймай, оны дәлелдеп, өз қатарларымен 
көзқарасын өзгертуге деген әрекеттері екенін де ескеру керек. Мысалы, Біз сыныпта не үшін 
сұрақ қоямыз? Тиімді сұрақтар қандай болады? Жақсы сұрақ дегеніміз не? Сіздің 
сыныбыңызда сұрақтардың көбін кім қояды? Неліктен? Сұрақ қою және оларға жауап беру 
үдерісіне барлық оқушыларды қалай тартасыз? Сұрақ қоюға және оларға жауап беруге 
ынталандыру үшін Сіз сыныпта қандай әдіс-тәсілдерді пайдаланасыз? 

Бастауыш сыныпта тиімді сұрақтарды сипаттайтын не?  
Жақсы қойылған сұрақтар – мақсатты бағытталған және оқуға ықпал етеді. Мұғалімдер қай 

жерден қиындық шығуы мүмкін екендігін көре білуі керек, сондай-ақ оқуға ықпал ететін 
жетектеуші сұрақтар немесе мысалдар дайын болу керек. Мұғалімнің қате жауаптарға 
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қатысты әрекеті оқушының сенімін жоғалтпай, ынтасын дамытуда шешуші мәнге ие. Қате 
жауаптар оқытудың нақты мүмкіндігі ретінде қабылдануы керек.  

 Сұрақтардың түрлері 
– Бастауыштағы жабық сұрақтар оқушылардың жадын және өз пікірлерін қалай 

жеткізетіндігін анықтау үшін пайдалы. Әдетте, олардың бір ғана «дұрыс» жауабы болады.  
Жабық сұрақтар «мұғалім нені ойлап тұрғанын тап» ойынына әкеліп соғуы мүмкін. Дұрыс 

емес жауаптардың оқушыны көптің алдында кемсіту қаупі бар және олар «мазасызданып», 
кейбір оқушылардың сабаққа белсенді қатысуына кері әсерін тигізетіні анық.  

– Ашық сұрақтардың бірнеше жауабы болады және олар оқушылардың ойлау дағдысын 
дамытуға септігін тигізеді. Жақсы дайындалған сұрақтар оқушылардың алдында түсінгені мен 
қазіргі нақты мәселенің арасында байланыс орната отырып, оның оқу тәжірибесін байытады. 
Мұндай сұрақтар сондай-ақ мұғалімдерге оқушылардың білімі мен түсінігін тексеріп, 
шығармашылығын дамыту арқылы жаңа мазмұнда пайдалану үшін ақпаратты жинақтау 
қабілетін бағалауға мүмкіндік береді. [3, 67] 

Мысалы, Құр құсы туралы естеріңде не бар? Қалай ойлайсыңдар, ол қайда мекен етеді? 
Орман құсына жатқыза аламыз ба? 

Тиімді сұрақтарды қолдану стратегиялары 
– Екі немесе үш оқушыдан құрылған топтан, олардың қызығушылығын ынталандырып, 

өтілетін не өтілген тақырып бойынша сұраңыз.  
– Алдымен оқушылардан өз жауаптарын талқылауды сұраңыз; ол ұялшақ оқушыларға 

жағдай жасайды және де көптеген оқушыларға «мен ойлаймын» дегеннен гөрі «біз ойлаймыз» 
деп айтқан әлдеқайда қолайлы.  

– Сабақтың басында, негізгі ұғымды айқындап, оқушыларды тарту үшін, ойды 
белсендендіретін сұрақ қойыңыз – оны сабақ немесе тақырып соңында қайта қоюға болады.  

– Қалған оқушылардан жауапты бағалауды сұраңыз – қалғандары не ойлайды екен? Бұл 
жауапты толықтыруға көмектеседі және бірінші жауап берген балаға басқа ой аясында өз 
жауабын қайта қарауға мүмкіндік береді.  

– Ойлану үшін уақыт беріңіз, содан кейін оқушыларға өз ойын өзгертуге немесе басқа 
жолмен жүруге мүмкіндік беріңіз. Сендер әлі... ойланып отыр екенсіңдер, өте жақсы?! Бұл 
оқушыларды ойлануға және жаңа ақпарат алуға итермелейді. Егер... болса не болады?  

– Жабық және ашық сұрақтар арасында, сондай-ақ мазмұнмен және үрдіспен байланысты 
сұрақтар арасында теңгерімді қамтамасыз етіңіз. Қарапайым түрдегі бірінші сұрақ, егер ол 
жақсы дайындалса, оқушыларды шынайы жаңалықтарға жетелейтін танымдық саяхатқа 
жетелейді.  

– Айтарлықтай қарапайым, бірақ мүмкіндігінше сұрақтың неге бағытталғанына 
байланысты барынша айқын болатын дәйекті жақсы сұрақтар қорын дайындап алыңыз. Тағы 
не? Қалай? Егер олай болса, қалай? Сендер қалай ойлайсыңдар? түріндегі сұрақтар тізіміне 
қатысты икемді және мазмұнды болуға дайын болыңыз – бұлар қарапайым сұрақтарды кеңіте 
алатын мысалдар.  

– Кез келген жауапқа оң баға беріңіз және сапалы жауаптарды міндетті түрде мақтаңыз.  
– Дұрыс емес жауаптарды түзетпестен қалдыруға болмайды. Олардан кейін қосымша 

сәйкес сұрақтар болуы тиіс немесе оқушы өз жауабын қайта қарауға мүмкіндік алу үшін, «күту 
уақытын» беру керек.  

– Сұрақтарды жеңілдету үшін сұрақты өзгертіңіз немесе басқаша етіп қойыңыз. [4, 56] 
 

Жауапты көбейту Жауапты азайту 

«Егер... болса қалай... ?», «Түсіндіріңдер», 
«Талдаңдар», «Құрастырыңдар», «Салыстырып, 
салғаластырыңдар» және т. б. түріндегі ашық 
сұрақтар қою.  

«Иә» немесе «жоқ» деген жауабы бар жабық сұрақтар 
немесе анықтамалар мен (немесе) ақпараттан 
жадында қалғанды тікелей еске түсіруді талап ететін 
жабық сұрақтар қою.  

Сіз сұрақ қойғаннан кейін, балаларға сұрақты өңдеу 
үшін жеткілікті уақыт беру үшін, «күту уақытын» 
ұзартыңыз 

Оқушылармен өзіңіз сұрақ қойғаннан кейін жұмыс 
істеу және оқушыны сұрақ қойғанға дейін үдеріске 
тарту.  
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Өз жауабын толықтыруды сұрау және оқушыларға 
«Неге? Неліктен?» деген сұрақ қою.  

Жауаптың дұрыс еместігін ойлануға мұрша 
берместен оқушыға жауабының дұрыс еместігін айту. 

Оқушылардың бір-біріне сұрақ қоюына мүмкіндік 
беру.  

Оқушылармен өзара байланысқа түспей дәріс оқу.  

Оқушылардың бастапқы түсінігін қайта ойлануға 
мүмкіндік беру.  

Шығармашылық және сыни ойды қолдамайтын 
мүмкіндіктер беру.  

Тіпті ол оқушының көңілін қалдырып, оқушылардың 
шешім қабылдау үрдісі арқылы жұмыс істеуіне 
жағдай жасау.  

Оқушыларға шешім қабылдау үрдісінен өтуге 
мүмкіндік берместен, олардың сұрақтарына тура 
жауап беру.  

 
Тиімді сұрақтар оқыту мен оқу үрдісінің негізгі аспектісі болып табылады. Мұғалімнің 

сұрақты қалай қоюына байланысты бастауыш сыныптағы оқу ортасы орнайды және сұрақта 
қолдану шеберлігі оқушы мен мұғалім арасындағы жағымды қарым қатынас орнату арқылы 
оқушыларға өз ойын қайта қарауға, дәлелдеуге және кеңейтуге мүмкіндік береді.  
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ДРАМАЛЫҚ МӘТІНДЕРДІ ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Аңдатпа. Кез келген жанрдың өзіне тән ерекшеліктері, жанрлық табиғаты бар. Әдебиеттің өзге 
жанрларына қарағанда драмалық шығармаларды оқытудың өзіндік ерекшелігі бар. Ол ерекшелік драмалық 
туындылардың жанрлық табиғатына тікелей байланысты болып келеді. Драмалық шығармаларды оқытқанда 
осы ерекшеліктер ескерілуі қажет. Мақалада драмалық шығармалардың жанрлық ерекшеліктеріне тән 
заңдылықтары мен мәтінімен жүргізілетін жұмыс түрлері ұсынылды. Драмалық шығармалардың көркемдік 
ерекшеліктеріне талдау жасау жолдары, драмалық образ, оның көркемдік бітіміне тән ерекшеліктерге назар 
аударту сияқты мәселелер кеңінен қарастырылды. Мектеп жағдайында драмалық шығармаларды оқытудағы 
әдістемелік тәжірибелер мен зерттеулер беріліп, драма әдебиеттің бір түрі ретінде қарастырылып, мектепте 
оқытылуы үшін маңызды ерекшеліктері мен аспектілері тұжырымдалды.  

Түйін сөздер: драма, методика, реплика, ремарка, театр, пьеса.  
 
Аннотация. Любой жанр имеет свои особенности, жанровую природу. В отличие от других жанров 

литературы, обучение драматическим произведениям имеет свою специфику. Эта особенность напрямую 
связана с жанровой природой драматических произведений. Эти особенности необходимо учитывать при 
обучении драматическим произведениям. В статье представлены закономерности и формы работы с текстом, 
характерные для жанровых особенностей драматических произведений. Широко рассматривались такие 
вопросы, как способы анализа художественных особенностей драматических произведений, драматический 
образ, акцентирование внимания на особенностях, присущих его художественному завершению. Даны 
методические опыты и исследования по обучению драматическим произведениям в условиях школы, 
рассмотрена драма как вид литературы, сформулированы ее особенности и аспекты, важные для 
преподавания в школе.  

Ключевые слова: драма, методика, реплика, ремарка, театр, пьеса.  
 
Драма (грекше drama – әрекет) – эпикалық және лирикалық бейнелеу тәсілдерін бірікті-

ретін әдебиет жанрының бір түрі. Драмалық шығарманың негізі – қақтығыс, оның мазмұны 
актерлердің ойыны арқылы ашылады. Драмалық шығармалардың сюжеті динамикалық болып 
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келеді, олар кейіпкерлердің сөзінен тұрады және көбінесе драмалық шығармалар диалогты, 
сирек жағдайда монологты, көпшілік сахналарда полилогты болып келеді.  

Драмалық шығарманы талдау мәтінмен жұмыс істеу арқылы іске асады. Қашан да басты 
назар драманың тіліне аударылады. Тілдің колданылу – аясы, адамдардың сөйлесуі – диалог. 
Диалог тіл болмысы. Сондықтан оған үңілу шығарманың сырын ашады. Драма тілі 
кейіпкердің жай ғана сөйлеуі емес, автордың мақсатты түрде саралап салған сөздері болып 
есептеледі. Демек, драма тілі көркем тіл. Әлемге әйгілі драматургтер Шекспир, Молер тілін 
шынайытнымен, дәлдігімен, ойнақылығымен, уытты өткірлігі ерекшеленеді. Драмада адамдар 
тілі іс-әрекеттер арқылы бейнеленеді. Олардың бар болмысы, сөйлеуі, киімі, жүріс-тұрысы, 
кейпі, мінезі – көруші назарында болды.  

Эпикалық лирикалық тектің жанрларында танылатын кейіпкерлердің болмысынан 
драмалы кейіпкер болмысы өзгеше. Себебі драмалық кейіпкер нақты іс-әрекетімен жанды 
қимылда көрінеді. Сахнадағы рөлді сомдаушы актердің бет бейнесінде, іс-әрекетінде, 
сөйлеуінде жанды кейіпте көрінеді, танылады. Драмалық шығарманы оқып қабылдау мен оны 
нақты сахналық қойылымда көріп қабылдаудың айырмашылығы болады. Оқушы үшін 
тиімдісі сахналық қойылымды көріп тамашалау. Себебі мектепте оқылатын драма алық 
шығармалардың барлығы дерлік сахналанған. Дегенмен ахналық қойылымды көрсету 
мүмкіндіктері үнемі бола бермейді. Сондықтан драмалық шығарманы оқытқанда рөлге бөлiп 
оқыту мүіндігінше, оқушылардың шама-шарқынша сахналату, рөлмен оқыту аса маңызды. 
Бұл дайындық төменгі сыныптарда қалыптастырылуы керек.  

Драмалық шығармаларды оқытқанда, оның өзіне тән ерекшелігі ескеріледі. Мұнда 
автордың баяндауы, суреттеулер, кейіпкерлер мінезі мен портреті берілмейді. Драмалық 
туындыда кейіпкер-қатысушылар өздері сөйлейді. Пьеса оқиғасы басталмас бұрын, оған 
қатысушылар, олардың кім екендігі беріледі. Әрі қарай кейіпкерлер сөйлеу, өз ойларын айту, 
оқиғаға қатысу арқылы беріледі. Пьесадағы кейіпкерлердің көңіл-күйі, қимыл-қозғалысы 
автордың түсініктемесі (ремарка) арқылы беріледі. Драмалық шығармаларды оқытуда оның 
өзіне тән 7 ерекшелігі барын ескеру қажет.  

1) Драмалық шығарманың көлеміне шек қойылады. Драматург шындық пен образды 
шағын көлемге сыйдыруы керек.  

2) Драмалық шығарма оқиғалар мен тартыстың даму қарқынына, ауқымына 
қарай актілерге, көріністерге, бөлімдерге бөлінеді.  

3) Драмалық шығармадағы шешуші нәрсе – кейіпкерлер сөзі (реплика). Оқиғаның негізгі 
даму арнасы диалог пен монологқа негізделеді. Демек, тартыс желісі кейіпкер сөзі арқылы 
дамиды.  

4) Драмалық шығармаларда баяндау болмайды. Автор режиссер үшін кейіпкердің қимыл-
қозғалысын сипаттап, қай сөзді қалай айту керектігін жақша ішінде (ремарка) көрсеткені 
болмаса, басқа уақытта сахна сыртында қалады.  

5) Драманың тілі нақты, қысқа және тұжырымды. Прозада кеңінен суреттелетін 
шындықты, көріністі драматург бір ауыз сөзбен жеткізеді. Кейіпкердің сөзі арқылы оның 
мүддесі, сезімі мен мінезі де танылады.  

6) Қимылсыз, әрекетсіз, қақтығыссыз драмалық шығарма болмайды. Тартыстың 
күрделі, шым-шытырық, шымыр шиеленіскен түрі драмалық шығармаға тән. Перде 
ашыла салысымен адамдардың мүдделері арасындағы қақтығыс, шиеленіскен көріністер, 
оқиғалар тұтасып, шиыршық тартыс, тайталас көріне бастауы шарт. Сан алуан тартыстар 
арқылы қаһарманды шайқастарға салып, ауыр сынға түсіреді. Белгілі бір мақсат үшін күрес 
үстінде кейіпкерлердің мінездері әр түрлі қырынан көрінеді.  

7) Драмалық шығармадағы шындық көркемдік шешімін тек сахнада тауып, образдар 
да сахнада жасалады. Осы тұста мизансцена ұғымы қарастырылады. Әубәкір Рахимов 
“Режиссер шеберлігі. Пьесадан қойылымға дейін” деген еңбегінде мизансценаға келесідей 
анықтама береді: «Кейіпкерлердің тартыс-таласы, жүріс-тұрысы, сезім арпалысы, барлығы да 
көкейкесті мақсат үшін жасалынуы қажет. Мизансцена – ойсыз қозғалыс емес, қойылымның 
жанрлық ерекшеліктерін айғақтайтын астарлы әрекеттер. Режиссердің қолтаңбасы мен үні. 
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Мизансцена эпизодтың, көріністің, актінің айтпағын немесе айтуға тиісті астарларын 
пластикалық тұрғыдан көрсетуді мақсат етеді. Мизансцена – кейіпкердің ойы мен сезімін 
жеткізудің көрінісі. Сахналық әрекеттің аса маңызды мәнін бейнелі түрде берудің мүмкіндігі. 
Барлығы режиссер шешімінің қажеттілігінен бастау алады». Оқушылар бұл ерекшелікті 
талдауда осы мизансцена ұғымын бірге қарастырады.  

Мектептегі драмалық шығармаларды оқу сыныптағы пьесаны оқудан басталады. 
Шығарманы талдауға кіріспес бұрын, студенттер бүкіл жұмысты өз бетінше оқып шығуы 
керек, сабақта тек жеке тараулар, кейіпкерлердің соқтығысу себептерін ашатын көріністер 
оқылады. Оқу мұғалімнің кішкене түсініктемелерімен бірге жүруі керек, ал иллюстрациялық 
серияларды қолдану ұсынылады. Оқушылардың шығарма мәтінімен алғашқы танысуы рөлдер 
бойынша оқумен аяқталады. Жұмыстағы осындай бірізділікпен студенттерге кейіпкерлердің 
кейіпкерлерін түсіну және талданған жұмысты дұрыс оқу оңайырақ болады.  

Драманы талдау кезінде оның жалпы әдеби процестегі орны туралы ғана емес, сонымен 
қатар оның нақты жазушы, драматург шығармашылығындағы орны туралы нақты түсінік 
болуы керек. Өздеріңіз білетіндей, көптеген авторлар басқа әдебиеттердің шығармаларымен 
қатар драмалық шығармалар жазған. Осылайша, мектептегі драмалық шығарманы ескере 
отырып талдау ерекшеліктер келесі компоненттерді қамтуы керек: 

1. Драмалық шығарманы жалпы әдебиеттегі және жазушының шығармашылығындағы 
орны бойынша қарастыру.  

2. Тақырыптың өзектілігін, авторлық идеяның өзіндік ерекшелігін анықтау.  
3. Әдісті талдау.  
4. Сюжеттік-композициялық құрылымды анықтау бойынша жұмыс.  
5. Пьесаның драмалық қақтығысын әрекет етуші тұлғалардың образдары бойынша 

талдау.  
6. Жанр және стильдік ерекшеліктері пьесалар.  
Драмалық шығарманы зерттеудің сәттілігі оның сахналық тарихы қаншалықты 

қолданылатынына байланысты. Тарих көздері болуы мүмкін: 
1) драматургтің пікірлері  
2) актерлердің рөлдер туралы ойлары 
3) көрермендердің естеліктері мен хаттары 
4) театр шолулары және т. б. сахналық әңгімелер сабақтың кез-келген кезеңіне енгізілуі 

мүмкін. Оқушылар теориялық және әдеби ұғымдарды игеруі керек: әрекет, құбылыс, монолог, 
реплика, диалог және т. б. олармен танысу драмалық шығарманы талдау бойынша 1 сабақта 
басталады.  

Драмалық шығармаларды оқытудың дидактикалық мақсат, міндеттерін айқындау осы 
тектес шығармаларды оқыту жолдарын саналы түрде айтылатыруға жол ашады. Драмалық 
шығарманы оқыту әдістемесі жайлы әдіскерлердің көбі шығарманың сыныпта оқылғанын 
құптайды. Әрине шығарманың көлеміне қарай жекелеген бөліктерін оқуға да болады.  

Пьесаны сыныпта оқу ұжымдық еңбек болып саналады. Оқушылардың кейіпкерлерді оқу 
үстінде елестетуі–психологиялық акт. Сондықтан мұғалім елестету актісіне қиял қосқаны 
тиімді. Драма мәтінінде кейіпкер портреті болмайды. Дәл прозалық шығармалардағыдай 
кейіпкер портреті болмағанымен, афишада кейіпкердің жасы, ерекшелігі, қызметі, киімі, 
мінезі сілтемелер беріледі. Сондықтан кейіпкерді елестетідің өзі шығармашылықты, типтік 
характерлерді, білуді қажет етеді. Кейіпкерді елестете алған оқушы оның тіл мәнерін де ескере 
алады. Сыныпта оқылмас бұрын сол шығарма жайлы шағын кіріспе әңгіме, пікірлесу 
өткізіледі. Мұғалім пьеса жайлы тұжырымды анықтама беруі керек. Шығарманың тақырыбы, 
жазылу уақыты, тарихи фоны, құрылысы, әдебиеттегі және тетрдағы орны туралы мәлімет 
береді. Сол шығрманы да дерек берген орынды.  

Бастауыш және орта буын сыныптарда шағын ертегі, мысал, әңгімелерге инсценеровка 
жасау, рөльмен оқу, ойнау т. б. сияқты жұмыстар-драмалық шығарманы танып білудің 
бастамасы. Ал мектеп практикасында мұндай тәжірибелер жиі кездеседі.  
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Драмалық шығармамен таныстық орта буын сыныптардан басталса, жоғарғы сыныптарда 
ол міндетті оқу бағдарламасна сәйкес одан әрі жалғастырылып, енді оқу мен талдау жұмысы 
оқу пәніне және оның әдістемелік талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.  
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НӘЗИРАГӨЙЛІК ДӘСТҮР НАҚЫШТЫЛЫҒЫ  
ЖӘНЕ ОНЫҢ ДІНМЕН БАЙЛАНЫСЫ 

 
Аңдатпа. Бұл мақала нәзирагөйлік дәстүрде жазылған шығармалардың ерекшелігін аша отырып оның 

дінімізбен байланыстылығын көрсетеді. Нәзирагөйлік дәстүрдің ұстанып отырған бағыты мен оның өзге 
туындылармен ұқсас жақтарын да сарлайды. Сонымен қатар мақалада нәзирагөйлік сарында жазылған 
дастандардың тек аударма жұмыс еместігі және оның мазмұндық ұқсастықтары болғанымен қатар айрықша 
тұстары болатындығы яғни ақындардың әр түрлі көркемдік шеберлігінің бейнесі сипасуреттелетіні туралы 
сөз қозғалады.  

Түйін сөздер: Нәзирагөйлік, қисса-дастандар, шайырлар, батырлар жыры.  
 
Нәзира ұғымына алғаш анықтама берген Мұхтар Әуезов былай дейді: Көпке мәлім болған 

тарихи шындықтар бойынша шығыста бір классик жырлаған тақырыпты келесі буынды, тағы 
бір шығыс ақыны қайталап, әңгіме ететін тың дастандар шығаратын дәстүр бар еді. Олар 
біреуінің тақырыбын біреуі алуды заңды жол еткен. Тек алдынғының өлеңін алмай және 
көбінше алдынғы айтқан оқиғалардың негізінде пайдаланса да көп жерлерде өз еркімен 
өзгертіп, тыңнан жырлап шығаратыны болған. Бұлайша бір тақырыптың әр ақында 
қайталануы еш уақытта аударма деп танылуы керек емес. Бұл өзінше бір қайта жырлау, 
тыңнан толғау немесе, ақындық шабыт- шалым сынасып, жырмен жарысу есепті бір салт еді. 
Шығыс поэзиясы бұл салтты заңды деп біліп, осы дәстүрге нәзира, нәзирагөйлік деп атау 
берген. [1. 54] Нәзира – белгілі бір ақынның шығармасына жауап ретінде жазылған туынды. 
Белгілі бір сынасу, өлең жарыстыру мақсатында пайда болған. Жыр бәйгесіне тәуекел еткен 
шайыр бұрыннан мәлім шиырдан жаңаша жол іздеуге, өзі өнеге етіп отырған дастанның 
тақырыбын, өлең өлшемін, көркемдеу өрімін пайдаланып, бастапқы туындыдан асып кетпесе 
де, жетеғабыл түсетін, өзіндік бояу реңі бар шығарма жазуға тиіс. Бұл – ежелгі өнер иесі үшін 
ақындық кәмелет белгісі. Өзі де нәзира шарттарын сақтап, Фердауси сарындарымен мәснәуи 
жазған низами дүние салғаннан кейінгі жерде оның Хамсасын бағдарға алған нәзира дәстүрі 
қаулай өркендеп кең өріс табады. Түркі, парсы, тілдес әдебиеттерде әлденеше ғасыр өзекті 
болады. Белгілі шығыстанушы ғалым Н. Келімбетов нәзира дәстүрінің негізгі мәселелері 
жайлы біршама ой айтады. Ғалым біріншіден, нәзира дәстүрінің негізінде жазылған бірқатар 
шығармалардың күні бүгінге дейінгі аударма ретінде қарастырылып жүргенін, соның 
салдарынан кезінде кейбір үлгілер әдебиет тарихынан өзінің орнын ала аламай жүргенін 
айтады. Оған ғалым Ә. Фердаусидің «Шахнамасынан» аударма деп айтылып жүрген Т. 
Ізтілеуовтың «Рүстем-Дастан» дастанын көрсетеді. Тіпті ол дастанды кезіне ұлы М. 
Әуезовтың өзі аударма деп қарамағандығын, қазақтың төл туындысы деп санағанын баса 
айтады. Бағзы замандардағы нәзира үлгілерін таза аудармаға жатқыза беруге тіпті де 
болмайтыны жөнінде талай айтылған. Мысалы, Әлішер Науайдің «Құстар тілі» он екінші 
ғасырдағы парсы-тәжік ақыны аттардың, «Құстар сөзі» поэмасына жауап нәзира түрінде 
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дүниеге келген. Соның өзінде де, Е. Э. Бертельстің есептеуі бойынша Науай поэмасына 
саналанған 63 тәпсілдің 12-сі ғана аттар тәмсілімен сәйкеседі екен, ал қалған 51 тәмсіл 
түгелдей Науай қиялының жемісі. Әдетте нәзира дәстүрін еркін аударма деп қарайтындар 
нәзира дәстүрінің табиғатын, мұрат-мақсатын, өзіндік ерекшеліктерін жете түсінбейді.  

Нәзирагөйлік ағымның дінмен байланысын қарастырған кезде негізінен қисса-
дастандардың басым бөлігінің діни сюжеттері арқау еткенін ескерген орынды болар. Себебі, 
араб-парсы әдебиетінің озық үлгілерінің нәзира дәстүрімен түркі тілдеріне, қазақ тіліне 
жаңғыртылып аударылуы мұндағы діни оқиғалардың барлығының әр сипатта өрбуіне жағдай 
жасады. Діни қиссаларда баяндалатын көптеген жайттар Ислам дінінің орнығуына, дін 
жолында кәпірлермен соғысқа байланысты болып келеді. Қазіргі кездегі қазақ қисса-
дастандарының діни сипаттағы дастандар екендігі оның дінмен арақатынасы айқындап ашып 
қарастыруға мүмкіндік туғызып отыр. Екіншіден, кейбір әдебиет зерттеушілерін еліктеу 
ұғымының теріс түсіндіріліп келгенін айтады. Көркем әдебиеттегі еліктеудің сыртқы 
формасын көреді де, ішкі табиғатына қатысты еңбектерді аңғармайды. Соның салдарынан 
нәзира дәстүрін сырттай еліктеу құбылысы деп бағалайды. Ал профессор Н. Ғабдуллин 
нәзираның араб сөзі екенін, шығыс халықтары әдебиетіндегі осы дәстүрді ұстанған Фердауси, 
Низами, Науай және орыс ақын-жазушыларының Тургенев, Лермонтов т. б) да 
шығармашылығында орын алған үлгілерін атайды, осы дәстүрдің табиғатына ғылыми 
сипаттама береді: Нәзирада кейінгі ақын алдынғы ақын жырлаған тақырыптың сюжет желісін 
алады, шығарманың негізгі қаһармандарын, оқиғаның ұзын ырғасын ұсақтайды. Сол себепті 
екі шығармадағы әңгіме бірдей сияқтанып тұрады. Нәзира екі шайырдың бәсекесі емес 
өнермен өнерге қайтарылған жауап. Нәзирада алдынғы ақын суреттеген оқиғалар мазмұны 
қайталанғанымен, кейінгі ақынның сол оқиғаларды айтуында қаһармандардың әрекеттерін 
бейнелеуінде осы шайырдың өзіндік сарынмен танытатын ерекшелігі болады. [3, 66-67] 

Алтын Орда кезінде туған нәзирагөйлік дәстүр өзімен бірге діннің көптеген элементтерінің 
дастандарда бейнеленуін ала келді. Зерттеуші Алма Қыраубаева сол кездегі Яссауи 
хикметтерінің сарынында жазылған «Махаббатнамада» көптеген сыры мол діни нышандар 
кездесетіндігін айтқан. Оның бірін ғалым шарапқа қатысты деп көрсетеді. Дастанда «Шарап 
культы» жырланады. Шығыс поэзиясындағы «шарапқа мас болу» ұғымының мәні тереңде. 
Шарап – бұл жерде символдық нысан ғана, Алланы жүрекпен ұғып- білуге ұмтылған, Аллаға 
ғашық, жаны пәк адамның жан рахатына бөленгенін елестететін нышан. [1, 118] 

Нәзирагөйлік дәстүрдің көрнекті белгісі – айтылған ойдың шарап төңірегінде көрініс 
табатыны. «Шарап» шындығында қазіргідей ішіп мас болатын масайтатын шарап емес, 
Құдайдың нұрына мас болу. Бұл сарын Алтын Орда кезеңінен бастап, бертінде Шәкәрім 
Құдайбердіұлының өлендерінде өз жалғасын тапқан. Одан бұрын Қожа Ахмет Яссауидің 
«Диуани хикметтерінде» де осы «шарап» туралы ойлар кездесіп отырады. Шығыстың жеті 
шайыр өкілдерінің ішінде, әсіресе Омар Хайям рубайларында «шарапқа» қатысты мынандай 
жолдар кездеседі: 

Бір жұтым шарап жүз мың діннен артық,  
Бір жұтсаң, бүкіл байтақ Чиннен артық.  
Ашқылтып удай дәмі балдан артық,  
Шашылған шұғыласы күннен артық.  
Алдымда ақ бидайдың наны болса,  
Шарап пен қойдың бір жақ саны болса,  
Отырсам ару құшып ескі жұртта 
Мен сәлем бермес едім ханыңа онша 
Түсімде көпті көрген дана бір күн,  
Тұр-тұрлап алғаны бір мазаны тым 
«Өзіңе-өзің өлім тілегенше,  
Шарап іш», – деді, «өлсең қанар ұйқың». [5, 54] 
Мұндай «шарап ішу» сюжеттері ғашықтық қисса-дастандарда кездеседі.  
Мәселен, назирашы ақын Жүсіпбек Шайхұсламұлының қиссасында Ислам әлеміне белгілі 

сопылық тұлға Мансұр Халлаждың Құдайдың нұры шараптан үлес алған кезде «Ән – әл Хаққ» 
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(мен ақиқатпын) дегені үшін өлім жазасына кесетіні баяндалады. Демек, нәзирагөйлік дәстүр-
дің негізінде қисса- дастандарда көрініс тапқан шарап ішу әрекеті қайта қарастыруды, сырын 
ашуды талап ететін күрделі тақырып. Сонымен қатар Майлықожа Сұлтанқожаұлының жыр-
лауындағы «Зарқұм» қиссасында дінге қатысты сюжеттер мол. Қиссаның өзінің қысқаша 
мазмұны мынандай: бір күні Мұхаммед пайғамбарға Алла Тағаланың бұйрығымен жәбірейіл 
періште келіп, парсы мемлекеті және оның ержүрек халқы туралы айта отырып, олардың дінсіз 
кәпір екендігінен хабар береді. Егер оларға тойтарыс беріп өз діндеріне кіргізбесе, онда Ирак-
тың аса қуатты патшасы Зарқұмның өзінің Мәдинеге келіп, зор қауіп тудыруы мүмкін екенді-
гін баяндайды. Зарқұм –Қожаның тікелей ұрпағы, батылдығы жағынан Рүсемнің өзімен теңе-
седі, оны жеңу қиынға соғады. Қанқұйлы соғы үш айға созылып, мұсылмандар жеңілістің та-
лай ащы дәмін татқанымен, аяғында Жаратушы жәрдемінің арқасында дінсіздерді тізе 
бүктіреді.  

Бұл жерде дін үшін болған соғысты байқауға болады. Ислам діні мұсылмандар үшін нағыз 
хақ дін болғандықтан, оның жолында күрес жүргізу әр мұсылманның маңдайына жазылған 
бақыт болып есептелген. Ал осы жолда ғазауат соғысы болғаны туралы небір қиссалар 
таратылған. Діни дастандар өзінің сюжеттері, мазмұны, шығу тарихы, даму, таралу жолдары 
жағынан әр түрлі. Бірақ олардың барлығының идеясы бірдей. Ол исламның руханият 
құндылықтарын үгіттеу, мұсылманшылықты өмір сүрудің негізі деп түсіндіру идеясы. Діни 
дастандар мазмұнына және тақырыбына сәйкес бірнеше топқа жіктеледі. Солардың бірі – 
исламды тарату мен орнықтыру жолында дінсіздермен күресті суреттейтін туындылар. 
Мұсылмандар да өзге халықтар сияқты өз дінін ғана нағыз ақиқат деп санады. Мұслман 
еместерді «кәпір» деп қарап, мұсылманшылыққа тарту, дінді қабалдату әділетті де, қасиетті іс 
саналды. Өзінің бар мүмкіндігін күш-қайратын ислам дінінің негізінде жұмсау оның кең 
таралып, салтанат құруына сарп ету – әрбір мұсылманның басты орышы болып есептеледі. 
Назира дәстүрінде өркендеп-дамыған қисса- дастандарда діннің ең басты нақты белгілері ол 
сөз болады. Оның бірі зікірмен байланысты. Зікір туралы ұзақ жылдар бойы біздерге 
толымсыз, тіпті теріс мәліметтер беріліп келді. Оны бақсының ойыны деп қарайтындар да көп. 
Ал шын мағынасында зікір – ес, жад. Ұлық Алланы еске алу. Жоғарыда айтылған «Зарқұм» 
қиссасында зікірмен байланысты мынандай жолдар кездеседі: 

Қорықпасын, жыламасын тұрсын жайға,  
Енді не жылағаннан табар пайда.  
Сонсоң көңілінен қорқу кетер,  
Әуелі зікір айтсын бір құдайға.  
Былайша хабар берді Пайғамбарға,  
 – Сізден баян болсын – деп, – асхабтарға.  
 Зікір тахлип Құдайға айтыңыз, – деп 
 Жүріп айтты жылап тұрғандарға 
 Бұ сөзді ұғып алды сахабалар,  
 Құдайға зікір айтып бәрі де олар,  
 «Иә, Тәңірі кәпірлерге қор қылма» деп 
 Дұғаға қол көтерді хақ Пайғамбар.  
Осылайша зікір арқылы Құдайға жалбарыну қиссаларда көп болғандығын көруге болады. 

Жалпы нәзирагөйлік үлгідегі діни қисса-дастандардың қырағы, оларды батырлық жырлармен 
салыстырғанда, ортақ ұқсастықтарының көп екендігін аңғарамыз. Қазақ батырлық 
жырларында құдайға жалбарыну, құдайдан жолдың ашық болуын сұрау мотивы көп кездеседі. 
Мұның өзі қазақ фольклорлық дәстүрінің терең тамыры бар екендігін көрсетеді. «Алпамыс», 
«Қобыланды», «Ер Тарғын» сында батырлар жыры көп орайда нәзирагөйлік үлгідегі қисса-
дастандармен ұқсас болып келеді. «Алпамыс» жырында Байбөрі мен Аналық құдайдан бала 
тілеп жүріп, Баба Түкті Шапты Әзиз әулиенің басына түнейді. Осы жерде әулиенің көк есектің 
үстінде, сахара яғни таңсәрі мезгілінде зікір салып келе жатқаны айтылады. Діни қисса-
дастандарда сонымен бірге Құдайды дос тұту, жар тұту көп ұшырасады. Жар парсы тілінен 
аударғанда «яр» – дос, жұбай деген мағынаны білдіреді. Құдайды дос тұту, жар тұту тек жүрек 
көздері ашылған адамдардың ғана қолынан келетін іс.  
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 Қорыта алғанда біздің мынандай шешім шығаруымыздың реті келіп тұр. Нәзирагөйлік 
дастандардың мазмұны мен ұқсастықтары көп болғанымен олардың әр түрлі ақынның өзіндік 
шеберлігімен жазылған бір бірінен айқындалып тұратын ерекшелігі бар туындылар екенін 
білуіміз шарт. Нәзирагөйлік дастандардың басты нақыштылығы оның дінімізбен байланысты 
ерекшелігі болып табылады. Сонымен қатар Батырлық қисса-дастандарды жырлаушы 
нәзирагөйлік ақындар көп ретте батырлардың өздерінің тегін адам еместігін, яғни әулие 
болғандығын жеткізуге талпынып, халықтың рухани ойлау санасына жеткізуге 
тырысқандығында байқай аламыз. Түйіндеп айтқанда нәзирагөйлік дастандардың тәрбиелік 
мән мағынасы өте терең жатқан ізгілікке, кемелдікке шақыратын айрықшы туындылар.  
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ПЕДАГОГТЫҢ КӨПТІЛДІ КОММУНИКАТИВТІК  
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 

 
Аңдатпа. Мақалада ғалымдарды ұзақ уақыттан бері мазалайтын және кәсіптік құзыреттілік мазмұнын 

анықтайтын педагогикалық, психологиялық, әлеуметтік жағдайларды анықтайтын мұғалімдердің кәсіптік 
маңызды сапасын анықтау мәселесі қарастырылады. Кәсіби көп тілдік коммуникативтік құзыреттілік білім 
беру үдерісін ұйымдастырудың тиімді шарты болып табылады.  

Түйін сөздер: көптілділік, құзыреттілік көзқарасы, дағдылар мен қабілеттер, тіл білімі, коммуникативті 
құзыреттілік.  

 
Инновациялық үрдістегі шарттар бойынша білім берудің қарқынды дамуы және Қазақстан 

Республикасышаруашылығының көптеген түрлерінің экономикалық негізі және өндіріс 
технологиясы, мемлекеттің жаңа буынның зиялылығына, нарықтық қарым-қатынастарды 
адамгершілік-этикалық өзін-өзі таныту проблемаларымен арақатынасын белгілеу қабілеттілі-
гіне тұтынушылығы, кәсіби білім беру жүйесінің алдына кадрларды дайындау барысында 
құрылымдық және мазмұнды өзгерістері бар проблеманы, әсіресе заманауи педагогикалық, 
методикалық және профессионалды дайындыққа ие болашақ мамандарды дайындауды 
талқыға қойды.  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаев өзінің 2009 жылғы 
«Жаңа әлемдегі – Жаңа Қазақстан» атты халыққа Жолдауында бәсекеге қабілетті ел болу 
мақсатында кезеңдерге бөлінген «Тілдер үшбірлігі» атты мәдени жобаны жүзеге асыруды 
ұсынды, үштілділікті дамытуға сай: қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілі ұлтаралық тіл 
ретінде, ағылшын тілі ғаламдық экономиканың жемісті интеграциясы ретінде қолдану [1]. 
Білім берудің жаңа үлгісі үш тілдің көмегімен тұрғызылады [2]. Міне, осы мақсатқа 
Елбасымыз болашақта жетуімізді талап етуде.  
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Заманауи білім берудің теориясы мен тәжірибесі мамандардың көптілділіктегі 
коммуникативті құзыреттілігінің дамуын талап етеді. «Көптілді кәсіби коммуникативті 
құзыреттілік» – кәсіби білім алған болашақ мамандардың ең басты сапасы болып табылады. 
Болашақ мамандардың коммуникативті құзыреттілігі көптілділік идеясына сүйенеді, 
маманнан мәдени диалог жүргізу икемділігін талап етеді, туған жердің және шет елдердің 
мәдениетін білу, өзге ел серіктестерімен бірбеткей диалог барысында алынған білімді 
пайдалана білуді талап етеді. Кәсіби білім алған мамандардың көптілді коммуникативті 
құзыреттілігінің негізі жоғарғы оқу орнында алған білімге байланысты және болашақта 
мультитілді орта шарттарындағы кәсіби мәселелерді тиімді шешуге көмектеседі. Бұл дерек 
жоғарғы оқу орындарындағы заманауи кезеңде мамандардың көптілді коммуникативті 
құзыреттілігіктерін қалыптастыруды қамтамасыз ету қажеттілігін көрсетеді.  

Кәсіби білім алған көптілді коммуникативті құзыреттілікке ие кәсіби дайындалған 
мамандардың теориялық-қолданбалы аспектілері тек қазақстандық зерттеушілердің ғана емес, 
шет ел зерттеушілерінің объекті болды. Ғалым В. В. Аитов мәселелі-жобалы тәсілдеме бары-
сында студенттердің өзгетілді кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру нұсқасын құрылымдады [3]; 
Т. К. Цветкова ағылшын тілін мәдениаралық тіл ретінде оқыту курсының теориялық негізін 
және билингвизм теориясын қалыптастырды [4]; И. Е. Брыксинаның докторлық зерттеуінде 
жоғары мектептерде көптілді білім беру концепциясы жөнінде атап өтті [5] және т. б. Кәсіби 
білім алған мамандардың көптілді коммуникативті құзыреттілігін қалыптастыру білім беру 
мекемелерінде қызмет өту кезінде жақсы дайындықты қамтамасыз етеді.  

Көптілділік құзыреттілікті маманның жалпы кәсіби құзыреттілігінің ажырағысыз 
компоненті ретінде қарастырамыз. Көптілділік құзыреттілігі жеке тұлғаның интегральды 
мінездемесі ретінде, оның нақты түйінделген екі мағыналы контексті бар кәсіби 
дайындығының сапалы сипаттамасын көрсетеді, яғни ана тілі мен шет тілінде тілдесе алуы, 
тілдік синтездің болуы.  

Қазақстанның әлемдік экономикалық кеңістікке белсенді кіру шарттарында, шет елдермен 
тілдесудегі қажет талап ретінде аса даму барысындағы өнеркәсіптік және ғылыми 
байланыстар аясында, жоғары оқу орындарын аяқтаған түлектерден шет тілін білу талап 
етіледі. Жоғарғы білімі бар әрбір маман міндетті түрде шет тілінде тілдесе алуы және кез-
келген кәсіби маңызды жағдайларда көптілді катынасқа қабілетті болуы қажет. Көптілді 
коммуникативті құзыреттілік бүгінгі күнде гуманитарлық және техникалық бағыттағы 
мамандардың кәсіби шеберлігінің міндетті құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. Көптілді 
коммуникативті құзыреттілік – бұл тек бір күндік талап қана емес, болашақ кәсіби қызметтің 
міндетті шарты. Сонымен қатар, бұл студенттің, болашақ маманның өзін-өзі дамыту құралы, 
бұл «кәсіби және жалпыадамзаттық мәдениетке араласу амалы, зиялылықтың көрсеткіші, 
әлеуметтік байланыстардың ажырамас бөлігі». Қазіргі кәсіби білім беру сапасы мемлекеттің, 
халықтың, жеке тұлғаның сауалына білім беру нәтижелерінің сәйкестілігі ретінде 
түсіндіріледі.  

Әртүрлі мамандықта оқып жатқан көптілді коммуникативті құзыреттілікке ие болашақ 
мамандарды дайындау кәсіби білім алуды меңгеруді және қызметте жедел ауысып жатқан 
шарттарға тез бейімделуді, бір қызметтен екіншісіне ауысқан кезде тез үйренісуді, және де 
шығармашылық жағынан қабілетті болуды болжайды. Кәсіби-педагогикалық білім берудегі 
шарттардың қиындауы білім беру технологиясын өзгертуді, кәсіби-педагогикалық қызметті 
қалыптастырудағы екпінді нығайтуды талап етуде. Білім беру үрдісінде аса маңызды мағынаға 
ие кәсіби-педагогикалық қызметті модельдеу мәселесі. Бұл, өз кезегінде, педагогикалық білім 
беруде, әсіресе, методикалық дайындық үрдісіндегі білім беру қызметінде құрылымдық, 
компоненттік, функциональдық сипаттамасын өзгертуді қажет етеді.  

Енді, бұл терминнің анықтамасын әдебиетте және құзыреттіліктің білім берудегі орнын 
меңгерген зерттеушілердің жұмыстарынан анықтау қажет. Мысалы, «құзырет» сөзінен 
бастайтын болсақ, С. И. Ожегов сөздігіндегі анықтамасы [6]: 1. Жақсы мағлұматтандырылған 
сұрақтар жинағы. 2. Біреулердің құқықтары мен өкілеттіліктер жинағы. А. И. Турчинов нақты 
қызметтегі құзыреттілік аясында кәсіби тәжірибелі адамға тигізетін құзыреттілік үстіндегі 
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нақтылық дәрежесін, ықпалдылығын түсінеді [7]. Яғни, құзыреттіліктің болуы ол нақты 
білімге, нақты мінездемеге ие екендігін, барлық нәрседен хабардар болуды білдіреді; 
құзыреттіліктің болуы – барлық өрісте нақты мүмкіндіктерге ие болуды білдіреді.  

Коммуникативті құзыреттілік ең бірінші Наум Хомскийдің еңбектерінде аталады, ол өз 
еңбектерінде «грамматикалық құзыреттілік» пен «тілдер заңының практикалық жүзеге асуы» 
арасына шекара жүргізеді [8]. Ең біріншіден ол тіл тасымалдаушысының идеалдандырылған 
лингвистикалық мағлұматы ретінде анықтайды. Ол адамға шексіз грамматикалық дұрыс пікір 
тудыруға мүмкіндік береді. Екінші – белгілі жағдайларда нақты тілді қолдану. 
Коммуникативті құзыреттіліктің түсініктемесін ары қарай ағылшын лингвисті Д. Хаймс 
дамыту үстінде, ол сөздік қатынаста лингвистакалық білімнің болуы немесе грамматикалық 
ережелерді білудің жеткілікті екендігін дұрыс деп санады. Ол үшін сонымен қатар «мәдени 
және әлеуметтік мағыналы жағдайлар» туралы мәліметті білу керек. Д. Хаймс пікірі бойынша, 
құзыреттілік, барлық тіл тасымалдаушылары түрлі лингвистикалық жағдайларда 
стратегиялық әрекет жасау қабілетіне ие болуы қажет. Ол үшін айтарлықтай иеленудің үлкен 
диапазоны керек [9].  

Көптілді коммуникативті құзыреттілік педагогтың шеберлілігінің ядросы. Бұл қабілет ол 
өзге адамдардың пікірін ой-елегінен өткізу және тыңдау, дискуссияға қатысу, өзіңнің ой-
пікіріңді қорғау, көпшілік алдына шығу, қарым-қатынас орнату және оны қолдау, шешім 
қабылдау, келісімсөздер жүргізу, топта жұмыс жасай алу және қызметтесу.  

Жалпы білім берудегі студенттердің дайындығын қамтамасыз етудің басты міндеті ол 
жалпы даму және тілді дамыту, ол көптілді коммуникативті құзыреттілікті жетілдірудің, 
болашақ маманның кәсіби қызметіне белсенді және жемісті түрде жұмыс атқару қажет 
екендігін білдіреді.  

Педагогикалық бағытта кәсіби білім алған болашақ мамандарды көптілдік коммуникативті 
құзыреттілікке дайындау технологиясы келесі компоненттерді құрамына кіргізеді.  

Технологияның ынталандырылған мақсатты компонентінің – студенттердің танымдық 
уәждемелерінің тұрақтылығын дамыту, яғни, болашақ маманның субъектті әлеуметтік-кәсіби 
ұстанымын құрамдастыруды, кәсіби-педагогикалық бағдарындағы тұрақтылығын білдіреді.  

Технологияның мазмұнды компоненті білім мен тәжірибелік жүйенің тұтастығын 
меңгеруді қарастырады. Бұл компонент студенттің қызмет ету әдісін, яғни, алға қойған 
мақсаттары мен шарттарын құрамдастыруға бағытталған.  

Технологияның операциялық-қызметтік компонентінің мақсаты: жобалық, зерттеушілік, 
технологиялық шеберлілікті, креативтілікті, дербестікті, танымдылық белсенділікті дамыту. 
Операциялық-қызметтік компоненті студенттің практикалық түрде іс-әрекетті жүзеге 
асыруын сипаттайды.  

Бағалау-нәтижелік компонент. Бұл компонент барлық практикалық сабақтарда жүзеге 
асырылады және студенттің орындаған жұмысын бағалауға негізделген. Яғни, студенттің 
қызмет ету әдісін игерушілігін аңғару дәрежесін анықтау және қателіктер мен ақауларды жою. 
Пәнді ағылшын тілінде меңгеру барысында бұл мақсатқа сараптау және барабарлы әдістер мен 
оқу құралдарын қолдану арқылы жетуге болады. Технологияның бағалау-нәтижелік 
компоненті кәсіби дайындалған студенттердің өзін-өзі бағалау және өзін-өзі тексеру блогын 
өзіне қосады. Рефлексивті функцияларды дамыту өзіңнің жұмысыңның нәтижелерін, жеке 
жеңістер мен жеке даму дәрежесін аңғарымды түрде бақылаумен сипатталады.  

Кәсіби білім алған болашақ маманның көптілдік құзыреттілігінің дәрежесін анықтай 
отырып, берілген құзыреттіліктің құрылымдық бағалауы болып табылатын, басты 
көрсеткіштерге көңіл аударамыз. Біз келесі құрылымдылықтың дәрежелерін анықтадық: 
теориялық білім мен тәжірибелілік; студенттің кәсіби маңызды жеке қадір-қасиеттері 
(ойлаудың, креативтіліктің, танымдық белсенділіктің дамуы); кәсіби бағыт(оқуға деген 
уәждемелі-бағалы қарым-қатынас және болашақ кәсіби-педагогикалық салада білім алудағы 
кәсіби бағыт). Берілген технология Қазақстанның мемлекеттік саясатының бүгінгі күндегі 
басты мақсаттарының бірі, жоғарғы оқу орындарының болашақ түлектерінің кәсіби 
құзіреттілік дайындығының сапасын көтеруге мүмкіндік береді.  
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