
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алматы, 2020 

 

ISSN 1728-7804 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

Kazakh National Pedagogical University after Abai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАБАРШЫ 

«Филология ғылымдары» сериясы 

Серия «Филологические науки» 

Series «Philological sciences» 

№3(73) 



Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi 

 

ХАБАРШЫ 

 

«Филология ғылымдары» сериясы, 

№3(73), 2020 

 
Шығару жиiлiгi – жылына 4 нөмiр. 

2000 ж. бастап шығады 

 

Бас редактор 

п.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі 

Б.Ө. Сманов 

 

Бас редактордың орынбасары 

ф.ғ.д., қауым.проф. 

А.В. Таңжарықова 

 

Ғылыми редакторлар 

ф.ғ.д., проф. Б.Әбдіғазиұлы, 

ф.ғ.д., проф. С.Ж. Әбішева, 

ф.ғ.д., проф. Қ.Ө. Есенова, 

ф.ғ.д., доцент Н.А. Ильясова 

 

Редакция алқасы: 

ф.ғ.д., проф. 

У.М. Бахтикиреева (Ресей), 

PhD докторы, проф. 

И.З. Белобровцева (Эстония), 

ф.ғ.д., проф. 

Ердоған Алтынкайнак (Түркия), 

ф.ғ.д., проф.  А.К. Киклевич (Польша), 

ф.ғ.д., проф. Г.Л. Нефагина  (Польша), 

ф.ғ.д., проф. 

Нонако Сусуму (Жапония), 

магистр, проф. 

Н.И. Ишекеев (Қырғызстан), 

п.ғ.д., проф. Жан Диңжиң (Қытай), 

п.ғ.д., проф. Чан Дин Лам (Вьетнам), 

п.ғ.д., проф. 

Л.В. Сафронова (Қазақстан), 

ф.ғ.д., проф. 

А.К. Жундибаева (Қазақстан), 

PhD доктор 

Г.С. Каримова (Қазақстан) 

PhD доктор 

А.М. Нурбаева PhD доктор 

(жауапты хатшы) 

 

© Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi, 2020 

 

Қазақстан Республикасының мәдениет 

және ақпарат министрлiгiнде 2009 жылы 

мамырдың 8-де тiркелген №10109-Ж 

 

Басуға 07.12.2020 қол қойылды. 

Пiшiмi 60х84 1/8. Көлемi 47.5 е.б.т. 

Таралымы 300 дана. Тапсырыс 392. 

 

050010, Алматы қаласы, 

Достық даңғылы, 13. 

Абай  атындағы ҚазҰПУ 

 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетiнiң 

«Ұлағат» баспасы 

М а з м ұ н ы  

С о д е р ж а н и е 

C o n t e n t 

 

ТІЛ БІЛІМІ 

ЛИНГВИСТИКА 

LINGUISTICS 

 

Асильбекова Н.У. Антропонимдердің сөзжасамдық тәсілдері..... 

Asilbekova N. Word educational methods of anthroponyms............... 

 

Amirbekova A. The valence property of neologisms in kazakh language 

Әмірбекова А.Б. Қазақ тіліндегі неологизмдердің тіркесімділік 

әлеуеті................................................................................................... 

 

Бақбергенова Р.Қ. Қазақ-түрік тілдеріндегі экспрессивті- 

эмоционалды лексиканың этномәдени сипаты................................. 

Bakbergenova R. Ethno-cultural character of expressive and 

emotional vocabulary in the kazakh-turkish languages......................... 

 

Досова А. А.Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегінің 

этнолингвистикалық  сипаты............................................................... 

Dossova А. Ethnolinguistic aspect of work of A.Baitursynov 

"Literature studies"................................................................................ 

 

Есенова Қ.Ө. Академик Шора Сарыбаевтың баспасөз тіліне 

қатысты зерттеулері ........................................................................... 

Essenova K. Research of academician Shora Sarybayeva on press 

language................................................................................................. 

 
Ельчибеков Б., Рауандина А., Елікбаев Б. Тіл білімі саласында 
мәтін лингвистикасының пән ретінде қалыптасуы.......................... 

Yelchibekov B., Rauandina A., Yelikbaiev B. Formation of text 

linguistics in the field of linguistics ...................................................... 

 

Жүнісова М.Ә., Касенов Е.С. Қазақ тіл біліміндегі құман 

қыпшақтарының жазба ескерткішін зерттеуші (профессор Әбжан 

Құрышжанұлының 90 жылдығына орай).......................................... 

Zhunissova M., Kasenov Y. Researcher of the written monument 

kuman kipchak kazakh linguistics (The 90 th anniversary  of 

Professor Abzhan Kuryshzhanuly)........................................................ 

 

Жиренов С.А., Касенов Е.С. Ән мәтіндеріндегі 

орнитологизмдердің лингвокогнитивтік семантикасы.................... 

Zhirenov S., Kasenov Y. Linguo-cognitive semantics of 

ornithonyms in texts of songs................................................................ 

 

Жиренов С.А., Касенов Е.С. Дүниенің тілдік бейнесіндегі 

орнитологизмдердің концептілік мәні............................................... 

Zhirenov S., Kasenov Y. The conceptual importance of ornitonyms 

in the language picture of the world...................................................... 

 

Жылқыбай Г.Қ., Абдукамалова Э. Септеулік шылаулардың 

армян жазулы ескерткіштердегі қолданысы..................................... 

Zhylkybay G., Abdukamalova E. The use of the postpostions on 

armenian  written monuments................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

 

 

14 

 
 

21 

 

 

 

26 

 

 

 

32 

 

 

 

36 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

46 

 

 

 

52 

 

 

 

58 



Казахский национальный 

педагогический университет 

имени Абая 

 

ВЕСТНИК 

 

Серия «Филологические науки», 

№3(73), 2020 

 

Выходит с 2000 года. 

Периодичность – 4 номера в год 

 

Главный редактор 

д.п.н., проф., академик НАН РК 

Б.У. Сманов 

 

Зам. гл. редактора 

д.ф.н., ассоц.проф. 

А.В. Танжарикова 

 

Научные редакторы 

д.ф.н., проф. Б.Абдигазиулы, 

д.ф.н., проф. С.Д. Абишева, 

д.ф.н., проф. К.О. Есенова, 

д.ф.н.,доцент Н.А. Ильясова 

 

Редакционная коллегия: 

д.ф.н., проф. 

У.М. Бахтикиреева (Россия), 

доктор PhD, проф. 

И.З. Белобровцева (Эстония), 

д.ф.н., проф. 

Ердоган Алтынкайнак (Туркия), 

д.ф.н., проф. А.К. Киклевич (Польша), 

д.ф.н., проф. Г.Л. Нефагина (Польша), 

магистр, проф. 

Нонако Сусуму (Жапония), 

д.п.н., проф. 

Н.И. Ишекеев (Кыргызстан), 

д.п.н., проф. Жан Динжин (Китай), 

д.п.н., проф. Чан Дин Лам (Вьетнам), 

д.ф.н., проф. 

Л.В. Сафронова (Казахстан), 

доктор PhD 

А.К. Жундибаева (Казахстан), 

доктор PhD 

Г.С. Каримова (Казахстан), 

доктор PhD А.М. Нурбаева 

(ответ. секретарь) 

 

© Казахский национальный 

педагогический университет 

имени Абая, 2020 

 

Зарегистрировано в Министерстве 

культуры и информации Республики 

Казахстан 8 мая 2009 г. №10109-Ж 

 

Подписано в печать 07.12.2020. 

Формат 60х84 1/8. Объем 47.5 

уч.-изд.л. 

Тираж 300 экз. Заказ 392. 

 

050010, г. Алматы, 

пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 

 

Издательство «Ұлағат» Казахского 

национального педагогического 

университета имени Абая 

Жолшаева М.С., Қалибекұлы Т. Қазақ тіліндегі жүр етістігінің 

функционалды-семантикалық ерекшелігі......................................... 

Zholshayeva M., Kalibekuly T. Functional and semantic features of 

the verb "жүр" in the kazan language.................................................... 

 

Зайсанбаева Г.Н., Акимжанова Г.С. Туынды сөздердің 

сөзжасамдық уәждемесі...................................................................... 

Zaysanbayeva G., Akimzhanova G. Word formation motivation of 
derived words......................................................................................... 

 

Исмаилова Ф.К. Дипломатиялық дискурстың коммуникативті- 

прагматикалық ерекшеліктері............................................................ 

Ismailova F. Communicative-pragmatic features of diplomatic discourse 

 

Кайдарова Г., Сүлейменова Ж. Қазақ тілінде буын 

категориясының зерттелуі.................................................................. 

Kaidarova G., Suleimenova Zh. Studying the category of the 

syllable in the kazakh language............................................................. 

 
Қасым Б.Қ. Қазақ тіліндегі «көз, көру» аталымдарын 
когнитивті-семантикалық талдау....................................................... 

Kassym B. Cognitive-semantic analysis of the nomination "eye, to 

see" in the kazakh language................................................................... 

 

Калбирова Т.Н. Қазақ және француз тіліндегі өлшем категориясы 

Kalbirova T. Measurement category in kazakh and french................. 

 

Мамедова Ф.З., Дулаева Э.З. Антропоцентрическая парадигма 

фразеологических единиц в русском и арабском языках................ 

Mamedova F., Dulayeva E. Anthropocentric paradigm of 

phraseological units in russian and Arabic............................................ 

 

Мазибаева Ж. Т.Ахметжан шығармаларындағы Aр 

концептісінің репрезентациясы.......................................................... 

Mazibayeva Zh. Representation of conscience concept in the works 

By T.Akhmetzhan.................................................................................. 

 

Мухамеджанова Г.Т., Мухамеджанова А.Т. Көркем мәтіннің 

поэтикалық ерекшеліктері.................................................................. 

Mukhamejanova G., Mukhamejanova A. Poetic features of the 

literary text.............................................................................................  

 

Миров М.О., Садуақас Н.А. Жұбановтану саласының жаңа 

беттері................................................................................................... 

Mirov M., Saduakas N. New pages of Jubanovation.......................... 

 

Муллагаянова Г., Абзулдинова Г. Казахстанская русистика: 

персоналии (К 60-летию З.К. Темиргазиной)................................... 

Mullagayanova G., Abzuldinova G. Kazakh russian studies: 

personalities (To the 60 th anniversary of Z.K. Temirgazina)............... 

 

Nadir İlhan Türkçede kökü unutulan kelimeler................................... 

Надир Ильхан Түрік тілінде түбілі ұмытылған сөздер.................. 

 

Оспан Ж.А., Қалыбаева Қ.С. Қазақ және түрік тілдеріндегі 

зоонимдік фразеологизмдердің ұлттық ерекшеліктері.................... 

Ospan J., Kalybaeva К. National features of zoonymic 

phraseologies in kazakh and turkish languages..................................... 

 

65 

 

 

 

70 

 

 

 

74 

 

 

79 

 

 

 

84 

 

 

99 

 

 

106 

 

 

 

113 

 

 

 

120 

 

 

 

129 

 

 

135 

 

 

140 

 

 

153 



Kazakh National Pedagogical 

University named after Abai 

 

BULLETIN 

 

Series «Рhilological sciences» 

№3(73), 2020 

 

Editor in chief 

doctor of pedagogical sciences, academician 

B.Smanov 

 

Deputy Chief Editor 

doctor of philology, associate professor 

A. Tanzharikova 

 

Scientific editors 

doctor of philology, professor 

B. Abdigaziuly, 

doctor of philology, professor 

S.Abisheva, 

doctor of philology,professor 

K.Esenova, 

doctor of philology,associate professor 

N.Ilyasova, 

 

The editorial board members: 

doctor of philology, professor 

U.M. Bakhtikireeva (Russia), 

PhD, professor 

I.Z. Belobrovceva (Estonia), 

doctor of philology, professor 

Erdogan Altynkainak (Turkey), 

doctor of philology, professor 

A.K. Kiklevich (Poland), 
doctor of philology, professor 

G.L. Nefagina (Poland), 

master, professor 

Nonako Susumu (Japan), 

doctor of pedagogical sciences, professor 

N.I. Ishekeyev (Kyrgyzstan), 

doctor of pedagogical sciences, professor 

Zhan Dingzhing (China), 

doctor of pedagogical sciences, professor 

Chan Din Lam (Vietnam), 

doctor of philology, professor 

L.Safronova (Kazakhstan), 

PhD doctor A.Zhundibaeva (Kazakhstan), 

PhD doctor G.Karimova (Kazakhstan), 

PhD doctor А.Nurbayeva 

(еxecutive secretary) 

 

©Kazakh National Pedagogical University 

named after Abai, 2020 

 

Registered in the Ministry of Culture and 

Information of the Republic of Kazakhstan 8 

May 2009 №10109-Zh/Ж 

 

Signed in print 07.12.2020. 

Format 60x84 1/8. Volume 47.5 

teaching and publishing lists. 

Number of copies 300. Order 392. 

 

050010, Almaty, Dostyk avenue 13, 

KazNPU named after Abai 

Publishing House “Ulagat” of the Kazakh 

National Pedagogical University named after 

Abai 

Оналбаева А.Т., Орынханова Г.А., Аскарова Г.С. Табу и 

табуированная лексика в казахском языке........................................ 

Onalbayeva A., Orynkhanova G., Askarova G. Taboo and tabular 

vocabulary in the kazakh language........................................................ 

 

Сагидолда Г., Жылқыбай Г.Қ. Түркі лексикографиясы: 

жетістіктері және алдағы міндеттері................................................. 

Sagidolda G., Zhylkybay G. Turkic lexicography: achievements 
andupcoming tasks................................................................................. 

 

Сейтбатқал Ә.Б., Бектемірова С.Б. XXI ғасырдың басындағы 

түркі тілдес халықтардың әлемдік таралымы................................... 

Seytbatkal A., Bektemirova S. World space of turkic-speaking 

peoples at the beginning of the XXI century......................................... 

 

Садық Д.А., Мәдиева Г.Б. Компьютерлік лингвистика 

кеңістігіндегі электронды сөздіктердің артықшылығы................... 

Sadyk D., Madieva G. Advantages of electronic dictionaries in the 

space of computer linguistics................................................................. 

 

Турашбек Е., Ныязбекова К.С. Қазіргі орыс тіліне СӨС 

саласынан облигаторлық кірме сөздердің ену ерекшелігі туралы 

Turashbek Y., Nyyazbekova K. To the question of the specific 

entry in the modern russian language of obligatory borrowing from 

the sphere of HLS.................................................................................. 

 

ӘДЕБИЕТТАНУ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

LITERATURE 

 
Әшімбаева Ә., Тұрсынәлі Ж., Сабигазина С. Қазіргі балалар 
прозасының көркемдік әлемі............................................................. 

Ashimbaeva A., Tursynali Z., Sabigazina S. The artistic world of 

modern children's prose......................................................................... 

 

Базылова Б.К. Концепция национального характера в 

историческом романе.......................................................................... 

Bazylova B. The concept of national character in the historical novel 

 

Бектурганова Ж.М., Сейталиева Қ.У. Талдамалы эссе және 

оның дидактикалық маңызы............................................................... 

Bekturganova Zh., Seytalieva K. Analytical essey and features of 
its use for didactical purposes................................................................ 

 

Bürkütbayeva Ş., Kortabayeva G. Bağımsız Kazakistan’daki 

uygurşiirinin özellikleri.......................................................................... 

Бүркітбаева Ш.Д., Қортабаева Г.Қ. Тәуелсіз Қазақстандағы 

ұйғыр поэзиясының ерекшеліктері.................................................... 

 

Дүйсенбі А.К. «Бозұғлан», Ахметбек һәм Жүсіпбек жырының 

қолжазба мәтіндеріне текстологиялық талдау.................................. 

Duisenbi A. Textological analysis of the manuscript texts of the song 

«Bozuglan», Ahmetbek and Zhusupbek».............................................. 

 

Жанбершиева Ұ.Н. Абай - қазақ халқының ой айнасы.................. 

Zhanbershieva U. Abay - a mirror of thought of the kazakh people... 

 

Каримова Г.С., Ақыш Н.Б. «Рухани жаңғыру» аясында жаңаша 

қарастыру – ғылыми қажеттілік (Оралхан Бөкей 

шығармашылығы негізіндегі когнитивтік талдау)........................... 

Karimova G., Akysh N. Scientific necessity is a new approach 

within the framework of " Modernization of public consciousness 

"(Cognitive analysis based on Oralkhan Bokei’s work)........................ 

 

158 

 

 

 

164 

 

 

 

173 

 

 

 

180 

 

 

 

185 

 

 

 

 

 

 

 

 
192 

 

 

 

197 

 

 

203 

 

 

 

209 

 

 

 

216 

 

 

221 

 

 

 

226 



Көшекова А.А. Батырлар жырындағы ат бейнесінің басты 

сипаттары.............................................................................................. 

Koshekova A. The main characteristics of a horse in the epos of 

heroes..................................................................................................... 

 

Өтеген Н.О., Қалниязова А.Қ. Жыраулар поэзиясындағы ел 

басқару ісіне қатысты жыр-толғаулар прагматикалық әлеуеті....... 

Otegen N., Kalniiazova А. Pragmatic potential of the works of 
zhyrau related to governing the country................................................ 

 

Рақыш Ж.С. Қазақ фольклортану терминдері: сөздік жасау 

тәжірибесі............................................................................................. 

Rakysh Zh. The terms of the kazakh folklore studies: the experience 

of the preparation of the dictionary........................................................ 

 

Рүстемова Ж.А. Қазақ балалар поэзиясындағы Абай, Ыбырай 

дәстүрлері............................................................................................. 

Rustemova Z. The tradition of Abay, Ibray the kazakh children's poetry 

 
Саметова Ж.Ш., Айтимов М.К. Тарихи шындық поэтикасының 
көркемдік үндестігі.............................................................................. 

Sametova Z., Aitimov M. Artistic harmony of the poetics of 

historical truth........................................................................................ 

 

Сарбасов Б.С., Орынханова Г.А., Егізбаева З.С. Оралхан 

Бөкей «Бәрі де майдан» повесіндегі замандастар бейнесі............... 

Sarbasov B., Orynhanova G., Egizbayeva Z. The image of 

contemporaries in the Oralkhan Bokei’s story “Бәрі де майдан”........ 

 

Сейсенбаева Ж.А. Баққожа Мұқай повестеріндегі дәуір 

шындығы және көркемдік шешім...................................................... 

Seisenbayeva Zh. The reality and artistic solution of the era in the 

novels of Bakkozha Mukai.................................................................... 

 

Сейтенова А.Е. Ш.Мұртаза романдарындағы табиғат 

концепті................................................................................................ 

Seitenova A. The nature-concept in the novels of Sh.Murtaza............. 

 

Сманов Б.Ө., Құттыбаев Ш.Д., Абдимомынов Е.Б. Қаламгер 

және өмір шындығы (Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» 

романындағы автор бейнесі)............................................................... 

Smanov B., Kuttybayev Sh., Abdimomynov Y. The writer and the 

reality of life (The image of the author in the novel by Sh.Murtaza 
"Moon and Aisha")................................................................................ 

 

Сұлтанова Б.М. Ә.Кекілбаевтың «Абылай хан» пьесасындағы 

лиризм және образдардың идентификациясы................................. 

Sultanova B. Lyrism and identification of images in the play of 

A.Kekilbaev «Abylay Khan»................................................................. 

 

Сұлтанова Б.М. Кейіпкер әлемі мен оқыран шындығы 

арақатынасы......................................................................................... 

Sultanova B. The relationship between the world of the hero and the 

reality of the reader................................................................................ 

 

Тебегенов Т.С., Есіркепова Г.Е., Айтимов М.К. Абайтану – 

қазақ өркениетінің рухани қазынасы................................................. 

Tebegenov Т., Esirkepova G., Aitimov M. Abaystudies – spiritual 

treasure of kazakh civilization .............................................................. 

 

232 

 

 

 

237 

 

 

 

244 

 

 

 

250 

 

 

257 

 

 

 

263 

 

 

 

267 

 

 

 

272 

 

 

 

277 

 

 

 

 

283 

 

 

 

288 

 

 

 

294 

 



Хамраев Ә.Т. Рабғұзи және ежелгі қазақ әдәбиетіндегі мифтік 

сана........................................................................................................ 

Khamraev A.T. Rabguzi and mythical consciousness in ancient 

kazakh  literature..................................................................................... 

 

ПЕДАГОГИКА МЕН ӘДІСТЕМЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

PEDAGOGI AND METHODOLOGI PROBLEMS 

 

Абишева С.Д., Онгарбаева А.Т., Серикова С.К. Результаты 

когнитивного и некогнитивного исследования первоклассников 

г. Алматы ............................................................................................. 

Abisheva S., Ongarbaevа A., Serikova S. Results of cognitive and 

non-cognitive research of first-graders in Almaty................................. 

 

Бораш Р.Б. Драмалық шығармаларды теориялық білім мен 

тәжірибені ұштастыра оқыту әдістері................................................ 

Borash R. Methods of teaching drama combined with theoretical 

knowledge and experience..................................................................... 

 

Ерхожина Ш.Л. Студенттердің білім жүйесін блум мақсаттары 

арқылы бекіту....................................................................................... 

Yerkhozhina Sh. Formalizing students’ knowledge systems with 

bloom’s goals......................................................................................... 

 

Жанпейс    У.А.,    Озекбаева    Н.А.,    Куанышбаева     Ш.С. 

О приоритетных ориентирах в практике обучения русскому 
языку  как второму................................................................................ 

Zhanpeis U., Ozekbayeva N., Kuanyshbayevа Sh. The priority 

guidelines in the practice of teaching russian as a second language..... 

 

Жанпейс   У.А.,   Озекбаева   Н.А.,   Куанышбаева   Ш.С. 
Учет внутрилексической системности в практическом курсе 

русского языка..................................................................................... 

Zhanpeis U., Ozekbayeva N., Kuanyshbayevа Sh. Accounting of 

the intra-lexic system in the practical course of the russian 

language................................................................................................. 

 

Каримова Б.C., Саметова Ф.Т., Орынханова Г.А., Лингво 

дидактические тесты в обучении второму языку............................. 

Karimova B., Sametova F., Orynkhanova G. Linguodidactic tests 

in teaching a second language............................................................... 

 

Karimova B. Lingua-cognitive capabilities of Кazakhstan Мedia as 

an instrument of influence on public consciousness.............................. 

Каримова Б.C. Қазақстандық БАҚ-тың лингвокогнитивті 

мүмкіндіктері  қоғамдық санаға әсер ету құралы ретінде............... 

 

Каримова Г.С. Драматургияны оқытудың ғылым салаларымен 

байланысы............................................................................................ 

Karimova G. Relationship of teaching drama with the branches of 

science.................................................................................................... 

 
Ordabayev Ch., Aldashev N., Nabidullin A. Peculiarities of mobile 
application usage in teaching english for university students................ 

Ордабаев Ч.К., Алдашев Н.М., Набидуллин А.С. Университет 

студенттерін  ағылшын  тілін  оқытуда  мобильді  қосымшаларды 
қолдану ерекшеліктері........................................................................ 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 
305 

 

 

 

309 

 

 

 

317 

 

 

 

 

321 

 

 

 

 

327 

 

 

 

 

334 

 

 

 

340 

 

 

 

344 

 

 

 

350 

 



Райымбекова Ә.А., Ешимов М.П., Нұртілеуова С.Р. 
Қазақстанда орыс тілін шет тілі ретінде оқытуда оқытудың 

инновациялық түрлерін қолдану........................................................ 

Raimbekova A., Eshimov M., Nurtileuova S. Use of innovative 

forms of training in teaching russian as a foreign language in 

Kazakhstan............................................................................................. 

 
Рустемова Ж.А., Дүйсембекова А.Е. Жаңартылған білім беру 
жүйесі бойынша мектеп оқулықтарына қойылатын талаптар........ 

Rustemova Z., Duisembekova A. Requirements for school 

textbooks for the updated education system.......................................... 

 

ЖУРНАЛИСТИКА 

ЖУРНАЛИСТИКА 

JOURNALISM 

 

Әлкебаева Д.А., Саткенова Ж.Б., Әміров Ә.Ж. Қазақ 

телевизиясының прагмастилистикасы............................................... 

Alkebaeva D., Satkenova Zh. Amirov A. Pragmastylistic kazakh 

TV.................. 

 

БІЗДІҢ  АВТОРЛАР........................................................................... 

OUR  AUTORS..................................................................................... 
НАШИ  АВТОРЫ............................................................................... 

 
 

354 

 

 

 

 

361 

 

 

 

 

 

 

 
366 

 
 

372 

375 

378 

 



 ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №3(73), 2020 г.  

ЖУРНАЛИСТИКА 

ЖУРНАЛИСТИКА 

JOURNALISM 
 

МРНТИ 654.197 

Әлкебаева Д.А., 1 Саткенова Ж.Б., 2 Әміров Ә.Ж. 3 

1,2,3 Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

Алматы, Қазақстан 
 

ҚАЗАҚ ТЕЛЕВИЗИЯСЫНЫҢ ПРАГМАСТИЛИСТИКАСЫ 
 

Аңдатпа 

Бұл мақалада қазіргі қазақ телевизиясының прагмастилистикалық ерекшеліктері қарастырылады. 

Қазақ телевизиясындағы ана тіліміздің бүгіні мен болашағын бағдарлау тіл мамандарының міндеті 

болып саналады. Прагмастилистика саласы когнитивті лингвистика, психолингвистика, сөз 

мәдениеті, лингвомәдениеттану мәселелерін де басшылыққа алады, осы салалармен байланысты тіл 

көрінісін анықтайды.Қазақ телевизиясы прагмастилистикасының өзекті мәселеге айналуына 

бағдарламалардың, телехабарлардың публицистикалық стильден ауызекі стильге ойысып жатқаны 

себеп болып отыр. Телебағдарламалардың рейтингісінің төмендеуі, теледидар көретін 

жұртшылықтың азаю себебі сөз қолданысының, сөздің әсер етуші күшінің төмендеп бара 

жатқандығынан деп білеміз. Бүгінгі қазақ телевизиясындағы “Дара жол”, “Мәселе”, “Біздің назарда” 

сынды әлеуметтік-сараптамалық бағдарламалар, “Ережесіз әңгіме”, атты телесұхбат бағдарламалар 

мақалаға материал ретінде алынды. Ток-шоулардың прагмастилистикасын зерттеу де бүгінгі күннің 

келелі мәселесіне айналып отыр. Осы мақсатқа сәйкес“Қалаулым”, “Өз ойым”, “Астарлы ақиқат” 

бағдарламалары тіліне прагмастилистикалық талдау жасалды. 

Түйін сөздер: публицистикалық стиль, адресант, прагматикалық әлеуеті, көркемдік 

тәсіл,стильдік амал-тәсілдер 

 

Alkebaeva D., 1 Satkenova Zh. 2 Amirov A. 3 
 

1,2,3 Al-Farabi Kazakh National University, 

Almaty, Kazakhstan, 

 

PRAGMASTYLISTIC KAZAKH TV 

 

Abstract 

In this article we are talking about the specific features of the modern Kazakh TV in the language of 

pragmastylistic. The actual problem of pragmastilistics of Kazakh television is that today programs, TV 

shows with a publicistic style are seen in a publicistic style. The field of pragmastilistics is also guided by the 

issues of cognitive linguistics, psycholinguistics, speech culture, linguoculturology, and determines the type 

of language associated with these areas. The decrease in the rating of TV programs is due to the fact that the 

population that sees television is reduced due to a decrease in speech action, the acting power of speech. 

Focusing on the present and future of the native language on Kazakh television is the task of language 

specialists. The material for the article is taken from the social-analytical programs on modern Kazakh 

television “Дара жол”, “Мәселе”, “Біздіңназарда” and the TV program “Дара жол”, “Мәселе”, 

“Біздіңназарда”. The study of pragmastylistic talk show is the problem today. As a working material 

accepted program “Қалаулым”,“Өзойым”, “Астарлыақиқат”. 

Keywords: journalistic style, addressee, pragmatic potential, artistic approach, stylistic approach 
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ПРАГМАСТИЛИСТИКА КАЗАХСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Аннотация 
В данной статье речь идет о специфических особенностях современного казахского телевидения 

в языке прагмастилистики. Актуальная проблема прагмастилистики казахского телевидения 

заключается в том, что на сегодняшний день программы, телепередачи с публицистическим стилем 

видны в публицистическом стиле. Область прагмастилистики также руководствуется вопросами 

когнитивной лингвистики, психолингвистики, культуры речи, лингвокультурологии, определяет вид 

языка, связанный с этими областями.Снижение рейтинга телепрограмм связано с тем, что население, 

видящее телевидение, уменьшается из-за снижения речевого действия, действующей силы речи. 

Ориентация на настоящее и будущее родного языка на казахском телевидении является задачей 

языковых специалистов. В качестве материала для статьи взяты социально-аналитические программы 

на современном казахском телевидении “Дара жол”, “Мәселе”, “Біздіңназарда” и телепередача 

“Ережесізәңгіме”. Изучение прагмастилистики ток-шоу-проблема сегодняшнего дня. В качестве 

рабочего материала принимаются программы “Қалаулым”,“Өзойым”, “Астарлыақиқат”. 

Ключевые слова: публицистический стиль, адресант, прагматический потенциал, 

художественный подход, стилистический подход 

 

Кіріспе. Прагмастилистика стилистикалық және прагматикалық зерттеулерінің тоғысында пайда 

болып, пәнаралық ғылыми сала ретінде қалыптасты. Тарихи алғышарттардың (ХХ ғ. 60-шы жж. тіл 

білімінде қалыптасқан тілдің динамикалық аспектісін зерттеуге деген қажеттілік),ізденістер мен 

зерттеуобъектісінің (сөйлеу коммуникациясы тілдік іс-әрекет процесінде тілдің қызмет етуі және 

оның нәтижелері мәтіндерде) ортақтығын анықтай отырып, прагматика мен стилистика қатар 

дамыды. 

Стилистика өзінің зерттеу нысанына сәйкес прагматикамен тығыз байланысты. Бұл туралы 

зерттеушілер:“функционалды стильдермен қызмет көрсетілетін қарым-қатынастың типтік салалары 

олардың прагматикалық талғамын анықтаса, ал бірқатар стильдер үшін (атап айтқанда, ресми, 

публицистикалық) прагматикалық компонент жанрларды дифференциялауда айқындаушы болып 

танылады. Екі ғылыми пән де сөйлеуді зерттеп, коммуникацияның мақсатына жету үшін 

(стилистикада бұл қарым-қатынастың нақты саласының жалпы мақсаты, прагматикада бұл нақты 

сөйлеу әрекетінің болып жатқан уақытындағы мақсаты) құралдарды таңдауға бағыттайды”, – дейді. 

[1, 41б.]. 

Публицистикалық стиль – жұртшылықтың әлеуметтік маңызы бар мәселелерін қарастырады, 

белгілі бір мәселе төңірегінде көпшілік пікірін қалыптастырудың маңызды құралы. Бұл стильдің 

түрлі жанры қоғамдағы оқиғаларды, елдің ішкі-сыртқы саясатын, ұлттың мәдениеті мен мораль 

мәселелерін сөз етеді. Публицистиканың мақсаты – көпшілікке әсер ету, оқиға мен құбылыстардың 

мәнін ашып, көпшіліктің назарын аударту. Қызметі сан алуан:саяси және идеологиялық рөл 

атқарады; әлеуметтік институттардың қызметіне әсер етеді;қоғамдық тәрбие, үгіт-насихат 

құраләлеуметтік ақпаратты ұйымдастыру және беру тәсілі. Тілдік құралдары: стилдік амал-тәсілдер, 

перифраздар, риторикалық сұрақтар, антитеза т.б. 

Ахмет Байтұрсынов еңбегінде тіл қолданысы, тіл қисыны, сөз дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл 

дәлдігі, тіл көрнектілігі деген мәселелер сөз етіледі. Осы айтылғандардың бәрі прагмастилистика 

ғылымының зерттеу нысанына негіз бола алады. Бұған: “айтушы ойын өзі үшін айтпайды. Өзге үшін 

айтады. Айтушы сөйлейтін тілін жақсы қолдана білу тиіс. Яғни әр сөздің мағынасын жақсы біліп, 

дұрыстап сөйлемді тізе білу тиіс”деген ғалымның сөзі дәлел бола алады[2, 254 б.]. 

Профессор Д.А. Әлкебаева публицистикалық стильдің хабар беру мен әсер ету ықпалын былай 

деп түсіндіреді: “публицистикалық стильдің хабарлама функциясы тілдің құрылымдық жүйесінің, 

бейтарап сөздердің қабатын құрайды. Олар – ұлттық тілдің сөз байлығы, стандарт сөздердің 

лексикалық қатарлар тізбегі. Мәдени коммуникацияда стилистикалық амал-тәсілдер хабарлама 

жеткізу үшін ауызша және жазбаша тілмен берілетін шығарманың стилистикалық нормасы жасалу 
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қажеттігі бірінші орынға қойылады. Тілдің стилистикалық әсер ету және прагматикалық мақсат ету 

функциясынан концептуалды сөздер (бағалаушы лексика), көркемдік тәсіл, сөйлем құрамы, 

сөйлемдердің компоненттерінің құрылымдық ерекшеліктері айқындалып отырады. Хабарламалық 

және әсер ету функциясының өзара ортақ қызмет бірлігінен сөздің экспрессивтігі және стандартты 

сөз үлгілері публицистикалық стильдің негізгі стильдік базасын құрайды, оның жазылуын тездетеді 

және қоғамдық қызметінің әмбебаптық рөлін арттырады”[3,36 б.].Публицистика интеллектуалдық 

және эстетикалық тіл мүмкіндіктерін ашуға көмектеседі. Б. Қапасова “публицистикалық стильдің 

белгілі бір тыңдаушысы, жұртты қыздырып, елітіп әкетер күші бар” деген пікір айтады [4,36 б.]. 

И.П.Сусов [5,180 б.].,Н.Д. Арутюнова [6, 56б.]. сияқты ғалымдар прагматикатілдік байланыст аса 

зор қуатты құрал екендігін дәлелдеген. Публицистика жанрларының тууына түрлі факторлар себепші 

болады. Уақыт, кеңістік, оқиға, қажеттілік, ұлттық тіл және менталитет, шығармашылық мүмкіндік 

сынды дүниелер стиль жанрларын туғызуға әсер етеді. Телевизия жанрларының репортаж, 

корреспонденция, интервью сияқты түрлері телевизия тілінің прагмастилистикасын анықтауда бағдар 

бола алады. Тілді стилистикалық қолдану оған нақты сөйлеу функциясын(белгілі бір функционалды 

стиль арқылы), репрезентативті (ойдың пәніне бағыттау), байланыс орнату (сөйлеу актісіне 

қатысушыларға, олардың арасына байланыс орнатуға бағыттауды) және тілдің жекелеген 

бірліктерінің көпқырлы стилистикалық қызметін орындауға мүмкіндік береді. 

Телевизия мәтіні – ауызша сөйлеу формасындағы мәтін. Телевизия тіліндегі сөз жанрлары түрлі 

болғанымен, адресанттардың тілдік бірліктерді таңдау барысы ұқсас келіп жатады. Алайда әсер ету, 

сөйлеушінің прагматикасы, мақсаты телевизия көрінісінде әр түрлі ауқымда анықталады: 

- адресатқа ақпаратты жеткізу; 

- коммуниканттармен байланыс жасай отырып, көтерілген тақырыпты дамыта түсу; 

- сыни пікір туғызу; 

-пікірге келісу немесе келіспеу; 

-сөйлеу әрекетін шарықтату; 

- қорытынды сөзге талпыну. 
Коммуникацияға қатысушылар әр кездегі сөйлеу қарым-қатынасындағы түрлі жағдаяттарға 

тәуелді. Сөйлеу жағдаятына байланысты сөздің прагматикалық тәртібі де өзгереді. Прагматиканың 

теориясы сөйлеу актілерінде анықталады. Теледидарда ақпараттылық постулат, шындық, 

релеванттылық, анық сөйлеу(мәнер) толық сақталуы тиіс. Оның прагматикасы: 

- анық түсіндіру; 

- қысқа әрі тұжырымды сөйлеу; 

- түсініксіз сөздерді болдырмау; 

- бір мәнді тұжырымдар айтпау; 

- ұйымдастыруға машықтану. 

Айтушы аудиторияға сөзді жеткізу барысында сөздің мағынасын біліп жұмсауы, сөздерді 

тіркестіре алуы, эмоционалды, бояулы сөз өрнектерін пайдалана білуі, грамматикалық 

құрылымдарды дұрыс түрлендіре алуы шарт. 

Медиа-дискурста прагмастилистикасы субъект категориясына негізделіп айқындалады. Субъект 

категориясы коммуникаторлар мен реципиенттің прагматикасына орай жіктеледі. Реципиенттің 

прагматикасы сөйленетін сөзді қабылдау арқылы шығады. 

Телевизия тілінің көрерменге ықпал етуі түрлі әдіс-тәсілдермен іске асады: 

- көркемдеуіш құралдарды тиімді қолдану; 

- стереотиптерді қолдану; 

- ирония арқылы; 

- психологиялық жағынан ықпал жасау, яғни сақтандыру секілді амалдар; 

- статистиканы айту. 
Қиын жағдайларды қабылдау үшін, қажет күш-жігерді үнемдеу үшін адам миында сақтайтын 

шағын “әлем суреті” болады. Аталған “стереотип” ұғымы өткен ғасырдың 20-шы жылдары пайда 

болды. Оны ғылыми әдебиетке американдық ғалым У. Липпман енгізді. Сөйлеу стереотипі ақпаратты 

мазмұнды және жылдам жеткізуге қатысады. Қажетті сөз оралымдары ретінде саналатын стереотип 

тілдік бірліктер сөйлеуші санасында орныққан. Стереотиптердің бір ерекшілігі сөз байланысын 

сақтау үшін жұмсалады. Стереотиптердің телевизия көрінісіндегі прагматикалық қызметі: 

- ауызша сөздің табысты өтуін жүзеге асырады; 

- ақпарат жүгін жеңілдету үшін жұмсалады. 
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Телевизия тіліндегі сөйлеу стереотиптерінің басты критерийлері: 

- жүргізушінің сөздік қорындағы дайын тілдік қолданыстар; 

- телевизия тілін сыпайылау; 

- ұғымдарды қарапайым ету. 
Ақпараттың болуы,ақпараттар арасындағы айырмашылықты фактуалдық, концептуалды, 

мазмұнды-түпкі (подтекст) деп үшке бөліп қарастыруға болады. 

Фактуалдық ақпаратта елестетуге болатын әлемдегі оқиғалар, процестер, ғалымдардың 

тұжырымдары, көзқарастары, гипотезалар орын алады. Бұл ақпарат түрі анық сипатта, көбіне ауызша 

айтылады. 

Мазмұнды-концептуалды ақпарат оқырманға автордың көзқарасын, ойын білдіреді. Себеп- 

салдарлық байланыстарды түсіндіреді. Бұл ақпарат түрі көбіне көркем және ғылыми мәтіндерде 

кездеседі. 

Түпкі мазмұндағы ақпарат –факультативтік ақпарат. Тілдік бірліктер арқылы коннотативтік 

мағыналар қалыптасады. Бұл мағыналар подтекстте жатады. Түпкі ақпарат мәтіннің мән-мағынасын 

айқындайды. 

Телевизия тілінің сипатына қарап, ондағы берілетін ақпарат түрі мазмұндық-фактуалдық 

ақпаратқа жатқызылады. Себебі, теледидардағы хабарлар тілі көпшілікке түсінікті, ешқандай түпкі 

ойды іздеп жатпайтындығымызда сөзіміздің дәлелі бола алады. Сондықтан әсер етудің екі түрлі 

сипаты көрініс табады: 

- интеллектуалдық: нысандық, дескриптивті, фактуалды, концептуалды ақпарат; 
- прагматикалық ақпарат:тыңдаушыға әсер етудің ең басты шарты ретінде прагматикалық 

функциястилистикалық тілдік амалдар арқылы жүзеге асырылады. 

Әдістеме. Осы айтылғандарға талдау жасап көрсек. Тіршілік нәрі сағатпен ғана беріледі (“Біздің 

назарда”). 

Бұл мысалда су сөзін “тіршілік нәрі” деп берген. Тыңдаушының бұл ақпаратты қабылдауы оның 

танымдық мүмкіншілігіне байланысты. 

Мұның астарында ащы судың ащы шындығы жатыр. “Ащы су” сөзі “арақ” сөзін алмастырған. 

Перифразды қолдану сөзге түсініктеме беру, сипаттама айту арқылы көрінеді. Тыңдаушыға да зор 

әсерін тигізеді. Перифраздар эвфемистік сөз жүйесіне жақындайды. Мысалы, Баяғы жартас – сол 

жартас.Ауру қалса да әдет қалмайды.Жаман адам аяққа қарайды деген.(Қалаулым). Осы секілді 

мақал-мәтелдерді қолдану коммуниканттардың сөз ұту, ой жеткізудегі өзіндік прагматикасы 

саналады. 

Бағдарламаларда төл сөздің төлеу сөзге айналған формасы ұшырасады. Мәселен, 

Жылтырағанның бәрі алтын емес екені дәлелденіп жатыр. Адресанттың прагматикасына орай 

осындай қолданыстар кездесіп отырады. Адресант өзінің сөздік қорында осындай мақал-мәтелдерді 

пайдаланады. 

Қазақ: “Ауруда шаншу жаман,Сөзде қаңқу жаман” -дейді. Елдің сеніміне селкеу түсірген не? 

(“Мәселе” бағдарламасы).Жүргізуші осы мақалды қолдану арқылы постпозициядағы сөзді анықтау 

мақсатын ұтымды пайдаланады. 

Ел болам десең экраныңды түзе дейтін кез келді. Бұл сөйлеушінің прагматикасына орай 

мақалдың өзгерген түрі ретінде сипат алған. Яғни, жүргізуші халық санасында бұрыннан орныққан 

ауызша сөз үлгісін өзгертіп ашуға тырысады. Оқусыз білім жоқ, Білімсіз күнің жоқ. Рас, солай еді. 

Ал, қазір “Ақшасыз білім жоқ, дипломсыз күнің жоқ” деп түсінеді көпшілік. Сол себепті, жаппай 

жоғары білім алуға ұмтылады. Мақалдың автор қолданысына сай өзгертіліп қолданылуы да белгілі 

бір прагматикалық шартқа сай. Мақал – сөзді дәлелді етіп жеткізу үшін, сөз әсерін арттыру 

үшіндайын тілдік қолданыс. 

Саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген. Сауатсыз жарнамамен күресте қоғам жұдырық болып 

жұмылмай, тіл басқармасындағы бірнеше маманның тірнектеп түзеткені мәселені түбегейлі 

шешпейді. Бұл мақал тілдік қолданыста сирек ұшырайды. Бірақ, публицистикалық стильде мейлінше 

көп жұмсалады. Бірлік тақырыбындағы мақалдың жұртшылық, халық үшін маңызы зор.Адресантты, 

көрерменді қозғаушы күш деп есептесек, журналисттің бұл мақалды айтуы прагматикасының бір 

көрінісі екенін ұғынуға болады. 

Қына тасқа бітеді,Білім басқа бітеді. Бала шақтан болашаққа бағытталған бәріміздің 

санамызда сайрап тұратын мәтел еді бұл. Бірақ, бүгін басқа біткен білімді қажетке жарату үшін 

тәжірибенің тас түйін болуы шарт (“Мәселе” бағдарламасы).Мысалдардан көріп отырғанымыздай, 
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мақал-мәтелдердің жұмсалуы авторлық жаңа сөз қолданысын туғызуға мүмкіншілік жасайды, ойды 

дәлелді етуге, дамытуға ықпал етеді. 

Нәтижелер. Қанатты сөздердің прагматикасына сауалнама әдісін жүргізу кезінде “Аудиторияға 

әсер ету үшін қандай тілдік бірліктерді көп қолдану керек?” деген сұрақ қойылған еді. 73 адамның 

34-і яғни, 47,9% қанатты сөздерді деген нұсқаны таңдаған. Бұл ең жоғары көрсеткіш есебінде 

анықталды. Алайда, телебағдарламаларда қанатты сөздердің жұмсалуы аз екенін байқаймыз. Қанатты 

сөздердің прагматикасы қандай? Оны мысалдар арқылы дәлелдей аламыз. 

Өлеңдегі емес, өмірдегі сөз арасы бөтен һәм кемтар сөзбен бүлінгелі қашан. Олқылықтан орға 

кетіп барады. Мұндайда Мүсіреповше айтсақ,“Тіл салақ сөйлегеннен бұзылады”.Бұл мысалда 

қанатты сөз адресанттың кейінгі қолданысында айтылады. Яғни, жағдаят қорытындысы ретінде 

Мүсіреповтің сөзін келтіреді. Адресант прагматикасы олқылықтың көрінісін адресатқа сездіру үшін, 

жеткізу үшін осы қанатты сөзді қолданған. 

Бауыржан Момышұлы “Тіл тазалығы үшін күрес –ешқашан толастамайтын мәңгілік күрес” 

депті бұрын. Көрейік. Бауыржан Момышұлының айтқан пікірін басшылыққа ала отырып, адресант өз 

пікірін дәлелді жеткізу үшін жұмсайды. 

Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. Бұл Ғабит 

Мүсіреповтің сөзі. Қол үзбеу үшін қатардағы сіз бен біз біздің мойнымызға қандай жүктің 

артылатынын, қазақтың тілін мазақ қылмақ болғандардың қандай жауапқа тартылатынын 

айттық.“Қол үзу” фразеологизмі баяндауыштың қызметінен шылаумен тіркесіп пысықтауышқа 

ауысады. 

Телебағдарламалардағы тележүргізушілердің сөзінде тұрақты қолданыстар ұшырасады. Бұл 

қолданыстар хабардың басында және соңында айтылады. Тұрақты қолданыстар стандарт бірліктерге 

енеді. Тілдік стандарттар мәтінді үйреншікті қалыпта тез қабылдауға мүмкіндік береді. 

Әркімнің өмірде өз жолы бар. Ал, оны дара ету өз қолдарыңызда(“Дара жол” бағдарламасы). 

Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің 

кешінде Қазақстанның басты арнасында жолықтық сізбен. Үш жүзінің арасын үтір ғана бөліп 

тұрған Қазақ елі, ассалаумағалейкум!Төре тұрып төр берген, қожа тұрып қол берген қазақ елі, 

бүгінгі тікелей эфир осымен тәмам. 

Келесі сенбіде дәл осы жерде, дәл осы уақытта қайта жолыққанша, көрермен! Мәселенің 

желідегі парақшаларына хат-хабар жолдасаңыз болады. Қаперіңізде болсын! Мәселе мақұлмен емес, 

ақылмен шешіледі (“Мәселе” бағдарламасы). 

Сіз қауіпсіз ортада өмір сүруді қалайсыз ба? Онда кез келген келеңсіздікке көз жұмбайлық 

танытпай, азаматтық қоғамды бірге дамытайық. Армысыздар! Түйткілдің бәрі біздің назарда, 

алдымен аңдатпа. 

Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда (“Біздің назарда” бағдарламасы). 
Армысыздар ардақты көрермен! Танымал жандардың жан сыры, өмір туралы толғаныстары, 

мәнді, мағыналы пікірлері, ешкімге ашпаған құпиялары Қарақатпен, менімен шәй үстінде айтылады 

(“Қарақатпен шәй”). 

Тұрақты қолданыстар мақсатты түрде жұмсалған. Хабарды тез жеткізу үшін пайдаланылады. 

Мақсатты қолданыстарды жұмсай отырып, лингвистикалық манипуляция, яғни сөз арқылы ықпал 

етіп басқару жүзеге асады. Мысалы, “Арнамыздан алыстамаңыздар”, “Бізбен бірге болыңыздар” 

деген секілді сөйлемдерде манипуляция орын алған. Яғни, аудиторияны арнадан алыстатпау 

мақсатымен жүргізушінің ықпал ету әрекеті көрінеді. 

Талқылау. Публицистикалық стильдің хабар беру функциясында қоғамдық-саяси тілдік 

бірліктер прагмастилистикалық қызмет атқарады. Мысалы, көлеңкелі экономика – экономиканың хал- 

ахуалының төмендігін айту мақсатында алынған тіркес.Апатты үйдің қабырғасы қақырап, іргесі 

сөгілгелі тұр. “Апатты” деген заттанған сын есім бағалау категориясы ретінде көрінеді, қоғамның 

келеңсіз мәселелерін таныта алады. Мысалы, осы апатты сөзі арқылы апатты жағдай, апатты 

оқиға секілді қолданыстар да прагмастилистикалық тұрғыдан жұмсалады. 

Бір көзінен жас, бір көзінен қан аққан шығар(“Дара жол” бағдарламасы, Әбиірбек Тінәлінің дара 

жолы). Бұл мысалда сөйлеуші аудиторияға ықпал жасау үшін, параллелизм орнатып, “бір” сан есімін 

“көз” есім сөзімен тіркестіре отыра, жалпының жалқыға бөлшектенуін танытқан.Сан есімдердің 

стильдік мәнінің тұрақтылығын анықтайтын көрсеткіш ретінде олардың басқа сөз таптарынан 

жасалмайтындығын айтсақ болады. 
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Телебағдарламаларда сан есімдердің жұмсалуында аудиторияны толқыту,әсер ету қызметі зор. 

Жалпы 7,5 млрд адамның 3,5 млрд-ы көгенделген қозыдай күн ұзаққа ғаламторға телміріп отырады 

екен. 

Кәмелет жасына толмаған балалардың 80 пайызының интернетте жеке аккаунттары бар 

екен. Бірақ, ол жерде жеткіншектердің не көріп, не үйреніп жатқаны бір Аллаға аян, ата-анаға 

емес. Осындай статистикаларды беру реципиенттердің алаңдаушылығын туғызады, жүргізуші өз 

сөзін дәлелмен келтіреді, қоғамдық мәселені көтереді. Яғни, сан есімдердің стильдік мүмкіншілігі, 

оның қолдану өрісі, жұмсалу аясы статистикалық мәліметтерден көрінеді. Ал, қоғам үшін 

статисканың маңызы өте зор. 

Қорытынды. Қазақ телевизиясының прагмастилистикасын зерттеуде лингвистиканың ішкі және 

сыртқы салаларын қатар қарастырып, тілдің қолданылу және жұмсалу аясын тануға мүмкіндік туады. 

Адресанттың прагматикалық мақсаты көрерменге ақпаратты тез әрі оңай қабылдату екені, 

адресанттың кәсіби шеберлігін көрсетуі, шындық пен дәйектілікке сендіру, сөйлеуші эмоциясын, 

интенциясын ұқтыру мәселелері сөзді қолдану жағдайымен тікелей байланысты екені анықталады. 

Прагмастилистика саласындағы зерттеулердің бүгінгі таңда маңызы зор. Тіл тазалығын сақтап, 

сөз құдіретін түсініп, тілді таңбаға айналдыруда мақсатқа сай, стильдік тұрғыда қате жібермей, тілдік 

нормаға сәйкес сөз сөйлеу телевизиядағы адресанттар үшін басты қағида болып табылады.Ендеше, 

телевизия сөз қолданудың, сөз жұмсаудың басты өлшемдеріне сай болуы қажет. 
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