
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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» 

№2(72) 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

ААллммааттыы,,  22002200  



Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi 

 

ХАБАРШЫ 

 

«Филология ғылымдары» сериясы, 

№2(72), 2020 

 

Шығару жиiлiгi – жылына 4 нӛмiр. 

2000 ж. бастап шығады 

 

Бас редактор 

п.ғ.д., профессор, академик 

Б.Ӛ. Сманов 

 

Бас редактордың орынбасары 

ф.ғ.д., профессор Б.Әбдіғазиұлы 

 

Ғылыми редакторлар 

ф.ғ.д., проф. С.Ж. Әбішева, 

ф.ғ.д., проф. Қ.Ӛ. Есенова, 

ф.ғ.к. А.Д. Ибраева 

 

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), 

магистр, проф.  

Нонако Сусуму (Жапония), 

п.ғ.д., проф.  

Н.И. Ишекеев (Қырғызстан), 

ф.ғ.д., проф. Жан Диңжиң (Қытай), 

п.ғ.д., проф. Чан Дин Лам (Вьетнам), 

PhD доктор Г.С. Каримова 

(жауапты хатшы) 

 

© Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетi, 2020 

 

Қазақстан Республикасының 

мәдениет және ақпарат 

министрлiгiнде 2009 жылы мамырдың 

8-де тiркелген №10109-Ж 

 

Басуға 21.09.2020 қол қойылды. 

Пiшiмi 60х84 
1
/8. Кӛлемi 82.5 е.б.т. 

Таралымы 300 дана. Тапсырыс 456. 

 

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 

 

Алдаш А. Қазақ тілі қазіргі жағдайда: қазақ тілін жаңғырту және 

реформалау........................................................................................... 

Aldash A. Kazakh language in modern conditions: modernization 

and reform of the language.................................................................... 

 

Қосымова Г. Aуызша сӛйлеу актісі - күрделі құбылыc.................. 

Kossymova G. Verbal speech act is a complex phenomenon.............. 

 

Құрманбайұлы Ш., Әділов М. Абай шығармаларындағы 

«тұғын» жұрнақты есімшенің қолданысы......................................... 

Kurmanbaiuly S., Adilov M. Тhe use of the sacrament “тhugin” in 

the works of Abai................................................................................... 

 

Күдеринова Қ. Қазақ тіл біліміндегі сӛздердің бірге жазылу 

процесінің зерттелу тарихы................................................................ 

Kuderinova К. Нistory of studying the process of fused writing 

words in kazakh linguistics.................................................................... 

 

Сагындыкулы Б., Раева Г. Вариантные слова втюркских языках... 

Sagyndykuli B., Raeva G. Optional words in Turkish languages....... 

 

Қапалбек Б. Орта мектептегі қазақ тілі пәнінің бағдарламасын 

жетілдіру керек.................................................................................... 

Kapalbek B. It is necessary to improve the kazakh language program 

in secondary schools.............................................................................. 

 

Кажигалиева Г., Орынханова Г., Каримова Б. Аксиологические 

ориентиры модернизации общественного сознания в 

Казахстанском дискурсе СМИ: лингвокогнитивный аспект........... 

Kazhigalieva G., Orynkhanova G., Karimova B. Аxiological 

guidelines for the modernization of public consciousness in the 

Кazakh media discourse: linguistic and cognitive aspect...................... 

 

Әбдуәлиұлы Б. Антропонимдік ӛзек және лексикалық сабақтастық 

Abdualiuly B. Аnthroponymic basis and lexical continuity................. 

 

Молдасанов Е. Таңжарық Жолдыұлының шығармаларындағы 

“концепт” мәселесі, оның ақын шығармаларындағы кӛрнісі.......... 

Moldаsanov E. Тhe problem of "concept" in the works of Tanjaryk 

Gadioli, it is reflected in the works of the poet...................................... 

  

Ильясова Н., Абилдаева А. Сӛйлеу мәдениеті: 

антрополингвистикалық талдау......................................................... 

Ilyassova N., Abildayeva A. Culture of speech: antropolinguistic 

analyses.................................................................................................. 

 

Әміржанова Н. Қазақ грамматологиясының негізгі түсініктері 

мен параметрлері................................................................................. 

Amirzhanova N. Basic concepts and parameters of Kazakh 

grammatology........................................................................................ 

 

Жиренов С. Қазақ ертегілеріндегі орнитологизмдердің тілдік-

танымдық табиғаты............................................................................. 

Zhirenov S. Language and cognitive nature of ornitologism in 

kazakh tales............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

17 

 

 

 

21 

 

 

 

 

34 

 

 

 

40 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

57 

 

 

63 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

84 

 

 

http://kaznpu.kz/ru/4154/personal/


Казахский национальный 

педагогический университет  

имени Абая 

 

ВЕСТНИК 

 

Серия «Филологические науки», 

№2(72), 2020 

 

Выходит с 2000 года. 

Периодичность – 4 номера в год 

 

Главный редактор 

д.п.н., профессор, академик 

Б.У. Сманов 

 

Зам. гл. редактора 

д.ф.н., профессор Б.Абдигазиулы 

 

Научные редакторы 

д.ф.н., проф. С.Д. Абишева, 

д.ф.н., проф. К.О. Есенова, 

к.ф.н. А.Д. Ибраева 

 

Редакционная коллегия: 

д.ф.н., проф. 

У.М. Бахтикиреева (Россия), 

доктор Ph(D), 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.ф.н., проф. Жан Динжин (Китай), 

д.п.н., проф. Чан Дин Лам (Вьетнам), 

доктор PhD Г.С. Каримова 

(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 21.09.2020. 

Формат 60х84 
1
/8. Объем 82.5 

уч.-изд.л. 

Тираж 300 экз. Заказ 456. 

 

050010, г. Алматы, 

пр. Достык, 13. КазНПУ им. Абая 

 

Издательство «Ұлағат» Казахского 

национального педагогического 

университета имени Абая 

Жиренов С. Қазақ ән мәтіндеріндегі орнитологизмдерге 

лингвистикалық шолу......................................................................... 

Zhirenov S. Linguistic review of ornithonyms in texts of kazakh songs... 

 

Орынбаева Д. Материалдық мәдениеттің символдық мәні........... 

Orynbayeva D. Symbolic significance of material culture.................. 

 

Қосымова Г., Исаханова Қ. “Бабалар сӛзіндегіˮ педагогикалық 

идеялар (ойлар).................................................................................... 

Kossymova G., Issahanova K. Pedagogical ideas (thoughts) in 

ʻʻBabalar sozi (Words of the Ancestors)ˮ.............................................. 

 

Kulakhmetova M., Tasbolatov O. Sociocultural aspect as a 

component of foreign language communicative competence ............... 

Кулахметова М., Тасболатов О. Шет тілінің коммуникативті 

құзіреттілігінің бӛлігі ретіндегі әлеуметтік-мәдени аспект ............ 

 

Косымова Г., Бурибаева Ж. Мақсат категориясының қазақ тіл 

біліміндегі кӛрінісі .............................................................................. 

Kossymova G., Buribayeva Z. Approach to the purpose category in 

кazakh linguistics .................................................................................. 

 

Алдашева К. Жаңа сӛздердің менталды лексикондағы 

кумуляциясын зерделеу: ӛзектілік және қажеттілік ........................ 

Aldasheva K. Studying the cumulation of new words in the mental 

lexicon: relevance and necessity ........................................................... 

 

Сейітбекова А. Кейбір кірме бірліктердің дыбыстық игерілуі 

жайында............................................................................................... 

Seitbekova A. About phonetic transformations of some borrowed words 

 

Шакенова М., Ташимханова Д., Баймаханбетов М. 

Манипулятивный потенциал лексических единиц (на материале 

казахстанского массмедийного дискурса) ........................................ 

Shakenova M., Tashimkhanova D., Baymakhanbetov M. 
Manipulative potential of lexical units (based on the material of the 

kazakh mass media discourse) .............................................................. 

 

Атабаева М., Булекбаeва Л., Жылқыбаевa А. Ш.Сарыбаев 

аймақтық лексикадағы тағам атауларының лексика-

семантикалық ерекшеліктері жайында ............................................. 

Atabayeva M., Bulekbayeva L., Zhilkibayeva A. Sh.Sarybayev on 

lexico-semantic features of food names in regional vocabulary ........... 

 

Zhumagulova B., Ershai G. Dialectic interaction of reality and 

unreality in Peter Ackroyd’s Work “Thames: Sacred river” ................ 

Жумагулова Б., Ершай Г. Питер Акройдтың “Темза: Қасиетті 

ӛзен” шығармасында шынайы және шынайы емес 

диалектикасының ӛзара әрекеттесуі ................................................. 

 

Ashinova K. The semantic organization of diplomatic terms............... 

Ашинова К. Дипломатиялық терминдердің семантикалық 

құрылысы .................................................................................. ........... 

 

Kartbayeva D., Zhambylkyzy M. Derivation and formation features 

of pharmacological terminology in russian and english languages ...... 

Картбаева Д., Жамбылқызы М. Фармакологиялық 

терминологияның ағылшын және орыс тілдерінде туындысы 

және құрылуының ерекшеліктері ...................................................... 

 

 

 

 

 

90 

 

 

95 

 

 

 

101 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

117 

 

 

 

 

125 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

137 

 

 

 

 

143 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

156 

 

 

 

 

 

 

 



Kazakh National Pedagogical 

University named after Abai 

 

BULLETIN 

 

Series «Рhilological sciences» 

№2(72), 2020 

 

Editor in chief 

doctor of pedag. sc., prof., academician 

B.U. Smanov 

 

Deputy Chief Editor 

doctor of philology, professor 

B.Abdigaziuly 

 

Scientific editors 

doctor of philology, professor  

S.D. Abisheva, 

doctor of pedagogical sciences, 

doctor of philology sciences, 

professor K.O. Esenova, 

candidate of Philology A.D. Ibrayeva 

 

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 Philology, professor 

Zhan Dingzhing (China), 

doctor of pedagogical sciences, 

professor Chan Din Lam (Vietnam), 

PhD G.S. Karimova 

(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 21.09.2020. 

Format 60x84 
1
/8. Volume 82.5 

teaching and publishing lists. 

Number of copies 300. Order 456. 
 

050010, Almaty, Dostyk avenue 13, 

KazNPU named after Abai 
 

Publishing House “Ulagat” of the 

Kazakh National Pedagogical University 

named after Abai 

Карагулова Б. Түркі тілдеріне тән заттық-мәдени атаулардың 

эволюциясы .........................................................................................  

Karagulova B. Evolution of the real cultural names appropriate of 

turkic languages .................................................................................... 

 

Мусатаева М., Кожахметова А. Языковые средства и способы 

реализации аксиологической семантики (на материале 

казахстанской прессы)......................................................................... 

Mussatayeva M., Kozhakhmetova A. Language tools and methods 

of realization of axiological semantics (on the material of the 

Kazakhstani press)................................................................................. 

 

Бузаубагарова К., Оналбаева Г. Цветообозначения как 

составляющая языковой картины мира ............................................  

Buzaubagarova K., Onalbayeva G. Color designations as a 

component of the language picture of the world .................................. 

 

Садуақас Н., Кушкимбаева А., Миров М. Қазақ тілтану 

парадигмасындағы Қ. Жұбанов еңбектері ....................................... 

Saduakas N., Kushkimbayeva A., Mirov M. The works by 

K.Zhubanov in the kazakh language paradigm .................................... 

 

Roziyeva D., Zhampeis K., Badalova S. Political correctness as a 

lingustical phenomenon ........................................................................ 

Розиева Д., Жампейіс К., Бадалова С. Саяси құқықтық тілдік 

феноменон ........................................................................................... 

 

Лепесбай Г., Смағұлова Г. Институционалды қарым-

қатынастардың ерекшеліктері: әлеуметтік институттар.................. 

Lepesbay G., Smagulova G. Features of institutional relations: 

social institutions .................................................................................. 

 

Койлыбаева Р., Жунисова М. Отбасы дискурсына тән негізгі 

белгілер ................................................................................................ 

Koilybayeva R., Zhunisova M. The main characteristics of the 

family discourse .................................................................................... 

 

Набидуллин А. Студенттердің ғылыми-танымдық әлеуетін 

арттырудағы “Жалпы тіл білімі” пәнінің артықшылықтары мен 

мүмкіндіктері ...................................................................................... 

Nabidullin A. Prospects and opportunities of the discipline “General 

linguistics” in improving the scientific and cognitive potential of students 

 

Күзембекова Ж., Ақшолақова Р. Қазақ тілінің беделі – оның 

ӛміршеңдігінің кепілі ......................................................................... 

Kuzembekova Zh., Aksholakova R. Prestige of the kazakh 

language – guarantee of its vitality........................................................ 

 

Меркибаев Т., Нурбаева А. История изучения понятия 

бинарности в мифологии ................................................................... 

Merkibayev T., Nurbayeva A. History of studying the concept of 

binarity in mythology ............................................................................ 

 

Қалибекұлы Т., Райхан Б. Қытай тіл біліміндегі жай сӛйлемнің 

ерекшеліктері ...................................................................................... 

Kalibekuly T.,Rayikhan B. Features of simple sentences in Chinese 

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

 

Галиева К., Исакова С. Концепт как объект изучения 

лингвистики ......................................................................................... 

Galiyeva K., Isakova S. The concept as the object of study of 

linguistics .............................................................................................. 

 

 

161 

 

 

 

 

 

166 

 

 

 

 

 

176 

 

 

 

 

183 

 

 

 

 

191 

 

 

 

 

196 

 

 

 

 

202 

 

 

 

 

 

206 

 

 

 

 

211 

 

 

 

 

217 

 

 

 

 

226 

 

 

 

 

232 

 

 

 



 Mukushev B., Ayazbayeva S. Conditions for the formation of 

intercultural communication among students of non -linguistic specialties 

Мұқұшев Б., Аязбаева С. Тілдік емес мамандықтарда білім 

алушылардың мәдениетаралық қарым-қатынастың 

қалыптасуының шарттары ................................................................. 

 

Суамбекова Г., Қасым Б. Қазіргі зерттеу кеңістігіндегі қазақ 

тілінің етістікті лексикасы ................................................................. 

Suambekova G., Kasym B. Verbal vocabulary of the kazakh 

language in the context of modern research ......................................... 

 

Оразалиева Э. Тілдік жады – этнотанымдық феномен, ұлағатты 

жадыгерлік ұғым (Ә. Қайдар еңбектері негізінде) .......................... 

Orazaliyeva E. Language memory - ethnic-cognitive phenomenon, 

historiographic concept (based on A. Kaidar's works) ......................... 

 

Досова А., Испандиярова А. “Бала” концептісінің тілдегі кӛрінісі 

Dossova А., Ispandyarova А. Thelinguistic aspect of the concept of 

“сhild” .................................................................................................. 

 

Тулкинбaeв Н. Специфика юридического дискурса в практике 

юриста пенитенциарной системы ..................................................... 

Tulkinbayev N. Specifics of legal discourse in practice lawyer of the 

penitentiary system ............................................................................... 

 

Снабекова М. Космонимдік атаулардағы әлемнің тілдік бейнесі 

мәселесі ................................................................................................ 

Snabekova M. The problem of the linguistic picture of the world in 

nominations of celestial bodies ............................................................. 

 

ӘДЕБИЕТТАНУ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

LITERATURE 

 

Акбулатов А., Әбдіғазиұлы Б. Ғабиден Құлахметтің “Үйірі жоқ 

кӛкжал” романы: әлеуметтік-тұрмыстық проблемалар, қылмыс 

хроникасы ............................................................................................ 

Akbulatov A., Abdigaziuly B. Gabiden Kulakhmet's novel "Wolf 

without a pack": social and domestic problems, chronicle of crimes ... 

 

Матыжанов К., Даутова Г. Қазақтың отбасылық ғұрып 

фольклорының этнографиялық байланыстары ................................ 

Matyzhanov K., Dautova G. Ethnographic relations of the kazakh 

family ritual folklore ............................................................................. 

 

Орынханова Г., Каримова Б., Ибраева Ж. Спор о правде в 

драме М. Горького “На дне”............................................................... 

Orynkhanova G., Karimova B., Ibrayeva Zh. Dispute about the 

truth in M. Gorky's drama “At the bottom” .......................................... 

 

Жанбершиева Ұ. Жыраулар – азаттық жаршысы........................... 

Zhanbershieva U. Zhraus-freedom novators ...................................... 

 

Тұяқбаев Ғ., Cengel H.K. Н.Ә. Назарбаевтың “Тәуелсіздік 

дәуірі” еңбегінің жанрлық ерекшелігі және тарихи маңызы ......... 

Tuyakbaev G., Cengel H.K. Genre feature and historical 

significance of N.A. Nazarbayev’s work “The epoch of 

Independence” ...................................................................................... 

 

Тұяқбаев Ғ., Ӛтегенова А. Мұқағали Мақатаев 

күнделіктеріндегі кӛңіл-күй сезімдері .............................................. 

Tuyakbaev G., Utegenova A. Feelings expressed by M.Makatayev 

in his diary entries ................................................................................. 

 

238 

 

 

 

 

 

244 

 

 

 

 

250 

 

 

 

256 

 

 

 

 

263 

 

 

 

 

269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274 

 

 

 

 

278 

 

 

 

 

285 

 

 

 

294 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

305 

 

 



Тебегенов Т., Айтимов М., Сағынған Н. Қазақ прозасындағы 

реалистік сипат пен кӛркемдік қиял тұтастығы................................ 

Tebegenov Т., Aitimov M., Sagingan N. The realism of the 

character and integrity of the artistic imagination in the kazakh prose  

 

Мүтиев З., Ақбулатов А. Сағат Әбдуғалиев поэзиясындағы 

мәңгілік адамзаттық құндылықтар .................................................... 

Mutiyev Z., Akbulatov A. Eternal human values in the poetry of 

Sagat Abdugaliyev ................................................................................ 

 

Айтимов М., Каримова Г. Қазіргі қазақ романдарындағы тарихи 

шындық пен кӛркем шешім ерекшеліктері (Р.Тоқтаровтың 

“Абайдың жұмбағы” роман - хамсасының негізінде)...................... 

Aitimov M., Karimova G. Features of historical truth and artistic 

solutions in modern kazakh novels ( based on the novel of anchovy 

R.Toktarova “Abaydyn zhumbagy” (Mystery of Abay)”..................... 

 

Сұлтанова Б. Д.Әшімханұлының “Жер аңсаған Cарыатан” 

повесіндегі авторлық дүниетаным .................................................... 

Sultanova B. Author's ideology in the narrative of D. Ashimkhanuly 

“Camel Longing for the earth” ............................................................. 

 

Жұмақаева Б. Абай шығармашылығын танытудың тарихилық 

ұстанымы .............................................................................................  

Zhumakayeva B. Historical principle of cognition Abaya's creativity 

 

Қожағұлов С. Абайдың педагогикалық ой-пікірлері ..................... 

Kozhagulov S. The pedagogical thoughts of Abay ............................. 

 

Миров М. Абайтану ілімінің негізін қалаушы ................................ 

Mirov M. The founder of Abaelogy science ........................................ 

 

Sartbayeva E., Tokshylykova G. The concept “nose and knee” as a 

symbol of magical abilities of midnight’s children in Salman 

Rushdie’s novel “Midnight’s children” ................................................ 

Сартбаева Э., Тоқшылықова Г. Салман Рушдидің “Түн 

қойнауындағы балалар” атты романындағы “мұрын мен тізе” 

концептісі түн балаларының сиқырлы қабілетінің символы ретінде.. 

 

Таңжарықова А., Сатемирова Д., Келгембаевa Б. Қазақ 

прозасындағы мифтің кӛркемдік қызметі......................................... 

Tanzharikova А., Satemirova D., Kelgembayeva B. Artistic 

function of myth is in kazakh prose ...................................................... 

 

Каримова Г. Оралхан Бӛкей туындыларының кӛркемдік-

идеялық ерекшелігі ............................................................................. 

Karimova G. Artistic and ideological peculiarities of works by 

Oralkhan Bokey .................................................................................... 

 

Оралова Г. Әл-Фараби мен Абай дүниетанымының логикалық 

үндестігі ...............................................................................................  

Oralova G. Logical harmony of Al-farabi and Abay's worldview ...... 

 

Кӛшекова А. Ат – ер қанаты ............................................................ 

Koshekova A. Horse - saddle wing ...................................................... 

 

Онгарбаева A., Каримова Г. Абай и современность: 

синергетический подход духовного наследия ................................. 

Ongarbaev A., Karimova G. Abay and modernity: a synergetic 

approach to spiritual heritage ................................................................ 

 

Ермағанбетова З. Мырзабек Дүйсеновтің күнделік жазбалары ... 

Yermaganbetova Z. Diary records of Myrzabek Duisenov ................ 

 

310 

 

 

 

 

318 

 

 

 

 

 

324 

 

 

 

 

 

332 

 

 

 

 

337 

 

 

341 

 

 

345 

 

 

 

 

351 

 

 

 

 

 

356 

 

 

 

 

361 

 

 

 

 

365 

 

 

370 

 

 

 

374 

 

 

 

379 

 



Әбдіқалық К., Алиева Ж. Мұхтар Мағауин әңгімелеріндегі 

аштық мәселесі .................................................................................. 

Abdikalyk K., Alieva Zh. The problem of hunger in the stories of 

Mukhtar Magauin ................................................................................. 

 

Мауленов А., Нүсіпәліқызы А. Абай шығармаларындағы 

ұлттық дүниетанымдық концептілерді мифологиялық тұрғыдан 

жаңаша зерделеу ................................................................................. 

Maulenov A., Nusipalikyzy A. A new mythological study of the 

concepts of national worldview in the works of Abay ......................... 

 

Ержанова С., Жутаевa А. Қазіргі қазақ прозасындағы аполиттік 

кӛзқарас пен эстетикалық әсер .......................................................... 

Yerzhanova S., Zhutayeva А. Apolitical approach and aesthetic 

effect in contemporary kazakh prose .................................................... 

 

Каримова Г.,Сейсенбаева Ж. Болат Қанатбаев 

шығармаларының кӛркемдік әлемі.................................................... 

Karimova G., Seisenbayeva Zh. The artistic world of Bolat 

Kanatbayev's works .............................................................................. 

 

Асқарова Г. Омер Сейфеддин новеллаларындағы ӛршіл рух ....... 

Askarova G. Heroic spirit in the stories of Omer Sеyfeddin ............... 

 

Кенжебаева Ж., Қойшыбаева М. Дарынды жан азабы ............... 

Kenzhebayeva Zh., Koishibayeva M. Tragedy of a talent ................ 

 

Саламатова Р. Абай шығармаларын талдап-танудың актуальды 

проблемалары ...................................................................................... 

Salamatova R. Analusis of Abai’s works – current issues in the 

problem of recorgnition ........................................................................ 

 

Абишева М. Ж.Шаштайұлы романдарындағы заман және 

замандас бейнесі ................................................................................. 

Abisheva M. The epoch and the image of the contemporary in the 

novels of Zh.Shashtayuly ...................................................................... 

 

Картаева А., Мухаметқалиева Г., Балтабаева Г. Абай 

ғұмырнамасын зерттеудің алғашқы кезеңі ....................................... 

Kartaeva M., Muhametkalieva G., Baltabayeva G.S. The initial 

period of research of Abay's biography ................................................ 

 

Нұрдәулетова Б. XVIII-XIX ғғ. Маңғыстау ақын-жыраулары 

тіліндегі араб-парсы элементтері ...................................................... 

Nurdauletova B. Arabic-persian elements in the language of the 

mangistau zhyrau of the XVIII-XIX centuries ..................................... 

 

Келгембаева Б., Таңжарықова А. Жанат Әскербекқызы 

лирикасындағы анимистік бастаулар мен мифопоэтика................. 

Kelgembayeva B.,Tanzharykova A. Аnimism and mythopoetics of 

Zhanat Askerbekkyzy's lyrics ............................................................... 

 

Шегебаев А., Қырғызбаева А., Халидуллаева Г. Қазақтың 

құдалыққа қатысты тұрмыс-салт жырларының этнографиялық 

негіздері ...............................................................................................  

Shegebaev A., Kyrgyzbayeva A., Khalidullayeva G. Ethnographic 

basis of kazakh ritual songs relating to matchmaking .......................... 

 

Zholmakhanova A. Turkish period in literature of Kazakh diaspora 

Жолмаханова А. Қазақ диаспоралық әдебиетінің Түркия кезеңі  

 

Нұрғазиев Т. Қазақ ертегілеріндегі мәдени-әлеуметтік орта ........ 

Nurgaziyev T. Cultural and social environment of kazakh tales ......... 

 

383 

 

 

 

 

 

388 

 

 

 

 

393 

 

 

 

 

399 

 

 

 

404 

 

 

408 

 

 

 

414 

 

 

 

 

420 

 

 

 

 

425 

 

 

 

 

430 

 

 

 

 

436 

 

 

 

 

 

445 

 

 

 

 

454 

 

459 

 



Әбелдаев Ж. Түрік тарихи романының генезисі ............................ 

Abeldaev. Zh. Genesis of turkish historical novel ............................... 

 

Kazmagambetova A. The development of the genre of the short 

story in the works of american and british writers ................................ 

Казмагамбетова А. Америка және ағылшын филологиялық 

зерттеулеріндегі қысқа әңгіме жанрының мәселесі........................ 

 

Ананьева С., Арукенова О. Номадическая картина мира в 

повести “Белая аруана” С. Санбаева ................................................ 

Ananyeva S., Арукенова О. Nomadic picture of the world in the 

novel of S. Sanbaev “White Aruana” ................................................... 

 

ПЕДАГОГИКА  МЕН  ӘДІСТЕМЕ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ПРОБЛЕМЫ  ПЕДАГОГИКИ  И  МЕТОДИКИ 

PEDAGOGI  AND  METHODOLOGI  PROBLEMS 

 

Таубаева Ш., Иманбаева С., Балтабаева Ж. Докторанттардың 

дидактикалық кӛрсетілімдер арқылы ауызша баяндау 

құзыреттілігін дамыту ........................................................................ 

Taubaeva Sh., Imanbaeva., S., Baltabaeva Zh. Тhe development of 

oral compotency through didactic demonstrations by doctoral students.. 

 

Рауандина А., Бабажанова Ж. Етістіктің шақтарын оқыту әдістері 

Rauandina A., Babazhanova Z. Тeaching methods of verb tenses ... 

 

Игенбай Т., Балтабаева Г., Каримова Г. Сәкен Жүнісовтің 

“Ӛткен күндер белгісі” повесін талдауда кубизм әдісінің тиімділігі 

Igenbay T., Baltabaeva G., Karimova G. Тhe effective methods of 

cubism in analyzing of the story of Saken Junusov “A sign of passed 

deys”...................................................................................................... 

 

Сағындықұлы Б., Кеңес Б. Этимологияны зерттеудің жаңа 

әдісі: математика-логикалық әдіс ...................................................... 

Sagyndykuly B., Kenges B. New method for the study of the 

etymology: mathematic-logical method ............................................... 

 

Рысбаев С. Илимий жана элдик пеадагогика: методдору, 

принциптери ........................................................................................ 

Rysbaev S.K. Scientific pedagogy: methods, principles ..................... 

 

Zhambylkyzy M., Dzhusakinova S. Modern polylingual situation in 

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

Жамбылқызы М., Джусакинова Ш. Қазақстандағы 

полилингвалды білім беру мәселесі .................................................. 

 

Әбдіқалық К., Алиева Ж., Куланова М. Мектепте прозалық 

шығармаларды оқытудың тиімді әдістері ....................................... 

Abdikalyk K., Alieva Zh., Kulanova M. Effective methods of 

teaching prosaic works at school .......................................................... 

 

Абитова Ж., Сүлейменова Ж. Қазақ тілі сӛзжасамын 

жаңартылған оқу бағдарламасы аясында оқытуда студенттерге 

қолдау кӛрсету ....................................................................................  

Abitova Zh., Suleimenova Zh. Teaching the kazakh word 

formationstudents in training under the updated curriculum ................ 

 

Қабатай Б., Арпабекова Ш., Калиева В. Оқушылардың сыни 

мақала жазу дағдыларын зерттеп оқу арқылы дамыту ................... 

Kabatay B., Arpabekova Sh., Kaliyeva V. Developing a skill of 

writing critical articles in students throuh reading for specific 

information ............................................................................................  

 

464 

 

 

 

470 

 

 

 

 

475 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481 

 

 

 

487 

 

 

 

491 

 

 

 

 

 

496 

 

 

 

 

502 

 

 

 

509 

 

 

 

 

513 

 

 

 

 

 

519 

 

 

 

 

524 

 

 

 

 



Кажигалиева Г., Алекешова Л., Кайрлиева Н. 

Культуроведческий аспект в преподавании русского языка в вузе 

Kazhigaliyeva G., Alekeshova L., Kairliyeva N. Сultural aspect in 

teaching the russian language in the university ....................................  

 

Дуйсенова К., Тұрғынов Е. Синтаксисті семантикалық 

тұрғыдан оқытуда қолданылатын лингвистикалық әдістер............ 

Duisenova K., Turgunov Ye. Linguistic methods used in semantic 

teaching syntacis ................................................................................... 

 

Сарбасова А. Шығармашылық - ізденіс технологиясының 

маңызы мен ерекшелігі ...................................................................... 

Sarbassova A. The essence and feature of search technology ............. 

 

Оспанова У., Акоева И. Методологические основы применения 

мультиагентного подхода к формированию, экспертной разметке 

и классификации корпуса новостных текстов ................................. 

Ospanova U., Akoyeva I. Methodological basis of the multi-agent 

approach application to the formation, expert labeling and 

classification of the corpus of news texts ............................................. 

 

Bazarova D., Raeva K., Umbetbekova K. Application of game 

technology in english lessons ............................................................... 

Базарова Д., Раева К.,Умбетбекова К. Ағылшын тілі 

сабағында ойын технологиясын қолдану ......................................... 

 

Бекмамбетова З. Система упражнений при изучении паремий с 

лингвокультурологической точки зрения на уроках русского языка 

Bekmambetova Z. Тhe system of exercises in the study of paremias 

with linguistic and cultural perspective on the lessons of russian language 

 

Панзабек Б., Балтабаева Н. Этнографиялық әңгімелердегі 

этномәдени ақпаратты оқыту әдістері ............................................. 

Panzabek B., Baltabaeva N. Methods of teaching ethnic and 

cultural information in the ethnographic conversations........................ 

 

Smailova F. The impact of globalization on the study of foreign 

languages in the republic of Kazakhstan .............................................. 

Смаилова Ф. Қазақстан республикасындағы шет тілдерді 

оқытудың глобализациясы ................................................................. 

 

Омарбаева Г. Особенности обучения письму на занятиях по 

английскому языку в высшем учебном заведении ......................... 

Omarbayeva G. Features of writing training in english lessons in the 

higher education institution .................................................................. 

 

Askarova S., Tursynbayeva K., Chakibayeva A. Competence-

based approach in the formation of intercultural-communicative 

competence in foreign language teaching ............................................. 

Аскарова С., Турсынбаева К., Чакибаева А. Шетел тілін 

оқытуда мәдениетаралық қатысым құзіреттілігін 

қалыптастырудағы біліктілік амалы ................................................. 

 

Ayazbayeva А., Аldaberdy А., Kabdenova А. Early learning of 

english with fairy tales, songs ............................................................... 

Аязбаева Ә., Алдабердіқызы А., Кабденова А. Кіші жастағы 

балаларға ағылшын тілін ертегі мен ән арқылы үйрету ................. 

 

 

 

 

 

 

 

531 

 

 

 

 

535 

 

 

 

 

543 

 

 

 

 

549 

 

 

 

 

 

557 

 

 

 

 

561 

 

 

 

 

568 

 

 

 

 

574 

 

 

 

 

582 

 

 

 

 

 

588 

 

 

 

 

 

593 

 

 

 

 

 

 

 

 



АУДАРМАТАНУ 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

TRANSLATION 

 

Қалибекұлы Т. Қытай тіл біліміндегі атаулардың қазақ және 

орыс тілдеріндегі аудармасы жайында ............................................. 

Kalibekuly T. About the the translation of Сhinese linguistic termins 

in to kazakh and russian languages ....................................................... 

 

Қойбақова А., Досымбекова Р. Қытай тіліндегі мәдени 

сӛздерді қазақ тіліне аудару мәселелері ........................................... 

Koybakova A., Dossymbekova R. Problems of translation of 

cultural words in chinese to kazakh language ...................................... 

 

Қатбаева Г. Абай Құнанбаевтың қара сӛздеріндегі тұрақты 

тіркестердің қытай тіліне аударылуы ............................................... 

Katbayeva G. Translation of sustainable word combinations in the 

book of words by Abai Kunanbaev into chinese language ................... 

 

Abenova Р. Linguo cultural aspectsoftranslation of 

modernamericangonzo-reporting .......................................................... 

Әбенова П. Заманауи американдық гонзо-репортаж аудару 

тәжірибесінің линвомәдени аспектісі ............................................... 

 

ЖУРНАЛИСТИКА 

ЖУРНАЛИСТИКА 

JOURNALISM 

 

Есенбекова Ұ. Саяси және әлеуметтік мазмұндағы 

трансмедиалық жобаларда ықпалдасу формалары ......................... 

Yessenbekova U. Integration forms in transmedia projects with 

political and social content ................................................................... 

 

Есенбекова У., Доспан Д. Телевещание в Казахстане в условиях 

информационного общества. Правовые аспекты ............................ 

Yessenbekova U., Dospan D. Broadcasting in Kazakhstan in 

conditions information society. Legal aspects ...................................... 

 

Moshkal M., Akhapov Y. News media discourse as the basis of the 

information space .................................................................................. 

Мошқал М., Ахапов Е. Жаңалықтар медиа дискурсы 

ақпараттық кеңістіктің негізі ............................................................. 

 

Біздің авторлар................................................................................... 

Our authors.......................................................................................... 

Наши авторы...................................................................................... 

 

 

 

 

 

597 

 

 

 

 

608 

 

 

 

 

614 

 

 

 

 

621 

 

 

 

 

 

 

 

 

627 

 

 

 

 

632 

 

 

 

 

639 

 

 

 

649 

653 

657 

Білім және ғылым саласындағы бақылау Комитеті Алқасының (2003 жылғы 26 маусым №433-3 ж бұйрығы) шешімі негізінде Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің Хабаршы журналының “Филология ғылымдары” сериясын филология ғылымдары бойынша диссертациялардың негізгі ғылыми 
нәтижелерін жариялайтын басылымдар тізбесіне енгізілгені туралы хабарлайды. 

 

На основании решения Комитета по контролю в сфере образования и науки (приказ №433-3 ж от 26 июня 2003 г.) Вестник КазНПУ им. Абая, 
серия “Филологические науки” внесен в перечень изданий для публикаций основных научных результатов диссертаций по филологическим 

наукам. 

 

On the basis of decision of Committee for control in sphere of education and science (order №433-3 ж from June 26.2003) Bulletin of Abai Kazakh 

national pedagogical university, series “Philological sciences” is included into the list of issues to publish the basic scientific results of dissertation of 

philological sciences. 



ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Филология», №2(72), 2020 г. 

496 

Пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі: 

1 Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидакт. аспект/. - Москва: 

Педагогика, 1977. - 254 с. - книга 

2 Қазақ ҽдебиетінің тарихы 9-том. Он томдық. А, 2005, 980 бет.- кітап 

3 Жүнісов С. Повесть. Ҽңгімелер. — Алматы: «Таймас» баспа үйі. - кітап 

4 http://bilim-all.kz/olen/2103- «Шағым» ҿлеңі Ж.Жабаев. 

 

 

ҒТАМР 14.35.09 

 

Сағындықұлы Б.,
 1
 Кеңес Б.

2
 

 
1,2 
ҽл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

Алматы, Қазақстан 

 

ЭТИМОЛОГИЯНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ЖАҢА ӘДІСІ:  

МАТЕМАТИКА-ЛОГИКАЛЫҚ ӘДІС 

 

Аңдатпа 

Мақалада тіл біліміндегі жаңа әдіс, математика-логикалық әдіс туралы айтылады. 

Б.Сағындықҧлы - этимологияны зерттеудегі жаңа әдіс, математика-логикалық әдістің негізін салушы. 

Математика-логикалық әдіс арқылы, сӛз этимологиясын нақты және дӛп басып табуға болады. 

Сонымен қатар, сӛз этимологиясын ғана емес, ―тҥбіртек теориясы‖ негізінде, кейбір білетін 

тілдеріміздегі негізгі сақталған базалық лексиканы пайдалана отырып, ―барлық тіл бір тілден шыққан 

деген‖ теорияны дәлелдей алатындығымызды айтады. 

Осы әдіс арқылы кейбір сӛздердің этимологиясы кӛрсетіледі. Мақаладан салыстырмалы-тарихи 

әдістің сӛз этимологиясын ашуда қауқарсыздығын байқауға болады.Сонымен қатар, сӛздердің 

этимологиясын ашу барысында тілдегі заңдылықтардың, қҧбылыстардың барлығын дерлік байқай 

аламыз. Сонымен қоса, этимолог-ғалымдарға сӛз этимологиясын ашуда, зерттеуде кешенді тҥрде 

фонетикалық, семантикалық, тарихи, морфологиялық, генеологиялық принциптермен ӛзгерістерді 

білу қажеттігін талап етеді. 

Тҥйін сӛздер: математика-логикалық әдіс, этимология, лингвистика, салыстырмалы-тарихи әдіс, 
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NEW METHOD FOR THE STUDY OF THE ETYMOLOGY:  

MATHEMATIC-LOGICAL METHOD 

 

Abstract 

The article gives a new mathematical-logical method in linguistics. B. Sagyndykovich–the founder of a 

new mathematical-logical method in the study of etymology. Using a mathematical and logical method, you 

can establish a clear and precise etymology of the word. However, he noted that on the basis of the "theory 

of archetypes" we can prove not only the etymology of the word, but also the theory of "the origin of all 

languages from one language", using the basic vocabulary of some languages. 

The paper gives the etymology of some native words using this method. From the article, you can see 

the vulnerability of the comparative-historical method in determining the origin of the word. Moreover, 

when revealing the etymology of words, you can find almost all the laws and phenomena of the language. In 

addition, in the disclosure and research of the etymology of the word, etymologists need to know the 

phonetic, semantic, historical, morphological and geneological principles in a comprehensive manner. 

Keywords: mathematic-logical method, etymology, linguistics, comparative-historical method, 

meaning 
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НОВЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЭТИМОЛОГИИ:  

МАТЕМАТИКА-ЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД 

 

Аннотация 

В статье говорится о новом, математико – логическом методе в языкознании. Б.Сагындыкович – 

основатель нового, математико – логического метода в исследовании этимологии. С помощью 

математико – логического способа можно установить четкую и точную этимологию слова. Вместе с 

тем, он отметил, что на основе «теории архетипов» мы можем доказать не только этимологию слова, 

но и теорию о «происхождении всех языков от одного языка», используя базовую лексику некоторых 

языков. 

В работе дается этимология некоторых исконных слов посредством этого метода. Из статьи 

можно заметить уязвимость сравнительно – исторического метода в установлении происхождения 

слова. Более того, при раскрытии этимологии слов, можно обнаружить почти все закономерности и 

явления языка. Кроме того, в раскрытии и исследовании этимологии слова, ученым – этимологам 

необходимо знать фонетические, семантические, исторические, морфологические и генеологические 

принципы в комплексном порядке.  

Ключевые слова: математико – логический метод, этимология, лингвистика, сравнительно – 

исторический метод, значение 

 

Кіріспе. Этимология – грек тілінен аударғанда, ―etymal‖ - ақиқат, шындық және ―logos‖- ілім 

деген екі сӛзден қҧралған, тіл білімі ғылымының бір саласы. Этимология деген термин ертедегі 

Грецияда туған. Бҧл терминді ең алғаш қолданушы - грек философы Хрисипп. Этимология – 

сӛздердің шығу тегін, сӛз тӛркінін, тарихын зерттейтін, жауапкершілік пен мҧқияттылықты, сонымен 

қоса шыдамдылықты талап ететін, аса кҥрделі де, қызықты тіл білімі ғылымының бір саласы. 

Антикалық дәуірде этимология ғылымы туралы ең алғашқы болып, ежелгігрек философы 

Платон (427-347 ж.ж .б.д.д.) жазды. Ол этимологияны танымдық сҧрақтармен байланыстыра келіп, 

тілдің шығу туралы проблемасында қозғаған. 

Ал, Ежелгі Римде сӛздің шығу тӛркініне байланысты сҧрақтармен, танымал ғалым және 

грамматик Варрон (116-27 ж.ж. б.д.д) айналысқан болатын. Оның анықтауынша, этимология – 

сӛздердің, қайдан және неге пайда болғандығын анықтайтын, тіл білімінің бір бӛлігі. Варронның сол 

кезде жазған еңбектеріндегі кӛптеген идеялар, қазіргі таңдағы этимолог-ғалымдардың еңбектерінде 

жалғасын тауып келеді. Тілдің дамуын қарастыра келе, ғалымның пікірі бойынша, ―уақыт ӛте келе, 

тілдегі кейбір сӛздер жоғалып, кейбіреулері қайтадан қолданысқа еніп, қалыптасады‖. Римдік ғалым 

тілдегі сӛздердің фонетикалық ӛзгерістеріне анализ жҥргізуге аса мән берген. Осы зерттеу 

жҧмыстарына байланысты, ғалым мынадай пікір айтады: ―Егер кімде-кім тілдегі дыбыстардың 

фонетикалық ӛзгерістері, қалай пайда болғандығына назар аударса, сол сӛз тӛркінін оңай 

анықтайды‖. 

Атақты итальяндық лингвист В.Пизанидің ―Этимология‖ атты кітабында, этимологтің негізгі 

міндетін айтады: ―найти значение слова в момент его первоначального создание‖. Сонымен қатар, 

роман филологиясының негізін қалаушы Фридрих Дицта Пизанидің пікірін қолдайды. Оның ойынша: 

―Цель этимологии возвести к его первоначальной форме‖ - дейді. 

Сӛз тӛркінін анықтаудың қоғам ӛмірінде ҥш тҥрлі дәстҥрі қалыптасқан: 

Олар: 

1. ―Ғылыми‖ этимология. 

2. ―Қызықты‖ этимология. 

3. ―Халықтық‖ этимология деп аталады, әрқайсысының ӛзіндік ерекшеліктері бар. Олардың 

біріншісі – тілдің ӛзіндік қатал да жҥйелі заңдылығына сҥйенсе, екіншісі – таным кӛкжиегін кеңейте 

тҥсетін, шындық пен болжам аралығынан туындайтын ―қызықты‖ топшылар болса, ҥшіншісі – халық 

қиялынан туған шындықтан алыстау ―жасанды‖ жорамалдар. 
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Қазақ халқының басынан ӛткерген ӛмірін, бай-мҧрасын, тҧрмыс-салтын, мәдени және рухани 

ӛміріндегі ӛзгерістерін, басқа халықтармен арақатынасын қазақ тіліндегі сӛздердің сӛз тӛркінін 

зерттеу арқылы біле аламыз. 

Қазақ тілі тҥркі тілдеріне жататындықтан, туркология ғылымында жасалған, ең алғашқы тҥркі 

тілдеріне жасалған этимологиялық сӛздіктерге тоқталып ӛтеміз. 

Тҥркoлoгиядaғы этимoлoгиялық зeрттeу жҧмыстaры aлғaшқыдa тӛмeндeгі нeгізгі 3 бaғыт 

бoйыншa жҥргiзiлдi: 

1)  Тҥркi тiлдeрiнe aрнaлғaн жaлпы этимoлoгиялық сӛздiктeрдiң жaсaлуы; 

2) Тҥркi тiлдeрiнiң әрқaйсысынa aрнaлғaн этимoлoгиялық сӛздiктeрдiң жaсaлуы; 

3) Сонымeн қaтaр, aктив қoлдaныстaғы сӛздeр мeн aнтрoпoним, тoпoним, этнoним сӛздeрдiң 

шығу тӛркiнi турaлы жaзылғaн ғылыми, зeрттeу мaқaлaлaрының жaзылуын жaтқызамыз. 

Тҥркі тілдерінің ең алғашқы этимологиялық сӛздігі – ―Этимологический словарь турко-

татарских языков‖. Оның авторы – Будапешт университетінің профессоры Герман Вамбери. Сӛздік 

1878 жылы жарыққа шыққан болатын. 

Сӛздіктің сӛз тізбегі Жҥсіп Баласағҧнның ―Кҧтадғу білік‖ ескерткішінің шағатай тілі бойынша 

жасалған. Ӛз кезінде Г.Вамбери ―тҥркі тілдерінің санскриті‖ деп атаған. Себебі, ол кезде кӛнетҥркі 

руникалық ескерткіштері ғылымға белгісіз кезең болатын. 

Тҥркі тілдерінің екінші этимологиялық сӛздігі 91 жылдан кейін шыққан еді. Финдік тіл білімінің 

ғалымы М.Рясяненнің ―Опыт этимологического словаря тюркских языков‖ атты сӛздігі болды. Бҧл 

кезеңде тҥркологияда кӛнетҥркі және орта ғасыр ескерткіштерімен қоса, қазіргі тҥркі тілдері мен 

олардың диалектілері, говорлары туралы кӛптеген материалдар шыққан болатын. Бірақ, 

М.Рясяненнің сӛздігінде қазіргі тҥркологияның барлық жетістіктері қамтылмады. Себебі, 

тҥркологиядағы жиналған барлық материалдарды қамту ҥшін, барлық тҥркі тілдерін білетін 

қҧрастырушылар қажет болды. Соған қарамастан, XX ғасырдың қҧнды, алғашқы этимологиялық 

сӛздіктерінің бірі болып есептеледі. 

М.Рясяненнің еңбегінен кейін 3 жыл ӛткен соң, тҥркі тілдерінің ҥшінші этимологиялық сӛздігі 

ретінде Дж.Клосонның ―Этимологический словарь тюркских языков до XIII в.‖ атты еңбегі шықты. 

Бҧл еңбектен тҥркі тілдері ескерткіштерінің моңғол шапқыншылығына дейінгі кезеңіндегі 

материалдар жинақталған. 

Тҥркі тілдерінің тӛртінші этимологиялық сӛздігі Дж.Клосонның сӛздігінен кейін, 2 жылдан соң, 

советтік ғҧлама ғалым Э.В.Севортянның қҧрастыруымен жарық кӛрген болатын. Э.В.Севортянның 

сӛздігі алдыңғыларға қарағанда материалдық қҧндылығы жағынан - ауқымды, ал этимологиялық 

зерттеулері жағынан - тереңірек жазылған еңбек болды. 

Тҥркі тілдері бойынша ең алғашқы Г.Вамбери сӛздігі мен Э.В. Севертянның сӛздігінің 

арасындағы жҥз жылдық кезең тек барлық тірі лексикографиялық материалдардың жинақталуымен 

ғана емес, сонымен қатар салыстырмалы-тарихи лексикологияның, тҥркі тҥбірінің фоно-морфо-

семантикалық қҧрылымы проблемасының теориялық негізделуімен, этимологиялық 

реконструкцияның әдістердің ҥнемі жетілуімен сипатталады. [5, 12]. 

Советтік кезеңдегі ең алғашқы этимологиялық сӛздіктер, жеке тҥркі тілдеріне арналып жазылған 

этимологиялық сӛздіктер еді. Бҧл ғылым саласы бойынша алғашқылардың бірі болып, чуваш ғалымы 

В.Г.Егоров чуваш тілінің этимологиялық сӛздігін 1964 жылы қҧрастырып шығарды. 1966 жылы қазақ 

тілінің қысқаша этимологиялық сӛздігі бірнеше автордың қҧрастыруымен жарық кӛрген болатын. 

Тҥркітанудағы этимологиялық зерттеулердің жаңа серпін алып, келесі деңгейге кӛтерілуі 1981 

жылы СССР ҒА. Тіл білімі Институтының тҥркі және моңғол тілдері секторларының ―Тҥркі 

тілдерінің этимологиялық сӛздігінің‖ авторы кӛрнекті тҥркітанушы ғалым Э.В.Севортянның 80-

жылдығына арналған біріккен мәжілісінен бастау алды деп айтуға болады. 

Бҧл жиында этимологиялық зерттеулердің теориясы мен тәжірибесі кеңінен сӛз болып, 

қатысушылар этимология мәселесін тек қана орталықта ғана емес, ҧлттық республикаларда да 

қарқынды дамытып, зерттеу барысы мен нәтижелерінің негізінде мерзімді тҥрде тәжірибе алмасып 

тҧрса деген қорытындыға келді. [5, 11]. 

Әдістеме.Ендігі кезекте ғылыми этимологияда қолданатын әдіске тоқталамыз. Бір сӛздің 

мағынасын ашу, оны тыңғылықты тҥрде зерттеуді қажет етеді. Сӛз тӛркінін ашуда бҧрыннан белгілі 

салыстырмалы-тарихи әдіс екенін бәріміз білеміз. Европа тіл білімінен бастау алған бҧл әдіс әлі кҥнге 

дейін лингвистика ғылымында қолданылып келе жатыр. Алайда, салыстырмалы-тарихи әдіс сӛз 

этимологиясын ашуда нақты дәлдікті бере алмайды. Оған кӛз жеткізу ҥшін, қазақ тіл білімінде, 
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тҥркологияда ӛзіндік ізі бар, филология ғылымының докторы, профессор Берікбай Сағындықҧлының 

зерттеу жҧмыстарына сҥйенеміз. 

Б.Сағындықҧлы - этимологияны зерттеудегі жаңа әдіс, математика-логикалық әдістің негізін 

салушы. Математика-логикалық әдіс арқылы, сӛз этимологиясын нақты және дӛп басып табуға 

болады. Сонымен қатар, сӛз этимологиясын ғана емес, ―тҥбіртек теориясы‖ негізінде, кейбір білетін 

тілдеріміздегі негізгі сақталған базалық лексиканы пайдалана отырып, ―барлық тіл бір тілден шыққан 

деген‖ теорияны дәлелдей алатындығымызды айтады. 

Тәжірибе. Бҧршақ сӛзі.Б.Сағындықҧлының ―Қазақ тілінің тарихы‖ атты еңбегінде бұршақ 

сӛзіне осы әдіс негізінде, сӛзді алғашқы қалпына келтіреді. 

Бҧршақ - кішкене-кішкене домалақ мҧз кҥйінде тҥсетін атмосфералық жауын-шашын. Сӛз 

қҧрамынан протезалық б дыбысын бӛлек ажыратқанда, қалған бӛліктері тҥбіртек ретінде мағына бере 

бастайды: б+ұршақ>б+ұр+ш+ақ. Ҧр – сабау, соғу, тоқпақтау ҧғымдарын берсе, ақ – жоғарыдан 

тӛмен қарай жылжу ҧғымында жҧмсалған. Ал ш тҥбіртек сарқыншағы процестің дҥркінділігін 

білдіріп тҧр. Талдау барысында ―не ҧрғылап тҧр‖ деген сҧрақ туындайды. Қҧрамында б немесе п 

дыбысы бар, ―домалақ‖ ҧғымын беретін морфеманы іздестіре бастаймыз. Себебі, бҧршақ сӛзінің 

―домалақтан‖ басқа семалары ҧр+ш+ақ бӛлегінде қамтылған. Қҧрамында п дыбысы бар, ―домалақ‖ 

ҧғымын беретін сӛз – доп~топ. Бҧрынғы формасын қалпына келтірсек: до+б+ҧр+ш+ақ. Тілімізде осы 

ҥлгіде жасалған сӛздер бар ма? Су тиген соң ҧн топаршақтанып қалыпты. Домаланып, тҥйір-тҥйір 

болып қалды деген мағынада. Топаршақ диалектілік сӛз болғанымен, добуршақ ҥлгісінде тҧр [3, 118]. 

Ҽр тектес сҽйкестіктер.Берікбай Сағындықҧлының ―Қазақ тілі лексикасы дамуының 

этимологиялық негіздері‖ атты еңбегінде ―Әр тектес сәйкестіктер‖ атты тақырыбында ―ғ~у, ғ~й‖ 

сәйкестіктері атты тақырыпшасында қауын, қырау, бҧзау сӛздерінің бастапқы қалпын ашып 

кӛрсетеді. Бҧл жерде Б.Сағындықҧлы математика-логикалық әдіс негізінде, фонетикалық 

заңдылықтарды ескере отырып, ―ғ~у‖, ―ғ~й‖ сәйкестіктері қате болжам екенін, ғалымдардың зерттеу 

жҧмыстарын салыстырып кӛрсете отырып, дәлелдеп кӛрсетеді. 

Жоғары оқу орындарында оқытылатын ―Қазақ тілінің тарихи грамматикасы‖ курсы бойынша 

дайындалған оқулықтарда ӛзге сәйкестіктердің қатарында осы сәйкестіктер де аталып жҥр: ―Сӛз 

ортасында айтылған “ғ” дыбысы қазақ тілінде “у”-ға айналған: ағыр, ағыз, бағыр, ағна – қазақ тілінде 

ауыр, ауыз, бауыр, ауна болып дыбысталады. Кейбір фактілерге қарағанда “ғ”-ның ішінара “й”-ге 

ауысуы да болған: бағла – байла, йығыл – жыйыл, йығырыл – жиырыл, т.б.‖ деп М.Томановтың 

еңбегінде кӛрсетіледі. Ғалым бҧдан кейін “ғ”-ның буын қҧрамайтын “у” дыбысына ауысуы 

сәйкестіктің негізгі кӛрінісі екенін, ал “ғ”-ның ішінара “й”-ге ауысуы сирек екенін ескертеді. 

Б.Серебренников пен Н.Гаджиева ғ~у, ғ~й сәйкестіктеріне ӛзге тҥркі тілдерінен мынадай 

мысалдар келтіреді, ғ~у: ағыз (рот), тат. ауыз, карач.-балк. аууз; тоғ - (рождаться) к.калп. – тууды 

(родила), ног. – туудыр – (порождать); ғ~й: соғук (холод) азерб. – coiyk; бағ ног. – баіла (вязать) 

карач.-балк. баіла – бәіла – (Серебренников, Гаджиева, 1986: 45-46). 

“Ғ”– тілдің тҥбі таңдайдың артқы шеніне тиюден жасалатын ызың, ҧяң фонема; “у”– еріннің бір-

біріне жуысуынан жасалатын ызың ауыз жолды сонор фонема; й – тілдің қатты таңдайға жуысуынан 

жасалатын спирант ауыз жолды сонор фонема (Аралбаев, 1988: 47,56, 60 б.) Б.Сағындықҧлы: ―Бҧлар 

акустикалық-артикуляциялық жағынан бір-біріне ҧқсамайтын әр бӛлек фонемалар‖. Жоғарыдағыдай 

варианттардағы сәйкестікті “ғ”-ның ауысуы сияқты кӛрсетіп тҧрған тетік тіпті қарапайым екенін 

айтады. 

Қағун (дыня) (ДТС, 406); осы сӛзден ең алдымен “ғ” дыбысы тҥсіп қалады: қаун. Бірақ қазақ тілі 

жҥйесінде мҧндай буын (+ун) болмағандықтан, ―у‖ мен “н”-нің аралығына ―ы” эпентезасы 

қыстырылады: қауын. Бар болғаны ҥнемдеу қҧбылысының әсері: дыбыстар орын алмастырған, 

басқаша айтқанда, “ғ”-ның орнына “у”жылжыған, “ы” эпентезасы пайда болған. Демек, “ғ” дыбысы 

“у” дыбысымен алмасқан жоқ. 

Қырағу (иней, изморозь) (ДТС, 445); Кӛнетҥркілік бҧл сӛз тілімізде былай қалыптасқан: “у” 

ӛзінен кейін келетін дыбыс болмағандықтан, эпентезаны қажет етпеген, тҥсіп қалған ғ-ның орнына 

жылжи салған. Сонда – қырау. 

Бузағ – ―теленок‖ (ДТС, 130); 

Бузағу – ―теленок‖ (ДТС, 130); 

Бҧзау – сиырдың алты айға толмаған жас тӛлі. 

Кӛне тҥркі тіліндегі бузағу сӛзі қазақ тіліндегі ―бҧзаудың‖ қалай жасалғанын кӛрсетіп тҧрса, 

бузағ сӛзі бузау сӛзімен ғ~у сәйкестігін тҥзіп тҧр. Дыбыстардың сәйкес келетініне қарап, “ғ”мен“у” 
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алмасады деу қате. Мҧны ҥнемдеу заңының әрекетінен пайда болған жай кездейсоқ сәйкестік деп 

тҥсінгеніміз жӛн. 

ғ~й сәйкестігі де осындай комбинаторлық орын алмасулардың себебінен қалыптасуы мҥмкін. 

Алайда оның тҥзілуінде басқа заңдылықтың ҥлесі ҥлкен. “Й”тҥркі тілдерінің ежелгі, кейінгі 

дәуірлерінде бір буынды тҥбірлердің, қосымшалардың соңғы дыбысын жаппай ауыстырған. 

Сондықтан бҧл сәйкестік те кездейсоқ сәйкестіктердің қатарына жатады.  

Тҥркологияда тектес сәйкестіктер мен кездейсоқ алдамшы, әр тектес сәйкестіктердің жіктеліп-

ажыратылмауы осы сияқты теориялық қателіктер жіберуге әкеліп соқты. Ал, Б.Сағындықҧлы 

математика-логикалық әдіс арқылы оңай тҥсіндіріп береді.[4, 85]. 

Сары сҿзі. Араб тіліндегі―асфару‖ сӛзі, орыс тіліндегі ―желтый‖ сӛздері бәрі бір кездері бір 

сӛзден болғандығын дәлелдейміз. Араб тілінде ―асфару‖ тҥрінде сақталған. Осы сӛзден қалай сары 

сӛзі пайда болды?! Қарарсызлықда болмыш меңзи сары – Тыныштықтың жоқтығына жҥзі сары 

болды. [7, 201]. Бір қарағанда екеуінің бір мағынаны білдіретін сӛз екені байқалмауы мҥмкін. Асфару 

сӛзінен “ф” және бастапқы“а” дыбыстары қазақ тілінің икемділігіне қарай тҥсіп қалған. Сол кезде 

саруболады. у~ы сәйкестігі екендігін білеміз. Сары мен желтый сӛздерінен фонетикалық принцип 

бойынша с~ж, р~л, а~е дыбыс сәйкестіктерін анық кӛре аламыз. 

Қарт сҿзі. Қазақ тілінде қарт (жасы ҧлғайған, қартайған адам) деген сӛз бар. Тҥбіртекке бӛлсек – 

қ+ар+т. Осы сӛздің ар тҥбіртегі орыс тіліндегі ст+ар+ик сӛзінің қҧрамында кездеседі. Ал ағылшын 

тілі мен неміс тілінде екі тҥбіртегі –ар және дауысты дыбысынан айрылған жартыекеш т ҧшырайды. 

Ағылшында – ол+д, немісте – ал+т. Ағылшын тіліне қарағанда неміс тілі тҥркі тілдеріне жақындау: а 

мен т дыбыстары бірдей. Л~Р сәйкестігі негізінде л-дің де шыққан тегін табу оңай: ар+т~қ+арт. 

Ағылшын, неміс туыстас тілдер. о~а, д~т сәйкестіктері негізінде олд та арт тҥрінде қалпына келеді. 

Демек, қарт сӛзі де, кем дегенде, ҥндіевропа тілдері мен тҥркі тілдеріне ортақ. Ілгері замандағы 

тҥбіртектердің лексикалық немесе грамматикалық мағынасын негізінен дауыссыз дыбыстар сақтап 

қалған. Ал дауыстылар болса, тарихи даму барысында мың сан ӛзгеріп кете береді. Сӛздерді 

тҥбіртектерге ажыратқанда дауыссыздарға арқа сҥйеу осыдан келіп шығады. 

Ай сҿзі. Берікбай Сағындықҧлы ӛзінің дәрістерінде ай сӛзінің этимологиясын келтіреді. Араб 

тілінде ―қамар‖, орыс тілінде ―луна‖, қазақ тілінде ―ай‖. 

―Қамар‖ сӛзі араб тілінде ―ай‖ сӛзін білдіреді. ―Қамар‖ сӛзін тҥбіртектерге бӛлетін болсақ 

қам+ар, сонымен қатар дыбыстық сәйкестіктер бойынша қ~к, а~е варианттары шығады. Логикаға 

сҥйене отырып, кем сӛзі шығатынын кӛреміз. Ар тҥбіртегі бір заттың тҧрғандығын білдіреді. Яғни, 

мынадай формула шығады қам~кем. Бҧл жерде қамар сӛзінің уәжі кеміген бір заттың тҧрғандығын 

білдіреді. Аспандағы кеміген айды білдіріп тҧрғанын тҥсінуге болады. 

Орыс тіліндегі лунасӛзінің этимологиясы да қызық. Луна сӛзінің алдына то- тҥбіртегін қоссақ, 

толуна сӛзі шығады. Бҧдан қазақ тіліндегі толғанай сӛзі шығады. Яғни, луна сӛзі аспандағы айдың 

толған кезі бойынша аталып тҧр. 

Жуа сҿзі. Бҧл лексема – сабағы қуыс келетін, ҧшында гул шоғы бар, жеуге жарамды 

ботаникалық ӛсімдіктің атауы. Тарихи ескерткіштерде ―соған”(лук)(ДТС, 506). Арнайы 

филологиялық білімі бар мамандар болмаса, бҧл екі сӛзді (―соған‖ мен ―жуаны‖) бір-бірімен тҥбірлес 

деп ойламайды. Талдап кӛрелік. Ж~С - тектес сәйкестік. дж~тш~тс аффрикаттары арқылы 

тӛркіндеседі. Ал дауыстылардан тҧратын у~о сәйкестігі туралы мынадай пікір бар: ―Тҥркі тілдерінің 

тарихи-салыстырмалы фонетикасын зерттеушілердің қай-қайсысы да ескі тҥркі тілінде сӛздің басқы 

буынында айтылған у дыбысы қазақ т.б. қыпшақ тілдерінде қысқа айтылатын, о мен у немесе у мен 

ыаралығында естілетін жуан дауыстыларға ауысқандығын айтады‖ (Томанов, 1981: 12). Автор бҧған 

мысал ретінде қул~қҧл, уруш~ҧрыс, улуғ~ҧлық, уйат~ҧят, т.б. варианттарын келтіреді. Бҧған біз 

мынандай ой қосар едік: ескі тҥркілік у дыбысы ежелгі дәуірде-ақ ӛзгерістерге ҧшыраған. Ол кӛп 

жағдайда кейбір тілдерде жуан о дауыстысына айналып кеткен. Жоғарыда айтылғандарға сҥйенсек, 

соған сӛзінің ежелгі қыпшақ варианты - *джуған. Даму схемасы: 

*джуған---жуған---жуға—жуа. 

Оғыз варианты - *цуған---суған---соған. 

Дж аффрикатының арғы тегі – тш. Ачығ (кислый, горький) (ДТС, 4). Осы сӛзге есім жасайтын –

ан қосымшасын жалғасақ, ачуған – ачыған. Тектес дж~тш~тс аффрикаттары ачуған ~*цуған (>соған) 

~*джуған (>жуа) варианттарын жақындастырады. Демек, мҧның бәрі - о баста ащыҧғымын беретін 

бір-ақ сӛз.[4, 232]. 
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Жұмыртқа сҿзі. Б.Сағындықҧлы ―Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық негіздері‖ 

атты кітабында, ―Әр тектес сәйкестіктер‖ атты тақырыпшада т, д, ж, й дауыссыздарынан р 

сонорының акустикалық-артикуляциялық табиғаты мҥлде бӛлек екенін айтып дәлелдеп кӛрсетеді. Ол 

ҥшін ―рт‖ дауыссыз дыбыс тіркестері кездесетін лексемаларды жазып, тҥбіртектерге бӛліп, 

мағыналарын кӛрсетеді. ―Жҧмыртқа‖, ―томыртқа‖, ―омыртқа‖, ―қҧмырсқа‖, ―жоңышқа‖, ―қабыртқа‖ 

сӛздеріне қосылған –қа жҧрнағының, ―шегіртке‖ сӛзіне қосылған –ке жҧрнағының бҧрынғы толық 

қалпы –қан. ―Сауысқан‖, ―тышқан‖ сияқты сӛздермен салыстырғанымызда бҧлардан ―н‖ дыбысының 

тҥсіп қалғанын байқаймыз. ―Н‖ дыбысын қалпына келтірсек, кӛмескіленген мағыналары да 

айқындала бастайды. Мысалы, ―жҧмыртқа‖ сӛзінің тҥбірі―жҧм‖ морфемасы жҧмыр, домалақ нәрсені 

мегзесе, ―уртқан‖ (қазіргіше ҧрған) сол домалақ нәрсенің белгілі бір қалыпта тҧрғанын аңлатады. 

Табалдырық сҿзі. Б.Сағындықҧлының ―Қазақ тілінің тарихы‖ атты ғылыми зерттеу 

жҧмысындағы, ҚазақССР Ғылым академиясының Тіл білімі институтының ―Қазақ тілінің қысқаша 

этимологиялық сӛздігі‖ атты авторлар бірлескен ғылыми зерттеу жҧмысындағы ―табалдырық‖ сӛзінің 

жасалу жолымен, мағынасына жҥргізген этимологиялық талдау жҧмыстарын салыстырып кӛрелік. 

Ең алдымен, ―Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сӛздігіндегі‖ ӛмілдірік сӛзіне жҥргізген 

этимологиялық талдау жҧмысының қҧрамында, табалдырық сӛзіне жҥргізген зерттеу жҧмысына 

назар аударамыз. 

―Ӛмілдірік‖ сӛзін қазақ және басқа да тҥркі тілдерінде –дірік (-дҥрҥк//-тҥрық//-дуруқ) жҧрнағы 

арқылы жасалатын бір топ сӛздің бірі ретінде кӛрсетеді. Сонымен қазақ тіліндегі сағалдырық, 

кемелдірік, мойынтҧрық, табалдырық сӛздеріне сақал, мойын, табан сӛздері негізгі тірек болып тҧр 

деп кӛрсетеді. Яғни, табалдырық сӛзі табан +дырық формалары арқылы жасалып тҧр дегенді 

тҥсінеміз. 

Енді, Б.Сағындықҧлының ―Қазақ тілінің тарихы‖ атты ғылыми зерттеу еңбегіндегі табалдырық 

сӛзіне жҥргізген, этимологиялық талдау жҧмысына назар аударамыз. 

Жаңа фонемалардың шыққан кӛне тектерін ӛз орнына қойып табалдырық сӛзін талдап кӛрсетеді. 

Қазақ ҥйлерінің есік маңдайшасына қарама-қарсы, тӛменгі жағындағы жерге, еденге тиіп тҧратын 

кӛлденең ағашы табалдырық деп аталатындығын кӛрсетеді. Заттық ҧғым-тҥсінігі белгілі болғанымен, 

лексикалық мағынасы кӛмескіленген кӛне сӛз екенін айтады. 

Бҧрын бҧл лексема қандай ҧғымда жҧмсалған десе, екінің бірі жауап бере алмайды. Бҧл сӛздің 

қҧрамында жіңішке дауыстылар жоқ, бірыңғай жуан дауысты дыбыстар. Бірақ екі дыбыс ҧяң – б, д. 

Олардың шыққан тегі, қатаң жҧптары – п, т. Ал ы-ның кӛне формасы – ҧ. Жаңаның орнына кӛне 

дыбыстарды қойсақ, әрқайсысы орын-орнына келеді: тапал тҧрық деген сӛз тіркесі пайда болады. 

Тапал ―аласа‖ сын есімінің синонимі, диалектілерде қолданылады. Тҧрық сӛзінің ―тҧрғызылып 

қойылған тақтайша‖ екендігін тҥсінуге болады. Басын қоссақ: тҧрғызылып қойылған аласа тақтайша. 

Шындыққа толық сай келеді, әрі уәжі де анықталады. Барлық дыбыстардың этимологиясын білу, 

осындай оң нәтиже беретіндігін кӛрсетеді. [3,134]. 

Нәтиже мен талқы. Сонымен, эксперимент нәтижелерін зерделей келе мынадай қорытындыға 

келдік:  

Математика-логикалық әдіс салыстырмалы-тарихи әдістің негізінде қалыптасқан жаңа әдістердің 

бірі. Бҧл әдістің негізгі мақсаты тілдегі сӛздердің шығу тӛркінін математикадағы жалпы негізгі 

ережелердің тҥсінігі арқылы, логикаға сҥйене отырып, тілдегі болатын қҧбылыстарды анықтап, ең 

басты фонетикалық заңдылықтарды қолданып, сӛздердің нақты, дәл этимологиясын анықтайды. Бҧл 

әдісте лингвистикада іске қосуға тіліміздегі ҥнемдеу заңы, жуан дауыстылардың жіңішке 

дауыстыларға, еріндіктердің езуліктерге айналу заңдылықтары, метатеза, сіңісу, жылысу, ығысу 

қҧбылыстары, дауысты дыбыстардың да, дауыссыз дыбыстардың да шыққан тегін, арғы тегін, тҥпкі 

тегін ажырата білу тәсілдері секілді қҧбылыстар елеулі ҥлес қосады. Математика ғылымындағы 

белгіліні пайдалана отырып, белгісізді қалпына келтіру әдісіне сҥйене отырып, жоғарыда келтірілген 

тілдік қҧбылыстардың кӛмегімен, сӛз тӛркінін анықтаймыз. Бір тілдің бҥкіл даму динамикасын 

меңгеріп, барлық заңдылықтар мен қҧбылыстарды кешенді байланыста қарастырғанда ғана белгілі 

арқылы белгісізді табуға болады.Сонымен қатар, біз математика-логикалық әдіс арқылы бір сӛздің 

этимологиясын анықтауда тілдік дәлелдемелері жеткілікті болса, бастапқы мағынасын нақты келтіре 

аламыз.  

Қорытынды.Сонымен қорыта келгенде, Б.Сағындықҧлының математика-логикалық әдісі 

арқылы сӛздердің шығу тӛркінін нақты анықтай аламыз. Яғни, математика-логикалық әдіс арқылы 

бір сӛздің этимологиясын анықтауда тілдік дәлелдемелері жеткілікті болса, бастапқы мағынасын 
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нақты келтіре аламыз. «Тҥбіртек теориясы» негізінде, кейбір білетін тілдеріміздегі негізгі сақталған 

базалық лексиканы пайдалана отырып, «барлық тіл бір тілден шыққан деген» теорияны дәлелдей 

аламыз.  

Ғылыми зерттеу жҧмысы барысында, жоғарыда математика-логикалық әдіс арқылы қазақ 

тіліндегі байырғы сӛздердің этимологиясы математика-логикалық әдіс арқылы келтірілді. Сонымен 

қатар, салыстырмалы-тарихи әдістің сӛз тӛркінін ашуда қауқарсыз екендігіне кӛзіміз жетті. 

Қазақ тіл білімінде этимология саласында нақты ғылыми дәлелдемелер арқылы сӛз тӛркінін 

зерттеуші ғалым, математика-логикалық әдістің негізін салушы, филология ғылымының докторы, 

профессор Берікбай Сағындықҧлы. «Тҥбіртек теориясы» атты ғылыми жаңалық еңгізіп, «Әлем 

тілдерінің тҥбі бір» атты гипотезаны дәлелдеген де – профессор Берікбай Сағындықҧлы.Ең бастысы 

бҧл әдісті қолданғанда логикалық тҧрғыдан ойлана отырып, тілдегі заңдылықтарды орынды қолдану 

қажет. Сонымен қоса, барлық тілдің бір тілден шыққандығын кӛрсете аламыз. Бҧл кӛрсетілген 

мысалдар, математика-логикалық әдіске жалпы шолу ретінде берілді.  
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ИЛИМИЙ ЖАНА ЭЛДИК ПЕАДАГОГИКА:  

МЕТОДДОРУ, ПРИНЦИПТЕРИ 

 

Аннотация 

Макалада кыргыздын элдик педагогикасы менен илимий педагогикасынын методдору менен 

приниптеринин жалпылыктары тууралуу сӛз болот. Автор бул котегорияларга илимий багытта жана 

элдик ынанымда тҥшҥндҥрмӛ берген. Алардын бир катар окшоштуктары жана айырмачылыктары 

сыпатталып, салыштырылып чечмеленген.  

Элдик тарбия бҥгҥнкҥ салттуу педагогиканын негизги жоболорун четке какпайт же, 

тескерисинче, илимий педагогика элдик педагогиканын жоболорун жерибейт, тактап айтканда, 

илимий педагогика элдик улуттук педагогиканын жол-жоболору менен байыйт. Элдик методдор 

элдик жомоктордогу кӛрҥнҥштӛрдҥн, анын сюжеттеринин мисалында тҥшҥндҥрҥлгӛн. Элдик 

тарбиянын таасирдҥҥлҥгҥн, анын жаш муундарды тарбиялоодогу артыкчылыктары ачыкталган. 

Тҥйҥндҥҥ сӛздӛр: илимий педагогика, элдик педагогика, методдор жана принциптер, 

айырмачылыктары менен жалпылыктары, элдик тарбия, метод, тип, тҥр 
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