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ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗ 
 

Т. Балықбаев  
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық  

университетінің ректоры  
 

 
 
 

Қымбатты Фаузия Шәмсиқызы! 
 Сізді, өзіңізді, ерекше қадірлейтін ұжымыңыз – Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университетінің атынан және өз атымнан мерейлі белесіңізбен, адал еңбекпен жеткен абыройлы 
асуыңызбен шын жүректен құттықтаймын. 

Құрметті Фаузия Шәмсиқызы! Білім беру саласында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімінен 
басталған өмір белесіңіз қазақтың үлкен білім шаңырағы Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университетінің проректоры лауазымына дейін жалғасып жатыр. 1996 жылдан 2014 жылға дейін осы 
университеттің қазіргі қазақ тілінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі қызметін 
атқардыңыз. Бүгінде университет жанындағы «Латын әліпбиін үйрету бойынша оқу-әдістемелік 
орталықтың» директоры болып, жаңа істің басында жүрсіз. 

 Еліміз тәуелсіздік алған кезеңде «Қазақ тілі теориясы мен әдістемесі», «Орыс тілі теориясы мен 
әдістемесі» мамандықтары бойынша филология (10.02.02.) және педагогика (13.00.02.) ғылымдарының 
докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі мамандандырылған диссертациялық кеңестің, ал бүгін жаңа 
үлгідегі PhD-философия докторы дәрежесін беру жөніндегі Диссертациялық кеңестің төрағасы болып 
отырсыз. Осы Кеңестер арқылы жүздеген ізденушілердің ғылымға қанат қағуына дәнекер болып келесіз. 
Өзіңіздің ғылыми мектебіңізді қалыптастырдыңыз. 

 Қадірлі Фаузия Шәмсиқызы! Сіз – біздің оқу орнының ғана емес, отандық әдістеме ғылымының 
көшбасында тұрған танымал тұлғасыз, қазақ тілін қадірлейтін педагог жұртшылықтың ыстық ықыласына 
бөленген, ғибраты мол ғалымсыз, өнегесі өрісті зерттеушісіз. Сіз еңсерген биіктер, бағындырған белестер, 
қол жеткізген жетістіктер кез келген жан қызығардай тағылымды. Бүгінде Сіз – қасиетті қазақ тілінің 
дамуына, оның өсіп-өркендеуіне, ғылыми негіздерінің тереңдеуіне, ең бастысы, өзінің мемлекеттік 
мәртебесіне сай қолданылуына бар саналы ғұмырын арнаған, «туған тілін тұмарына» балаған аяулы 
ғалымдардың легін бастап келесіз. Осы ұлы жолда ұлтымыздың ұлық тұлғаларының аманатына 
адалдығыңызды таныттыңыз, олардың ізгі істерін жалғастыруда ізденістен танбайтын 
табандылығыңызды көрсеттіңіз. 

Сіздің тілдік қатынас теориясының тереңге кеткен тамырын айқындап, оның «адамдық қатынастың 
түп қазығы» екенін жүйелі дәйектеуіңіз әдістеме ғылымында тың да қуатты серпілістер тудырып, қазақ 
тілін оқыту жүйесіндегі соны соқпақтың, тың бағыттың іргетасын қалады. Сіз тілді игерудің халықаралық 
үлгілері мен Европалық тілдік эталондарын және әлемдік кеңістіктегі тілдік білімді бағалау жүйелерін 
ескере отырып, мемлекеттік тілді игерудің Қазақстандық үлгісін ұсындыңыз. Ел тарихында тұңғыш рет 
қазақ тілін көпсатылы деңгейде игерудің, үйренудің әдістемелік жолын жүзеге асырдыңыз. Сіздің тікелей 
басшылығыңызбен «ҚАЗТЕСТ» жүйесі бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін өз 
бетінше оқып-үйренуге бағытталған 36 кітаптан, 6 электронды оқулықтан тұратын оқу-әдістемелік кешен 
дайындалды.  

Отандық үздіксіз білім беру жүйесінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде деңгейлік оқытудың тұңғыш 
Концепциясын, Білім стандартын, Типтік оқу бағдарламасын түзген, 1-11-сыныптарға арналған «Қазақ 
тілі» пәнінің оқулықтары мен 67 аталымнан тұратын оқу-әдістемелік кешендерін даярлаған 
шығармашылық топтың жетекшісі болдыңыз. Қазіргі кезеңде білім жүйесіне енген жаңартылған оқу 
бағдарламасы бойынша 2-11-сыныптарға арналған «Қазақ тілі» оқулықтарын дайындау тобының 
жетекшісі ретінде өз идеяларыңыздың жаңа аспектіде жүзеге асуына қызмет етіп келесіз. 

Құрметті Фаузия Шәмсиқызы! Осы мерейтойыңыздың қарсаңында ғылыми еңбектеріңіздің 5 томдық 
жинағы жарық көрді. Бұл Сіздің сапалы да салиқалы зерттеулеріңіздің құндылығы мен өміршеңдігін 
танытады. Бүгінгі асқаралы өмір белесіңізде қоғам және мемлекет қайраткері Нұрлан Оразалин ағамыз 
екеуіңіздің шаңырағыңызға шаттық, амандық тілейміз. Шығармашылық әлеміңіздің өрісі кеңейе берсін 
дейміз. 
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ҚҰТТЫҚТАУ ХАТ 
 

Б.Абдрасилов 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық  

қазақ-түрік университетінің президенті, академик 
 

ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі, ҚР Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері, Халықаралық Ресей педагогикалық ғылым академиясының академигі  

Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваға!  
 
 
 

Құрметті Фаузия Шәмсиқызы! 
Киелі Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 

ұжымы Сізді 70 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтайды. 
Біз Сізді Тәуелсіз Қазақ еліндегі ғұлама ғалым, ұлағатты ұстаз-педагог ретінде жақсы білеміз. Сіздің 

бойыңыздағы кәсіби біліктілік, рухани кемелділік, ізгілікке толы мейірімділік, әділеттілік пен 
шынайылық секілді адами асыл қасиеттер әрдайым нұрын шашып тұрады. 

Сіз, білім мен ғылымның шыңына қайтпас қайсар мінезіңізбен, ақыл-ойыңызбен, кең құлашты 
ізденімпаздығыңызбен жеттіңіз. Ғылым жолына өз соқпағын салған тұлға ретінде Сізді қалың 
жұртшылық сыйлайды. Ал, сол соқпақпен артыңыздан ерген әрбір шәкіртіңіз өзіңіз іспетті ана тіліміздің 
дамуына өз үлестерін қосып келеді. 

Ұрпақ тәрбиесіне ден қойған Сіздің ізгілікке жол салғаныңызға бүгінде 50 жылға жуықтапты. Осы 
жылдарда көптеген игі істерге мұрындық болып, білім-ғылым саласында жаңа бастамалардың 
бастамашысы бола білдіңіз. Ізіңізді жалғар көптеген шәкірт тәрбиеледіңіз. Бүгінгі таңда сізден тәлім алған 
ғалымдар еліміздің түкпір-түкпірінде отан үшін қызмет етіп жүр. Бұл ұстаздың ең биік жемісі екенін 
ескерер болсақ, Сіздің мерейіңіз үстем деп білеміз.  

Қазақ ғылымы мен білімінің дамуына қосқан сүбелі үлесіңіз биік бағаланып әр жылдары түрлі 
марапаттарға ие болғаныңызды жақсы білеміз. Бұндай марапаттардың Сіздің атыңызға ұсынылуы 
лайықты әрине. Мәртебеңізді өсірген «Ерен еңбегi үшiн» медалi (2003), «Қазақстан Республикасының 
ғылымын дамытуға сiңiрген еңбегi үшiн» белгiсi (2008) ел есінде. Сондай-ақ, Қазақстан 
Республикасының жоғары оқу орындарының белгiлi ғалымы және педагогы (2005), Қазақстан 
Республикасының Бiлiм беру iсiнiң құрметтi қызметкерi (2005) атағы да, көзіқарақты азаматтардың көз 
алдында салтанатты тапсырылған болатын.  

Сіздің тынымсыз ғылымға салған еңбегіңіз үлкен олжаларға, білім кеніне жеткізіп келеді. Олай 
дейтініміз, Қазақстан Республикасы «Жоғары оқу орнының Үздiк оқытушысы» мемлекеттiк грантының 
иегерi атануыңыз (2006), Гуманитарлық ғылым саласындағы үздiк ғылыми-зерттеу еңбегi үшiн Шоқан 
Уәлиханов атындағы I дәрежелi сыйлықтың лауреаты (2008), Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi 
(2009), Мемлекеттiк ғылыми стипендияның иегерi (2012) болуыңыз сөзімізге айғақ болады. 

Қазіргі таңда Сіздің қаламыңыздан туған 400-ге жуық зерттеу еңбектер, 7 монография, 30 оқулық, 100-
ге жуық оқу құралдар мен әдiстемелiк нұсқаулықтар еліміздің жас ұрпақтарының санасына білім нәрін 
беріп келеді. Еліміздің барлық аймағында оқытылып келе жатқан типтiк бағдарламалар мен 
оқулықтарыңыз әрқашан шәкірт тәрбиесінің басты құралы болып қала береді деп ойлаймыз.  

 Фаузия Шәмсиқызы! Осындай мерейіңіз тасыған тамаша күнде Сізге зор денсаулық, баянды бақыт, 
мағыналы да мәнді ғұмыр тілейміз! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
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1-СЕКЦИЯ 
 Ф.Ш. ОРАЗБАЕВА: ТҰЛҒА, ҰСТАЗ, ӘДІСКЕР 

 
 

Фаузия − нағыз ұстаз, үлгілі жетекші, беделді тәлімгер; ел таныған, ұлт мәдениеті мен 
рухани дүниесіне еңбек етіп келе жатқан абзал азамат. Ол жалпы адамгершілік 

қасиеттерді ғана емес, кісіліктің ұлттық белгілерін де бойына сіңірген жан... 
Академик Рабиға Сыздық 

 
 

 
ТІЛ – ҰЛТТЫҢ ЖАНЫ 

  
Ө. Айтбайұлы 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының 
 академигі, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Президенті  

  
 Тіл – ұлттың жаны. 
 Тіл – ұлттың ары мен намысы. 
 Бұл – кез келген ұлттың өмір сүруін қамтамасыз етер киелі де, қасиетті ұғымдар. 
 Өзін-өзі дәуір мен заманның толағайынан сақтағысы келген халық пен ұлт, ең әуелі, тілін қызғыштай 

қоруы тиіс. Тілі аман ұлттың рухы мықты. Рухы мықты ұлттың болашағы берік. Кез келген ұлттың өз 
қоғамдық ортасын орнықтырып, мемлекет болып өмір сүрінің басты қағидасы осы. 

 Алыс-алыс ғасырлар қойнауынан мәдениеттер мен өркениеттер мидай болып араласып, үлкен ұлттар 
шағын ұлттардың тілі мен ойлау, сөйлеу өрісін тарылта бастаған бүгінгі жаһандану дәуіріне өзінің сөз 
байлығы мен ой-өрісін сақтап, аман жеткен қазақ тілі үшін де бұл ортақ қағида. Қағидаға адал болсақ, 
тілімізді дамыта алғанымыз. Тілімізді сақтап-дамыта алсақ, ұлт ретінде өмір сүру, қоғамдасып ғұмыр 
кешу, мемлекет болып ірге бекіту дейтін іргелі де күрделі мәселелерді шеше алғанымыз. 

 Басты мақсат та осы! 
 Осындай биік өлшемдер тұрғысынан қарасақ, тіл білімі дейтін ғылымның тілді сақтау мен тілді 

өрістетудегі орны орасан зор. Ғылымның бұл саласына өткен ғасырдың елең-алаң басынан бастап, ел 
тағдыры мен ел болашағын ойлаған кемеңгер арыстарымыз бен кенен ойлы ғұламаларымыз айырықша 
мән берген. Бұл мәселе кешегі арқар мүйізді даналарымыз бен тіл білімін сала-сала етіп өрістеткен 
айдынды ағаларымыздың да саралау, талдау, зерттеу кеңістігіне айналғанын білеміз.  

 Біздер әріптес ағалары мен замандастары Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваны тіл білімінің теориясы 
мен тілді оқытудың әдістемесін сабақтастыра зерттеп, ғылымда өз жолын салған, әдістемеде өз мектебін 
қалыптастырған талантты ғалым, тағылымды ұстаз, табанды ұйымдастырушы ретінде танимыз. 

 Фаузия Шәмсиқызының ғылымға келу, қалыптасу жолына зер салған кез келген кәсіби маманның 
қай-қайсысы да бірден аңғаратын бір даусыз ақиқат бар. Ол – тілші әріптесіміздің Қазақ Мемлекеттік 
Унивеситетінің босағасын аттаған күннен бастап еңбек пен табандылықты қос қанат ете жүріп, өзін 
ғылым дейтін үлкен жолға дайындағаны. Ол университет қабырғасында жүріп, қазақ тілі мен әдебиетінің 
дамуы мен өрістеуіне айырықша үлес қосқан көрнекті ұстаздардың алдын көріп, тиянақты білім алады. 
Ізденімпаз студент білімге деген ұмтылысымен, ғылымға деген құлшынысымен көзге түседі. 

 Жас Фаузияның арнаулы курстар мен студенттік конференцияларда жасаған ойлы баяндамалары 
тәжірибелі ұстаздардың назарына ілігеді. Ол алғашқы курстан бастап-ақ Ыбырайым Маманов, Орынбасар 
Төлегенов, Кәкен Аханов, Мәулен Балақаев, Мархабат Томанов секілді атақты тілшілер мен Бейсембай 
Кенжебаев, Ханғали Сүйіншәлиев, Мырзатай Жолдасбеков тәрізді аса көрнекті әдебиетші ғалымдардың 
қамқорлығын көп көреді. 

 Соңғы курста Мырзатай Жолдасбековтың жетекшілімен «Оғыз-нама» атты тарихи дастаннан диплом 
жұмысын қорғайды. Көне дәуір әдебиетінің дамуы мен өрістеуін айғақтар нақты тарихи мысалдар мен 
деректерге сүйене отырып жазылған бұл жұмыс ұстаздар тарапынан үздік деп бағаланып, аспирантураға 
түсуге жолдама беріледі. 

 1966 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Самар ауданында (қазіргі Көкпекті ауданы) орта мектепті 
күміс медальмен бітіріп, жүрек қалауымен филология факультетіне оқуға түскен болашақ ғалымның 
қысқаша өмірбаяны төмендегідей. 
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 Фаузия Шәмсиқызы Шығыс Қазақстан облысының Самар ауданына қарасты Көкжыра ауылында 
майдангер – ұстаздың отбасында өмірге келеді. Әкесі - Шәмси Оразбайұлы да, анасы - Күлтай Нұрбосина 
да мектепте мұғалім болған адамдар. Соғыс майданынан жанын шүберекке түйіп жүріп, жеңіспен елге 
аман оралған Шәмси ақсақалдың ауыл, аудан, облыс аумағындағы абырой-беделі қалай жоғары болса, 
бауырынан өрген ұл-қыздарына берген тәрбиесі де солай жоғары болған. 

 Алты қыз, бір ұлдың үлкені болған Фаузия қаршадай кезінен еңбек пен тиянақтылыққа бейімделіп 
өседі. Оның үстіне көпбалалы отбасының берекесі болған қос әжесі: Торғынша апа мен Мәмилә апаның 
және атасы Нұрбосын қарттың аңыз-әңгімелерді, көне дастандарды көп білетін, жатқа айтатын қазақы 
қалыптары да тұлымы желбіреген тұңғыш немерелерін әдебиетке, сөз өнеріне бағыттаған тәрізді... 

 1971 жылы С.М.Киров атындағы Қазақтың Мемлекеттік Университетін қызыл дипломмен тәмамдап, 
еңбек жолын мектеп мұғалімі болып бастаған Фаузия Оразбаева, араға бірер жыл салып, аспирантураны 
сәтті аяқтап, «Қазақ тіліндегі сын есім синонимдер» атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғайды. 

 Жас тілшінің жолын ашып, ғылым дейтін үлкен кеңістікке шығуына себепкер болған жетекшілері – 
тіл білімінің көрнекті өкілдері профессор Кәкен Аханов пен академик Әбдуәли Қайдар. Аталмыш еңбек 
тіл ғылымының сол тұстағы көрнекті өкілдері тарапынан ылайықты бағасын алып, Фаузия 
Шәмсиқызының тілшілер қауымы арасында кең танылуына жол ашты. 

 Фаузия Шәмсиқызының осы жылдар ішінде Алматы шеттілдері институтында аға оқытушы, доцент 
болуы, ҚазМУ-де жалпы тіл білімі теориясынан дәріс оқуы, Абай атындағы Ұлттық Педагогикалық 
Университетінде Оқу-әдістеме жұмысының проректоры болуы, докторлық диссертацияны сәтті қорғап, 
профессор, ұзақ жылдар қазақ тілі мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі қызметін атқаруы, мектеп 
пен жоғары оқу орындарында оқылатын қазақ тілі пәнінің теориялық және әдістемелік тұрғыдан дамуына 
өз үлесін қосуы - тәлімгер-ұстаздың ғылым мен педагогикалық жұмысты сәтті үйлестіре білгенін 
аңғартады. 

 Фаузия Шәмсиқызының докторлық ғылыми жұмысының қазақ тіл біліміндегі қатысымдық 
(коммуникативтік) лингвистиканың ғылыми-теориялық және әдістемелік мәселелерін шешуге арналуы да 
осы пікірімізді дәйектей түседі. 

 Фаузия Оразбаеваның еңбек жолын Алматы қаласындағы №57 орыс мектебінде қазақ тілі пәнінің 
мұғалімі болып бастағаны ұстазды тілді оқыту мен игерудің тың жолдарын іздестіре отырып, ұлт ертеңін 
тіл болашағымен тығыз байланыста қарастыру керек дейтін мақсатқа жетелегенін байқаймыз. Бұл мақсат 
Фаузияның тіл теориясы ен әдістеме ілімі салаларына қатысты ғылымдағы өз жолын анықтауға, әрі-
беріден соң қалың шәкірт тәрбиелеп, өз мектебін қалыптастыруына жол ашты. Осы жылдар ішінде 
Фаузия Шәмсиқызының жетекшілігімен 11 ғылым докторы, 40 астам ғылым кандидаттарының шығуы - 
осы айтқанымыздың айғағы. Бүгінде байтақ Қазақстанның түкпір-түкпірінде қызмет етіп жатқан 
Оразбаеваның сол шәкірттері тілші-ғалымның теорияны әдістемемен сәтті сабақтастыра отырып 
жүргізген жаңа ізденістерін жалғастыруда десек артық айтқандық болмас.  

 Осы тұрғыдан келгенде, Фаузия Шәмсиқызының өзі қызмет жасап келе жатқан 90 жылдық 
мерейтойын атап өткен қарт Каз ПИ дің (Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетінің) 
базасында оқу үдерісіне алып келген көп ізденісінің бірін айырықша тап айтқан жөн.  

 Ол – тілді үйрену мен меңгерудің халықаралық стандарттарын саралай отырып, ұлт топырағында 
тұңғыш рет өзге ұлт өкілдеріне және орыстілді мектептерде қазақ тілін деңгейлік оқытудың жүйелі 
үлгісін ұсынуы. Аталмыш оқу-әдістемелік кешен тілді оқытудың базасын қамтитын оқулықтан, оқулыққа 
қосымша мәтінді дұрыс игеруге арналған оқу кітабынан, тілді үйренуге қажет лексико-грамматикалық 
минимумнан, жазу дәптерден, бақылау тестерінен және қалай оқыту керектігін үйрететін мұғалім 
кітабынан тұрады. 2006-2007 жылдары және 2015-2016 жылдары баспадан шыққан бұл кітаптар 
оқытушылар мен ата-аналар тарапынан жоғары баға алғаны елгілі. 

 Турасын айту керек, бұл мәселенің төркінінде қазақ тілін меңгертудің күнделікті оқыту жолы ғана 
жатқан жоқ, тәуелсіз елдің тұғырын бекітіп, туын тіктеу дейтін мәні зор қажеттіліктің де барын сезінуге 
болады. Фаузия Шәмсиқызы тіл мен ұлт дейтін қос ұғым астарынан ұлттың мәңгілік сипатын іздейді. 
Жаһандану жағдайындағы тілді сақтау – ұлтты сақтау екенін, ұлтты сақтау тәуелсіз мемлекетіміздің 
іргесін бекіту екенін уақыт дейтін ұлы сарапшы дәлелдеп отыр. 

 Ғалым-ұстаз осынау ұлт болашағын қамтамасыз етер мәселеге барынша терең, жан-жақты қарайды. 
Тілді сақтау мен қорғаудың өткен ғасырдың елең-алаң басында алаш арыстарын қалай толғандырғанын 
нақты мысалдар келтіре отырып, жаны, жүрегі «халқым» деп тыным көрмей, өмірлері күреспен өткен 
ұлы тұлғалар хақында ойлы мақалалар жазады. Бізді ғалымның тіл теориясы мен әдістеме салаларын 
үйлестіре отырып, ұлы тұлғаларымызды алаңдатқан тіл, діл, ұлт, мәдениет, ел, жер, қоғам, мемлекет 
хақындағы проблемалардың әлі де күн тәртібінен түспей келе жатқанын таратып, талдауы бейжай 
қалдыра алмады.  
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 Тілші мақалаларынан Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мұстафа 
Шоқай, Құдайберген Жұбанов секілді ұлы тұлғалар бастауында тұрған рухани майданға ауық-ауық орала 
отырып, қазіргі ұрпақтың намысы мен жігеріне «қамшы салудың» аса өтімді мәдени үлгісін көргендей 
олдық. 

 Мәселен, «Арыстар аманаты – тіл» дейтін тілші мақаласынан алынған мына бір тұжырымды пікір - 
соның айғағы. 

 «Бастарын жадыға қойып отырып, Қазақ Елінің мемлекеттігін құрауға негіз болар рухани алтын 
тамырларын алаш арыстары ел, жер, ұлт, тарих, білім, әдебиет, мәдениет, ең бастысы, тіл дейтін іргелі 
ұғымдардан іздейді.  

 Өз тәуелсіздігін жәриялағанына ширек ғасырдан асып бара жатқан Тәуелсіз Қазақстан мен алаш 
арыстары елдіктің туын көтерген өткен ғасырдың он жетінші жылы арасында бір ғасыр мерзім жатыр. Бір 
ғасыр ішінде қаншама қасіреті мен қайғысы қатар өрілген тарихи оқиғаларды бастан өткізбедік?! Ел 
ретінде жойылып кете жаздадық. Аштықтың зұлматын да, ұлт көсемдерінің көзін жойған репрессияны да 
көрдік. Алаш арыстары жандарын жадыға қойып күрескен Алаш жұртының рухын жерлеп, тілінен 
тірідей айырылуға жақындадық... 

 Сондықтан жаһандану дәуірімен бетпе-бет жүздесіп, өз мемлекеттігімізді сақтап қалу дейтін ең іргелі 
міндетті арқалап отырған бүгінгі ұрпақ аталмыш мәселелер жөнінде алаш көсемдерінің пікір-
көзқарастары мен ұстанымдарын «Рухани жаңғыру» жағдайында елдің дамуына, өркендеуіне тірек 
болатын мәдени-рухани негіз деп қабылдағаны жөн. Бұл негіз бүгінгідей өркениеттер тай-таласы 
күшейіп, ұлттың ұлы құндылықтары үшін күрес ерекше бел алып тұрған кезеңде айырықша қажет деп 
ойлаймыз. Ана ғасыр басында арыстар айтқан «Өмір мұраты – азаттық», «Адам мұраты – тәрбие», 
«Ұрпақ мұраты – білім» деген аманат қағидалар - жаңа ғасырдың да күн тәртібінде тұрған мәселелер...», - 
дейді ғалым. Қарымы кең, ойы терең, айтары мол, концепциялық бітімі бөлек пікірмен қалай ғана 
келіспеуге болады?!.  

 Тілді ғылыми пән ғана емес, ұлттың жаны, ары, намысы, үзілмес тамыры санайтын Фаузия 
Шәмсиқызының ұстаздық ұстанымы мен ғылымдағы жолына зейін қойған кез келген ойы сергек, көзі 
қарақты зиялы жанның ғалым ұсынар тіл хақындағы тұжырымдармен, ойлармен келісеріне күмәніміз 
жоқ. 

 Оразбаеваның ғылыми көзқарастары, теориялық тұжырымдары, әдістемелік ой-пікірлері мен 
ұстанымдары, тәжірибелік ұсыныстары тіл білімінің сан алуан мәселелеріне, арғы-бергі дәуірлердегі 
тарихи тұлғаларға қатысты жасалған баяндамаларында, жазылған мақалаларында осылай көрініс тауып 
отырады. Әр нәрсеге қатысты өз пікірін ашық білдіріп, бағасын да, көзқарасын да нақты айта білу – тілші 
ұстанымдарының негізі. 

 Үстіміздегі жылы танымал ғалым, беделді ұстаздың ғылыми зерттеу еңбектері мен алуан-алуан 
әртекті мақалаларының, іргелі монографияларының бес томдығы жарық көрді. Фаузия Оразбаеваның 
теория мен әдістемені жан-жақты сабақтастыра отырып, қазақ тіл біліміндегі өз биігі мен өз кеңістігін, 
әрі-беріден соң өз мектебін қалыптастырып келе жатқанына көзіміз жете түсті. Бес томдық еңбек 
айтпаққа жеңіл. Әр томға енген еңбектерді саралап, талдап отырып, ізденімпаз ғалымның еңбекқорлығы 
мен табандылығына, терең білімі мен біліктілігіне риза болдық. Бұл еңбектерден кешегі ұлы Ахаңдар мен 
алаш арыстарының ісін жалғаған ғұлама ғалымдарымыз, тіл ғылымының бір-бір бәйтерегі болған 
Әбдуәли Қайдар, Рәбиға Сыздық секілді академиктеріміздің ылайықты шәкіртінің қанат жаюын 
аңғарғандай болдық. 

 Үстіміздегі жыл Фаузия қарындасымызды тану мен танытуға жан-жақты жол ашқан кезең болды. 
Үлкен ғылым ордасы әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік университетінің көрнекті тұлғалардың 
өмірі мен ғылыми еңбектерін насихаттауға арналған «Өнегелі өмір» сериясының бір басылымының, 
сондай-ақ «Арыс» баспасы арқылы жарық көріп, айналымға енген «Қазақ тіл білімі мәселелерінің 
антологиясының» кезекті бір томының Фаузия Оразбаеваға арналуы ‒ осы айтқанымыздың дәлелі. Бұл 
екі кітаптың екеуі де қазіргі қазақ қоғамы мен ұлт ғылымының абырой-беделіне қызмет ететіні шүбәсіз. 
«Өнегелі өмір» мен «Антологияға» енген тілші ғалымдарымыздың қатарында ҚР ҰҒА корреспондент-
мүшесі, профессор Фаузия Шәмсиқызының есімі тұрғаны бізді қуанышқа бөледі. 

 Реті келгендіктен, айта кеткенді жөн санадық. Фаузия әріптесімізбен неше дүркін ҚР Президенттікке 
кандидаттардан емтихан алушылар қатарында бірге болдық. Академик Әбдуәли Туғанбайұлы басқарған 
алғашқы комиссияда да, мен жетекшілік жасаған екінші жолы да Фаузия комиссияның мүшесі әрі 
хатшысы қызметін атқарып, протоколға қатысты негізгі жұмысты жүргізді. Қарындасымыздың артық – 
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ауыз сөзге жібермей, Қазақстанның түкпір-түкпірінен ұсынылған, әр түрлі мамандық иелері болып 
табылатын Президенттікке кандидат өкілдермен сөйлескен сәт-сағаттары көз алдымызда... 

 «Біздің Фаузия адаммен сөйлесудің ретін біледі.» деуші еді сондайда марқұм Әбекең, Әбдуәли 
ағамыз. Бәріміз хатшымыздың ұқыптылығына сүйсіндік... Орталық Сайлау Комиссиясына да Фаузия 
Шәмсиқызының осы білігі мен білімділігі ұнаған болуы керек, комиссия құрамында ол төрт мәрте жұмыс 
істеді. 

 Жалпы Фаузияның бойындағы сабыр мен сыпайылыққа, мәдениет пен парасаттылыққа бұрында 
іштей риза болушы едік. Осы емтихандардың тұсында Фаузияның білікті маман екеніне тағы да көзіміз 
жете түсті. 

 Ойымызды қорыта келіп, өмірде де, қоғамдық ортада да, қызметте де қалыбын өзгертпейтін, үлкенді 
үлкендей, кішіні кішідей сыйлай білетін, имандылық пен табандылықты серік еткен, тілді ұлттың жаны, 
ары, намысы, тамыры санайтын, осы жолда аянбай еңбек етіп, іргелі ғылым жасап, қалың шәкірт 
тәрбиелеп жүрген осы бір шынайы ғалым, үлкен жүректі ұстаздың еңбектері елін қуанта берсін деген 
тілек айтқымыз келеді.  

 
 

ПРОФЕССОР ФАУЗИЯ ОРАЗБАЕВАНЫҢ ЖҰБАНОВТАНУҒА 
ҚАТЫСТЫ ЗЕРТТЕУЛЕРІ  

 
Жұбанов А.Қ. 

ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының  
бас ғылыми қызметкері, 

 ф.ғ.д., профессор, as_zhubanov@mail.ru  
 

Кез келген ғылым саласының бастауында ғасырлар бойы маңыздылығын жоймайтын, уақыт өткен 
сайын, іздене үңілген сайын жаңа ұрпақтың терең ой, жаңа білім табатын ғұмырлық еңбектері болады. 
Мұндай еңбектердің қатарына ХХ ғасырдың басында-ақ қазақ тіл білімінің теориялық негізін қалауға 
айрықша үлес қосқан аса көрнекті тілші ғалым, профессор Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың 
зерттеулерін жатқызуға болады.  

Қазақ тіл білімінің тұңғыш профессоры Қ.Жұбанов 1937 жылдың қараша айында нақақтан-нақақ, «халық жауы» 
ретінде тұтқындалып, 1938 жылы 38-ге енді шыққан кезінде ату жазасына кесілген болатын. Міне, содан 20 жыл 
өткен соң ғана, 1957 жылы азаматтық құқығы қалпына келтіріліп, ғалымның қазақ тілі жөніндегі зерттеулерін 
оқырман назарына ұсынуға мүмкіндік туды.  

Проф. Қ.Жұбановтың өмірі мен шығармашылығын тұңғыш зерттеген жұбановтанушы академик Рәбиға 
Сыздықтың сөзімен айтсақ, «... өзінің табиғат берген бітімімен, Алла тағала сыйлаған ақыл-парасаттылығымен, 
үлкен таланттылығымен, ата-анасы мен тәрбиесінен келген қабілеттілігімен, алған білім-танымымен елден ерек 
тұрған біртуар (феномендік) тұлға» өзінің аз жасаған ғұмырында ғылым үшін баға жетпес классикалық зерттеулерін 
мирас етіп қалдырды [2, 3-6 бб.]. Әрі қарай Рәбиға Сыздық былай дейді: «... сталиндік зұлмат саясат арамыздан алып 
кеткен атақты ғалым, белгілі қайраткер, білім-ғылым әлемінің біртуары Құдайберген Қуанұлы Жұбановпен 1957 
жылы қайта қауышсақ та, біразға дейін оны көпшілік қауымға кең көлемде таныстыра алмай жүріппіз, яғни ол 
жөнінде конференциялар өткізіп, жан-жақты тақырыптарда баяндамалар жасалмапты. Проф. Қ.Жұбановтың өмірі 
мен ғылыми мұрасы туралы тұңғыш ғылыми-практикалық конференцияны 1964 жылы желтоқсан айында сол 
кездегі С.М.Киров атындағы, қазіргі әл-Фараби атындағы университет ұйымдастырып өткізді. Конференция 
бастамасын Қ.Жұбановтың тікелей шәкірті ғалым проф. Мәулен Балақаев жасады. Ал Қ.Жұбанов туралы бас 
баяндама жасауды ұстазым М.Балақаев маған жүктеді», – дейді Р.Сыздық [2, 3-б.].  

Осы тұңғыш жиында да, кейінгі жазғандарымызда да Қ.Жұбановтың негізгі пікірлері, ұстанымдары айтылды. 
Faлым айналысқан тілтаным салалары көрсетілді. Олар: қазақ тілінің фонетикалық жүйесі, морфологиясы мен 
синтаксистік құрылымы, жалпы тіл білімінің, оның ішінде түркологияның мәселелері, қазақтың ұлттық тілінің 
дамуы мен тарихы, қазақ тілінің жазуы (графикасы), орфографиясы, терминологиясы, қазақ тілін оқытудың 
әдістемесі. Ғалымды бұдан өзге де қазақ, түркі жұртының өнері мен мәдениеті мәселері де қызықтырған. 

Р.Сыздық, ғалым Қ.Қ. Жұбановтың ғылыми-педагогикалық қызметімен қатар қоғамдық өмірге де белсене 
араласқанын сөз етеді: Фирдоуси, Абай сияқты көрнекті қайраткерлерге арналған ғылыми конференциялар 
ұйымдастыруда бастама көтеріп, осы конференцияларда мазмұнды баяндамалар жасайды. 1935 жылы оны 
Қазақстандағы мәдени құрылыс қызметкерлері құрылтайының ұйымдастыру комитетінің төрағасы етіп, содан кейін 
XVI Бүкілресейлік Кеңестер құрылтайына Қазақстан атынан делегат етіп сайлайды. 

Ғалымның келесі айналысқан «Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер» атпен 10 түрлі кітапша етіп жарияламақ болған 
ғылыми жұмысының екеуі ғана жарық көріп үлгірді, олар «Из истории порядка слов в Казахском предложении» 
және «Заметки о Вспомогательных глаголах». Еңбектерінің бұл сериясын Қ.Жұбанов орыс тілінде жазып, бұл 
мәселелерге бүкіл түркітанушы ғалымдардың назарын аударып, оларды Ресей және шетелдердегі тюркологтармен 
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терезесі тең ғылыми-теориялық жұмыстар ретінде ұсынуды жөн көреді. Соңғы 8 сериясы жарық көрмей жоғалып 
кеткен, ал олардың соншалықты қызық та қажет (бүкіл түркологияда) тақырыптардағы зерттеулер болғандығы 
аттарынан көрініп тұр, – дейді академик Рәбиға Сыздық [2, 4-б.]. 

Енді Рәбиға Сыздықтың жұбановтануға қатысты зерттеулерін әрі қарай жалғастырушы педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор Абай атындағы ҚазҰПУ Қазақ тілі теориясы мен әдістемесі 
кафедрасының меңгерушісі Фаузия Оразбаеваның «Қ.Жұбановтың педагогикалық мұрасы: 
лингводидактика және әдістеме» атты мақаласына қысқаша тоқталайық [3, 101-104 бб.]. 

Фаузия Оразбаева аталған мақаласында оқырмандарға мынадай сұрақ қояды: «XX ғасырдың басы 
қазақ топырағында ұлтты тану мен ұлтты танытудың үлгісін жасаған, оны әлемдік деңгейге көтерген, 
ғасыр жүгін арқалаған тұлғаларды өмірге әкелді. Солардың бірі – тіл тануды ұлт танумен ұштастыра 
білген Құдайберген Жұбанов есімі алаш арыстары мен алыптары арасында айырықша орын алады. 
Отыздан асар-аспас жасында ғажайып білімдарлығымен, таным тереңдігімен қазақ тіл ғылымының 
мақтанышына айналған Құдайберген Қуанұлы Жұбанов еңбектерінің әлі күнге өзінің өзектілігін 
жоймауының сыры неде?» – дейді. 

Әрі қарай да Фаузия Оразбаеваның пікірін жалғастыратын болсақ, ол былай тарқатады: «Бар болғаны 38 жас қана 
өмір сүрген Қ.Жұбановтың артта қалған мұрасына жалпы шолу жасасақ, ғалымның еңбектері ұлт тілі, сауаттылық, 
қазақ өнері, әдебиет, музыка» мәдениет, әлеуметтік мәселелер т.б. көптеген салаларды қамтиды. Осы салалардың 
әрқайсысы ұлт үшін айрықша маңызды екенін айтпаса да түсінікті. Ғалым бұл мәселелерді сөз ету барысында 
аталмыш проблемаларға қатысты кемелді ой айтумен қатар, жаңа ғылыми бағыттардың негізін қалады. Сондықтан 
жыл өткен сайын ғалым мұрасының жаңа қырлары ашылып, тың зерттеулерге жол салып келеді. 

Тілшінің лингвистикалық мұрасы тіл білімінің фонетика, лексикология, грамматика, морфология, әліпби, емле, 
терминология, синтаксис, әдеби тіл мәселелеріне арналып, іргелі проблемаларды сөз етеді. 

Педагогика саласының ірі маманы Фаузия Оразбаева Қ.Жұбановтың ғылыми көзқарастары мен ой-пікірлері, 
түйінді ғылыми тұжырымдары қазіргі тіл білімінде арнайы зерттеу нысанына айналып, жан-жақты қарастырыла 
бастағаны жайлы өз ойын аса білгірлікпен баяндайды.  

 Фаузия Оразбаева аса дарындылықпен Қ.Жұбанов еңбектеріндегі тұжырымдарға айырықша зер сала келе, ғалым 
ұсынған тиімді әдістердің: түйінді мәселеге көңіл аудару, сөзбен суреттеу, көрнекілік, өмірге үңілдіру, еңбек 
процесімен байланыс, жүйелі ойға төселдіру, оқушының алдына проблема қоя оқыту, бір пәнді игерту үшін оған 
екінші пәнді кұрал ету т.б. – бүгінгі күннің өзекті мәселелерімен ұштасып қана қоймай, қазіргі кездегі оқытудың ең 
ұтымды жолы жаңа технологияның негізін салған ой-пікірлер екенін аңғарудың қажет екендігіне баса мән беруді 
ұсынады. Осы айтылғандарға дәлел болатын мына жайттарды сөз етеді: қазіргі таным процесі тілші айтқан өмірге 
үңілдіру; проблемалы оқыту – оқушы алдында проблема қоя оқыту; пәнаралық байланыс – бір пәнді игерту 
үшін оған екінші пәнді құрал ету; дамыта оқыту – жүйелі ойға төселдіру; тіл дамыту – сөзбен суреттеп 
көрсетудің т.б. негізгі бағыт-бағдарымен сәйкес келеді. Осының өзі тілшінің әдістемелік көзқарасының өміршеңдігін 
дәлелдейді. 

 Келесі қарастыратынымыз Ф.Ш.Оразбаеваның «Қ.Жұбанов еңбектеріндегі тілге көзқарас» мақаласындағы 
мәселелер [4, 65-68 бб]. 

 Белгілі педагог Ф.Ш.Оразбаева көрнекті тілші-ғалым, ұлағатты ұстаз проф. Қ.Жұбановтың қазақ тілінің жеке-
дара ілім болып оқытылып, зерттеліп, танылып, қалыптасуына да өз үлесін қосқан ірі тұлға екендігін қазақ тілін жеке 
ғылым саласы ретінде оқу жүйесін қолдай отырып, оны дамытудың, жетілдірудің жолдарын қарастыруға қарсы емес 
екендігін білдіруде – дейді. Осы ізгі мақсаттарды жүзеге асыру жолыңда шәкірттер тәрбиелеп қана қоймай, тілші-
ұстаздарды, оқытушы-мұрагерлерді өсіру, тәрбиелеу шаралары оларды үлкен жолға бағыттайтынына сенім 
білдіреді. Осының барлығы Қ.Жұбановтың қазақ тіл білімінің негізін салушылардың бірі ғана болып қоймай, жалпы 
қазақ зиялы қауымының қалыптасуына ықпал етуші ғалым, қайраткер, үлгі болатындығын көрсетеді, – дейді 
педагог-ғалым Ф. Ш. Оразбаева. 

 Қ.Жұбанов қазақ тіл білімінің салаларын: фонетиканы – “дыбыс жүйесі”; морфологияны – “сөз тұрпаты жүйесі”, 
синтаксисті – “сөйлем жүйесі”, – деп атай отырып, оларды ғылыми тұрғыдан сөз етумен қатар, лингвистиканың 
басты зерттеу нысаны – тілдің өзіңдік табиғаты мен ерекшелігін танып білуге де ден қояды. 

 Мәселен, Ф.Ш.Оразбаева былай дейді: « ... қазіргі XX ғасырдың аяғында кеңінен дамыған тілдік қатынас 
(языковая коммуникация) мәселесінің ең басты тірегі тілдің адамдар, ұлттар арасындағы қарым-қатынастық мәні 
мен мазмұны болып табылса, мұндай түсініктің негізі – ұлт пен ұлттың, адам мен адамның бірімен бірінің 
пікірлесуінің кілті – қатысымдық тұлғалармен (коммуникативные единицы) тікелей байланысты». 

 Осы тұрғыдан келгенде, Қ.Жұбанов тілдің қатынас құралы ретіндегі қызметі мен табиғатын өте қарапайым 
тілмен көпшілікке жеткізеді. Мысалы: “Сөйлеген адам өзіне сөйлемейді, басқа біреуге сөйлейді”.  

Ертең демалыс күн. Сонда менің сырғанақ тепкім келеді. Бірақ менің ойымда, ішімде не барын басқалар 
білмейді. Басқалар білсін десем, “Ертең менің сырғанақ тепкім келеді” – деп айтуым керек. 

 “Қысқасы, мен не сөйлесем де, басқа біреуге өзімнің ойымнан хабар беру үшін сөйлеген болам” [5, 9-б] делінеді 
“Қазақ тілінің грамматикасы” атты еңбегінде. Бұл еңбек бірінші рет 1936 ж. “Қазақстан” баспасындағы жеке оқулық 
түрінде орта мектептің V класына арналып басылып шыққан болатын. 
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 Жалпы тілдік қатынастың негізгі мазмұны мен мәні болып табылатын – ХАБАР. Барлық қарым-қатынас белгілі 
бір ақпарат, дерек, хабар арқылы іс жүзіне асады.  

Тілдік қатынастың хабар арқылы жүзеге асуын кейбір ғалымдар (Е.Н.Пассов) үш кезеңге бөліп, біз тілдік қатынас 
ең бастысы адамзаттың ойлау мен санасына қатысты болғаңдықтан, ең алдымен сыртқы объективтік шындықты 
қабылдаудан, жеткізілетін хабарды пайымдаудан туады деп тұжырымдай келіп, оны бес кезеңге бөліп қарастырады: 
хабардың пайда болуы, яғни сыртқа шығуы, хабардың жеткізілуі, хабардың қабылдануы; хабардың жауабы, яғни 
жеткізілген хабарға жауап қайтарылуы. 

Қалай болған күнде де тілдік қатынастың адамның ойына, сезіміне қатысты хабар арқылы іске асатын күрделі 
процесс екенін Қ.Жұбанов нақтылы тұжырыммен айтқан: мен не сөйлесем де, басқа біреуге өзімнің ойымнан хабар 
беру үшін сөйлеген болам” дей келіп, тілші-ғалым тілдік қатынас үшін хабардың негізгі шешуші фактор екенін дәл 
таныған. 

Екіншіден, ғалым тілдік қатынастың негізін оймен байланыстыра келіп, пікірлесудің бір адамның екінші адамға 
ойын жеткізуге байланысты жүзеге асатынын айтады. Бұл ретте тілшінің басты көңіл аударатын мәселесі – ой. 

Қ.Жұбанов “сөйлегендегі мақсат – біреудің екінші біреуге өзінің ойын білдіруі” деп атап өте келіп, әсіресе, 
сөйлеу процесіне ерекше мән береді. Мәселен, “Қазақ тілінің грамматикасы” шеңберінде “Сөздің жалпы 
құрылысын” айта келіп, “Сөз бен ой”, “Сөйлеу” туралы өз көзқарасы мен тұжырымын айтады. 

Тілші-ғалым ойдың сөйлеу процесіне, тілдесуге қатысын, оның өзіне тән ерекшелігін айқындауға тырысады. 
Ф.Ш. Оразбаева былай дейді: «Тілдік қатынас – сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас 

жасауы. Бұл жерде сөйлеу тілі деген тіркесті ерекше бөліп айтуға тура келеді, өйткені ол ауызекі сөйлеу деген 
мағынаны емес, жалпы адамзаттың пікірлесу құралы, адамның тілі деген ұғымды жеткізуге тиіс – дейді. Сонымен 
бірге, тілдік катынас – сөйлеу тілі арқылы ұғынысу, түсінісу дегенді нақтылай келіп, жай ғана қарым-қатынас 
дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, өмірде өзіндік орны бар, қоғамдық-әлеуметтік; азаматтардың жиынтығы 
арқылы белгілі бір хабардың нәтижесінде адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы». 

Ф.Ш. Оразбаеваның тұжырымдауынша: «Тілдік катынасты іске асыратын қатысымдық тұлғалар 
(коммуникативные единицы) – сөз, тұрақты тіркестер, сөйлем, мәтін болып табылса, Қ.Жұбанов бұлардың бәріне 
ұйытқы болатын сөзге ерекше назар аударып, сөзді жеке бөліп алып, оны әр қырымен қарастырады: сөз бөлшектері; 
сөз бөлшектерінің құралуы; сөз бұйымы мен материалы; сөз материалының сыр-сипаты мен сөз бұйымдарының 
жасалу жолы» – дейді. 

Тілші сөздің осындай белгілерін ажыратып, оны сипаттап алған соң, “Сөз деген не?” деп сұрақ қойып алады да, 
оған өзі жауап беріп, сөзге анықтама береді. Мысалы: “Жеке сөз – заттың өзінің, я заттың бір белгісінің аты”, “Сөз 
деген – зат біткеннің бәрінің аты емес, әр елдің өзінің білген затының, білген құбылысының ғана аты”. 

Демек, сөз – тіл байлығымыздың ең басты тұлғасы бола келіп, сол тілдік қазынамызды көрсететін де, дәлелтейтін 
де материал болып табылады. Жыл өткен сайын, қоғамдық, әлеуметтік өзгерістер болған сайын адам жаңа нәрсені, 
соны сапа-белгілерді танып-білген сайын, жаңа тың ұғымдар пайда болып, жаңа сөздер қосылып отырады. Соның 
нәтижесінде сөздік қор да байып, дамудың үстінде болады. Сөздік корға, сөз байлығына катысты осындай 
ерекшеліктерді біз қазіргі кезде де басымыздан кешіріп отырғанымыз көпшілікке аян. Қоғамдағы, өмірдегі, тұрмыс-
тіршіліктегі кейіннен пайда болтан әртүрлі құбылыстар мен нәрселер жаңа ұғымдар мен жаңа сөздерді тудырды. 
Осы тұрғыдан келгенде Қ.Жұбанов былай дейді: “Ел-елдің білмеген заты да, білмеген құбылысы да толып жатыр. 
Танымаған кісінің атын білмейтініміз сияқты, білмеген нәрсенің аты да тілімізде болмайды. Мәселен, шөптер мен 
жәндіктердің көбінің тілімізде аты жоқ. Өйткені олармен көп аса кездеспегенбіз. 

Адам өзінің тіршілік барысында кездесіп, пайдасын я зиянын көрген нәрселерді ғана елеген, соларды ғана білген. 
...Сонымен, білінген нәрселерге қойылған атты сөз дейміз” [5, 9-б]. Сөздің адамзаттың таным процесімен, ұғыммен 
байланысын айта келіп, ғалым Қ.Жұбанов ой мен сөзден ара қатынасын ажыратуға тырысады: “Ой деген адамның 
өзі жайлы, болмаса төңірегіндегілер жайлы білгені. Сөз деген сол білген нәрселерінің аты”, – деп тұжырымдайды. 

Адамның ойын жеткізуге қызмет ететін, тілдік қарым-қатынасқа қажетті ең маңызды тұлға, ол – сөйлем. 
Қ.Жұбанов сөзден ерекшеліктерін қоса сөйлемді де арнайы зерттейді. Бұл ретте автордың “сөйлемнің сазы” деп 
бөліп алып, қазақ тіліндегі сөйлемдердің айтылу мәнеріне ерекше мән беруі тілді меңгеруде сөйлемнің қатысымдық 
тұлға ретінде қаншалықты маңызды рөл атқаратынын дәлелдесе керек. 

Жалпы, Қ.Жұбанов еңбектерінде кездесетін “сөйлем сазы”, “сөз қиыны”, “сөздің бұрма күйі”, “жетек 
сөз” бен “жетекші сөз”, “сөз тұрпаты жүйесі” т.б. тіркестермен арнаулы сөздер – лингвистикалық 
ұғымдарға енгізіп, қайта жаңғыртуды қажет ететін тұлғалар. Өйткені оларда, біріншіден, таза қазақи ой, 
тіліміздің әдемі-шешендік табиғаты, ұлттық мазмұны сақталса, екіншіден, бұл сөздср – әдеби норма 
тұрғысынан да өз орны мен мәнері, мән-мағынасы бар сөздер. 

Сонымен қатар оларды тілдік ғылыми айналымға қосу арқылы біз өз міндеттеріміз бен парызымыздың 
кейбір өтеулерін қайтарамыз. 

 Мақала соңында Ф.Ш. Оразбаеваның «Өнегелі өмір, өрісті ғалым» атты мақаласына қысқаша тоқталсам 
деймін.  

Жоғарыда сөз болған мәселелер Құдайберген Жұбановтың қазақ тіл білімінің негізін салушылардың 
бірі ғана болып қоймай, өз дәуірінде қазақ зиялы қауымының қалыптасуына ерекше ықпал еткен ірі 
ғалым, табанды қайраткер, үлкен жүректі, ұлтжанды азамат болғанын көрсетеді.  

Енді, ғалым-педагог Фаузия Оразбаеваның кейбір ой-пікірлеріне қысқаша тоқталайын:  
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Ойшыл ғалымның философиялық көзқарасы мен пікірін дәлелдейтін тағы бір тұс: ол – зерттеушінің 
тіл білімін өзіндік қағидасы мен жүйелі ережесі қалыптасқан «тілтану ғылымы» деп атай келіп, оның 
зерттеу нысаны мен салалары арасындағы тікелей байланысты дәл тауып, тани алуы мен тілді жүйелердің 
жүйесі деп қарастыратын ойы. Сондықтан да ғалым фонетиканы – дыбыс жүйесі, морфологияны – сөз 
тұрпаты жүйесі, синтаксисті – сөйлем жүйесі туралы ілім дей келіп, осылардың зерттеу нысаны – дыбыс, 
сөз, сөйлемді де қоғамдық қарым-қатынас жүйесінде «дара адам денесінде ғана болатын физиологиялық» 
[5, 8-б] құбылыс емес, бүкіл адамзатқа тән әрі қоғамдық, әрі табиғи, әрі бір-бірімен тығыз байланысты 
жүйелі құбылыс деп таныды. 

Тіл – адамзатқа тән ерекше қүбылыстардың бірі бола келіп, қыры мен сыры мол қарым-қатынас 
құралы. Ғалым-ұстаздың; «...пікір алысу – қоғам үшін ең тұрақты, ең қажетті нәрсе ... тіл қатынас құралы 
болумен бірге қоғам күресінің де және қоғам дамуының да құралы болады», – деген тұжырымы тілдік 
қатынасқа байланысты бүгінгі күннің алда тұрған міндеттерін де айқын аңғартқандай. Тілдік қатынас 
(языковая коммуникация) мәселесі адамдар арасындағы қарым-қатынастың мәні мен мазмұнын 
айқындаса, оның негізі ұлт пен ұлттың, адам мен адамның бірімен-бірінің пікірлесуінің кілті 
сөйлеушінің айтар ойын дұрыс жеткізуі екені белгілі. Осы тұрғыдан келгенде, Қ.Жұбанов тілдің 
қатынас құралы ретіндегі қызметі мен табиғатын өте қарапайым тілмен тұжырымдап береді.  

Жалпы тілдік қатынастың негізгі мазмұны мен мәні болып табылатын – ХАБАР. Барлық қарым-
қатынас белгілі бір ақпарат, дерек, хабар арқылы іс жүзіне асады. Қалай болған күнде де тілдік 
қатынастың адамның ойына, сезіміне қатысты хабар арқылы іске асатын күрделі процесс екенін 
Қ.Жұбанов нақтылы тұжырыммен бекітіп, тілдік қатынас үшін хабардың негізгі шешуші фактор екенін 
дәл таныған. Сонымен бірге ғалым тілдік қатынастың негізін оймен байланыстыра келіп, пікірлесудің бір 
адамның екінші адамға ойын жеткізуге байланысты жүзеге асатынын дәйектейді. Бұл ретте тілшінің 
басты көңіл аударатын мәселесі – ой. 

Тілдік қатынасты іске асыратын қатысымдық бірліктер (коммуникативные единицы) – сөз, тұрақты 
тіркестер, сөйлем, мәтін болып табылса, Қ.Жұбанов бұлардың бәріне ұйытқы болатын сөзге ерекше назар 
аударады.  

Демек, сөз тіл байлығымыздың ең басты тұлғасы бола келіп, сол тілдік қазынамызды дәлелдейтін 
материал болып табылатынын айтады.  

Адамның ойын жеткізуге қызмет етегін, тілдік қарым-қатынасқа қажетті ең маңызды тұлға, ол – 
сөйлем. Қ.Жұбанов сөздің ерекшеліктерімен қоса сөйлемді де арнайы қарастырады. Бұл ретте автордың 
«сөйлемнің сазы» деп бөліп алып, қазақ тіліндегі сөйлемдердің айтылу мәнеріне ерекше мән беруі тілді 
меңгеруде сөйлем сазының қаншалықты маңызды рөл атқаратынын дәлелдесе керек. Ғалымның тіл мен 
сөйлесімге қатысты осындай жан-жақты ой-пікірлері оның білімдарлығын тереңірек таныта түседі. 
Тілдегі тұтастық пен ортақ негіздерді саралауға бағыт береді. Қ.Жұбановтың өз сөзімен айтсақ: «Жүйелі 
білім беру үшін мұғалімнің өзінде жүйеге салынған білім болу керек» [5, 9-б.]. Ал мұғалімнің өзінің 
жүйелі білімі – ұлы түлғалардың қалдырған ғылыми мұрасын жан-жақты, жүйелі түрде зерделеп, танып, 
меңгеруге байланысты деп ойлаймыз. 

Сонымен, тілшінің ғылыми көзқарастары да, білімді ұрпақ тәрбиелеуді көздеген қоғамның әр саласын 
қамтыған еңбектері де артында қалған ірі мұра болып табылады. Ұстаз-ғалым мұрасын жан-жақты 
мұқият қарау оның зерттеулерінің қажет тұстарын қайта жаңғыртып, уақыт талабына сай сұрыптап 
пайдалануға мүмкіндік берсе, автор ұсынған лингвистикалық терминдерді зерделеу кейбір тілдік 
материалдардың қалыптасу, өзгеру, даму заңдылықтарын танып-білуге көмектеседі. Сондықтан, 
Қ.Жұбанов еңбектерін жүйелі түрде ғылыми-зерттеу жүмыстарының нысанасына айналдырудың маңызы 
зор, – дейді Фаузия Оразбаева.  
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А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 
aleke@list.ru 

 
 Түйіндеме: Мақалада ғалымның ұлттық терминжасам және тіл үйрету саласындағы еңбектерінің 

маңызы талданады. Қосымша ретінде фонетикалық терминдердің ұлттық үлгісі мен грамматикасыз тіл 
үйрету әдістемесі ұсынылады. 

 Резюме: В статье анализируются значения работы профессора по образованию национальных 
моделей лингвотерминов, а также методические труды по обучению казахскому языку. В качестве 
дополнения приложены фонетические термины и методика обучения без грамматики. 

 
 Заманның өзгерісі – бір қоғамның екінші қоғаммен алмасуы – алдымен ғалым-мамандарға сын. 

Олардың бір тобы сол бәз-баяғы бұйығы күйінде қалса, «ел ерсіз болмайды» дегендей, көп ішінен елгезек 
естілер де шықпай қалмайды. Жаңа қоғамның жаршысы да, әрбір қоғами-саяси, экономика-мәдени, 
ғылым-білім т.б. саласының көшбасшысы да сол соңғылар болады. Ғылым-білім саласындағы сондай 
бірегей көшбасшылардың бірі көпшілік таныған – Абай атындағы Ұлттық педагогикалық 
университетінің қазақ филологиясы кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы 
Фаузия Оразбаева. 

 Профессор Ф.Оразбаеваның ғылым-білім саласындағы сан-алуан монографиялар, оқулықтар мен оқу-
құралдары, мақалалар мен баяндамалар - филология ғылымының кандидаты болып бастап, педагогика 
ғылымының докторы болып жалғасып келе жатқан ұзақ еңбектің жемісі. Нақты айтар болсақ, бүгін 
қолымызға тиіп отырған – 5 томдық еңбектерінің жинағы. Алайда профессордың ғылымға қосқан 
үлесінің мән-мағынасы еңбектің санында ғана емес, сол еңбектердің мазмұнында жатыр.  

 Қазіргі заман ғылымының әбден ширығып, әрбір зерттелім саласының қусырылып маманданып 
кеткен тұсында екі бірдей ғылым саласының – тілтаным мен педагогиканың – қос тізгінін бір қолға ұстау 
екінің бірінің қолынан келетін шаруа емес. Сондықтан да профессор Ф.Оразбаеваның еңбегін толық 
қамту керек болғанда «ғылыми-әдістемелік» деп екі сөзді қосақтап отырмаса болмайды. Ғалым 
шығармашылығындағы тілтанымдық теория мен тілтанымдық практиканы өз алдына, әдістемелік теория 
мен әдістемелік практиканы өз алдына сөз ету мүмкін емес, өйткені проф.Ф.Оразбаева екеуін бір-бірімен 
астастырып, бірінсіз бірі болмайтындай тұтасып жатқан пәнге айналдырып отыр. Теория арқылы 
практиканы жетілдіріп, практика арқылы теорияны дамытып келеді.  

Қазіргі кезде қазақ ғылымының барлық салаларында халықаралық немесе орыс тілді атауларды 
қазақыландырып, ұлттық атаулар құрамын толықтыру үрдісі жаппай белең алды. Әдістемелік 
терминжасамның негізін қалап отырған проф. Ф.Оразбаеваның жаңашылдығы қазақ терминжасамының 
қазіргі ұлттық деңгейі жоғары екенін көрсетті. Қазіргі ұлттық терминжасамның ең басты жетістігі – жаңа 
атаулардың бірыңғай қазақы әуезді шығуы. Осы орайда айтылым, оқылым, тыңдалым, жазылым, 
тілдесім тәрізді төл үлгідегі әдістемелік атаулардың қазіргі кезде еркін айналымға түскенін, сондай-ақ 
тілтанымның өзге салаларында жаңа атаулардың пайда болуына ұйтқы болғанын ерекше атап өткен жөн. 
Мысалы, осы бір тың бастама, біріншіден, қазақ грамматикаларындағы зат есім және етістік мағынасында 
қатар жұмсалып жүрген айту, оқу, тыңдау, жазу тәрізді екіұшты атулардан арылтса, екіншіден, қазақ 
тілінің сөздік қорын жаңа сөз үлгілерімен байытып отыр. Аталған үлгідегі сөздер әдеби және салалық 
сөздіктер құрамына еніп, оқулықтар мен әдістемелік еңбектерде пайдаланылып жатыр. Өйткені олар, 
проф.Ф.Оразбаеваның өз сөзінің дәлелдемесіне жүгінсек, «...біріншіден, тілдік қатынастың басты 
ерекшеліктеріне сәйкес келеді; екіншіден, олар – қазақ тілінің сөздік қорына тән, қолданыста өзіндік 
орындары бар түбір сөздер; үшіншіден, олар... әдістемелік ғылыми ұғымдарды білдіреді; төртіншіден, 
әрқайсысы әртүрлі емес, қазақ тілінің сөзжасам жүйесіне сәйкес...». Жаңа атаулар оқулық, мақала, 
баяндама т.б. ғылыми-көпшілікке арналған еңбектердің құрамына кеңінен еніп жатыр. Көпшіліктің 
жатсынбай қабылдап жатқанына қарағанда, проф.Ф.Оразбаева “ұғымнан атау көрініп тұру керек, атаудан 
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ұғым көрініп тұру керек” деген А.Байтұрсынұлының үлгісін берік ұстанғаны көрінеді. Басқаша айтқанда, 
атау анықтама-аудармасыз-ақ оқырманға түсінікті болу керек. 

 Проф. Ф.Оразбаева шет тілдерін үйренудің әлемдік үлгісі мен еуропалық стандарт негізінде қазақ 
тілін өзге ұлт өкілдеріне оқытудың оқу-әдістемелік кешенін жасауға белсене араласып келеді. Проф. 
Ф.Оразбаева ұсынған әдістемелік кешен қазақ тілін бірнеше деңгейде меңгеру мен бағалау жүйесін 
қамтиды. Әдістемелік кешен құрамында қазақ тілінің оқулығы (оқу кітабы), әдістемелік нұсқау, бақылау 
тестері, жаттығулар жинағы қарапайым және негізгі деңгейлерге жіктеліп, әр деңгейге лайық лексика-
грамматикалық минимум ұсынылып отыр. Лексика-грамматикалық минимум ұсынудың да үлкен мәні 
бар. Тіл үйренушілердің дайындық деңгейі, жас шамасы, кәсібіне лайық аса зәру сөздер мен сөз 
оралымдары алдымен қамтылу керек. Мұның өзі тіл үйренушілердің қазақ тіліне деген ынтасын 
арттырады, тіл үйрену жеңіл және нәтижелі болады. Ғалым-әдіскер салған сара жол бос сүрлеу болып 
қалып жатқан жоқ, әріптестері мен шәкірттеріне бағдар-сілтеме болып отыр.  

 Ендеше ғалым-әдіскер салған ізбен фонетикаға енген терминдер мен әдістемелік жаңалықтарымызды 
атай кетейік: ғалымның мерейтойына жасаған ШАШУЫМЫЗ болсын.  

 Қазақы термин-атауларға аса мұқтаж болып отырған тіл білімінің саласы фонетика болып табылады. 
Өйткені талданым атаулардың бәрі дерлік орыс үлгісіндегі терминдер болып табылады. 
А.Байтұрсынұлынан мұра болып қалған орнықты атаулардан кейін тың қазақы атаулар қосыла қоймады. 
Жол-жөнекей атай кетейік, «атау» дегенді Т.Шонанұлы «аталым» деп те пайдаланған екен. Ендеше 
проф.Ф.Оразбаеваның еңбегі терминжасам үрдісінің тарихи жалғасы болып табылады. Етістік үлгідегі 
атау-терминдерді заттекті қалыпқа түсіру қолға алынғалы бері жасалым, естілім, үндесім, үйлесім тәрізді 
тың фонетикалық терминқұрам зерттелім амалдарына айналып жатыр.  

Мысалы, 
-үндесім – созвучие (сингармонизм) 
үндесім дыбыс – сингармонический звук 
үндесім дауысты – сингармонический гласный 
үндесім дауыссыз – сингармонический согласный 
-үйлесім дыбыс – ассимилятивный звук 
үйлесім дауысты – ассимилятивный гласный 
үйлесім дауыссыз – ассимилятивный согласный 
айтылым – орфоэпия, пройзношение 
айтылым сөздік – орфоэпический словарь 
айырым – дифференциальный 
айырым белгі – дифференциальный признак 
әуентаным − интонология 
қазақ әуентанымы – казахская интонология 
жуысым − щелинность 
босжуысым – ненапряженная щелинность 
босаңжуысым – полунапряженная щелинность 
аттасым –омоним 
көптесім – полисемия (многозначность) 
мәндесім – синоним 
созылым – длительность, долгота 
созылым белгі – признак долготы 
сөйленім– речь 
сөйлесім – диалог 
талданым – анализ 
таным (түйсінім) – восприятие 
дәмтаным – вкусовое восприятие 
үнтаным – слуховое (перцептивное) восприятие 
көзтаным – зрительное восприятие 
көкіректаным – интуиция 
 қолтаным – тактильное восприятие 
пішінтаным – восприятие образов 
түстаным – цветовое восприятие  

 Қазіргі кездегі оқулықтар да, әдістеме де, мұғалім де қазақ тілін ана тілі ретінде үйретуге икемделіп 
дайындалған. Себебі мұғалімдер дайындайтын оқу орындары қазақ тілін тек ана тілі ретінде оқытатын 
мұғалімдер дайындап келеді. Сондықтан олар оқу сыныбына (аудиториясына) келеді де грамматиканы 
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жаттатудан бастайды. Айналып келгенде бала ережені біліп-ақ тұр, бірақ сөйлеуге дәрмен жоқ. 
Оқытушының да, оқушының да қыруар еңбегі тіл үйрету мен тіл үйренуге емес, грамматиканы жаттату 
мен жаттауға босқа сарп болуда. Ал бізге болса, қазақ тілін «екінші» (ана тілі емес) тіл ретінде үйрететін 
оқу-құралдары, әдістеме мен мұғалімдер керек. Ендеше әрекеттің басы қазақ тілін грамматикасыз 
оқытатын оқулықтар, әдістемелер мен мұғалімдер дайындау болу керек. 

Алдымен қазақ тілін игерудің деңгейлерінің басын ашып алу керек. Осы орайда қазақ тілін игерудің 
(білудің) төрт деңгейін ұсынамыз. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бірінші, ауызекі-тұрмыс тілі (разговорно-бытовая речь) яғни бала отбасында, ауыл арасында 

достарымен, көрші-қолаңмен (ересектер – жұмыста әріптестерімен) күнделікті тұрмыс мұқтажын өтей 
алатындай дәрежеде еркін сөйлей алады. Бұл балалар үшін бар болғаны төрт жағдаят: сабақ (күнде 
сабаққа барады, үйде сабақ дайындайды), тамақ (күнде үш-төрт мезгіл тамақ ішеді), киім (мектепке 
барарда киінеді, келген соң киім ауыстырады, жатарда-тұрарда киініп-шешінеді), ойын (баланың уақыты 
болса да ойнайды, болмаса да ойнайды). Олар – баланың алдынан күнделікті әлденеше рет оралып 
кездесіп отыратын, етене таныс жайлар. Балаға етене таныс және күнделікті зәру әңгімелер болғандықтан 
есіне тез сақтайды, сол жағдаяттарға орай пайдаланып дағдыланады. Ендеше күнделікті өткен сабақ 
өзінен-өзі пысықталып, қайталанып отырады. Күрделі және ойтекті (абстракт) мәтіндер болмауға тиіс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бірінші деңгей – тұрмыс-тіршілік ауыз-екі сөйлеу тілінің тақырып 
құрамы 

тіл үйрену ауыз-екі сөйлеу тілінің моделін 
игеруден басталады 

бірінші деңгей тұрмыс-тіршілік ауыз-екі сөйлеу тілі 

сабақ 

тамақ 

шәй нан 

киім 

ойын 

Қазақ тілін грамматикасыз оқыту әдістемесінің 
құрылымы 

тіл үйрену сөз жаттау емес,   
сөйлеу модельдерін меңгеру 

бірінші 
деңгей 

тұрмыс-тіршілік ауыз-екі сөйлеу тілі 

екінші деңгей кәсіби ауыз-екі сөйлеу тілі 

үшінші деңгей іскери ауыз-екі сөйлеу тілі 

төртінші деңгей әдеби ауыз-екі сөйлеу тілі 
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Екінші, оқушылар үшін ауызекі-пән тілі (разговорно-предметная речь) яғни балалар мектепте өздері 

өтетін пәндер (математика, сурет, тарих т.б.) төңірегінде еркін сөйлей алады. Сол сыныпта өтілетін 
пәндерге байланысты сөздер мен сөйленім үлгілерін меңгере бастау керек. Өзінің ана тілінде өткен 
пәндерінің екшелген мазмұны қазақ тілі сабағында жарыса қайталанып отырады. Мұның өзі - өткенді 
пысықтаудың бір жолы. Осыдан барып келешек кәсіби тілдің негізі қалана бастайды. Ересектер үшін - 
өзінің негізгі мамандығына (ауызекі кәсіби тіл – разговорно-профессиональная речь) байланысты мәлімет 
алмаса білу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екінші деңгей – кәсіби ауыз-екі сөйлеу тілінің 
тақырып құрамы 

дара мамандық сөйлеу үлгілері 
өзалдына игеріледі 

зәру (актуал) тілдік материалдар мен сөйлеу модельдері 
 

фонетикалық минимум – қатынасым әуен 
лексикалық минимум – кәсіби сөздер 
морфологиялық минимум – күрделі қосымша үлгілері 
синтаксис минимум – күрделенген сөйлем үлгілері 

екінші деңгей кәсіби ауыз-екі сөйлеу тілі 

тұрмыстық 
мамандық 

кеңсе-әкімшілік 
мамандық 

саяси-
экономикалық 

мамандық 

мәдени-
көпшілік 
мамандық 

оқу-ағарту-
ғылыми 

мамандық 
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        Үшінші, ауызекі–іскери тіл (разговорно-деловая речь) яғни басқару-ұйымдастыру істерін қазақша 
жүргізе алады. Іс-қағаздарының қарапайым үлгісін дайындап, пайдалана алады. Іс-қағаздар тілінің 
күрделі сатысына барып жалғасады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төртінші, ауызекі-әдеби тіл (разговорно-художественная речь) яғни көркем шығармаларды түсініп, 

әдеби сөйлей алады. Ақын-жазушылардың шығармаларын оқып, жалпы мазмұн-мағынасын аңғара 
алатын болады. 

 Ендеше қазақ тілінде сөйлеуді осы ретпен сатылап үйретуіміз керек. Соның өзінде сыныптағы бүкіл 
балалар мектеп (немесе ұжымдағы ересектер арнайы курс) бітіргенде осы төрт деңгейді түгел меңгеріп 
кетеді деу қиын, ол мүмкін де емес. Бірінші деңгейді көпшілігінің меңгеріп алуына болады. Әрі қарай 
жаңа сатыға көтерілген сайын бірте-бірте екшелеп қала береді. Соңғы деңгейге балалардың 
(ересектердің) бір бөлігі ғана жетеді. Бүгінгі күннің «ұраны» ретінде бірінші деңгейді алсақ та жетер еді. 

 Енді әр деңгейге ылайық тілдік материалдың көлемін белгілеп алу керек. Бір қарағанда белгілі бір 
тілде сөйлеп кету үшін өте көп тілдік материал білу керек сықылды көрінеді. Шын мәнінде олай емес. 
Адам күнделікті тұрмыста шектеулі ғана сөз бен сөйлем пайдаланады. Оның үстіне жоғарыда сөз болған 
әр деңгейді бөліп-бөліп алатын болсақ, онда қажет сөздердің көлемі тіптен ықшамдалып қалады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Үшінші деңгей – іскери ауыз-екі сөйлеу тілінің тақырып құрамы 

дара мамандық негізіндегі басқару-
ұйымдастыру сөйлеу үлгілері 

зәру (актуал) тілдік материалдар мен сөйлеу модельдері 
 

фонетикалық минимум – логика-қатынасым әуен 
лексикалық минимум – іскери сөздер 
морфологиялық минимум – күрделі қосымша үлгілері 
синтаксис минимум – күрделі сөйлем үлгілері 

үшінші деңгей іскери ауыз-екі сөйлеу тілі 

басшы 

орынбасар бас маман 

бөлім 
меңгерушісі 

бас есепші 

Төртінші деңгей – әдеби ауыз-екі сөйлеу тілінің  тақырып құрамы 

ауыз-екі сөйлеу тілінің қазақы ортада түсінісіуге 
жарайтын толық үлгісі 

төртінші деңгей әдеби ауыз-екі сөйлеу тілі 

көркем 
шығарманы 
оқып-түсіну 

қазақы 
ортада еркін 

сөйлеу 
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 Қазақ тілінің төл дыбыстары бар болғаны 17 (19) дауыссыз және 9 дауысты дыбыстан құралады екен, 

барлығы – 26 (28). Есептеу-сараптау (статистика-эксперт) жолымен алынған мәліметке сүйенентін 
болсақ, бірінші деңгейде толық сөйлеп кету үшін бар болғаны 200-300 сөз білсе жетіп жатыр. Алайда, сөз 
жаттаған тіл білген емес. Қазақ тілінде көптеген морфологиялық үлгілер бар. Сол көптеген 
морфологиялық үлгіден күнделікті қажеті 13-15 қана екен. Синтаксиске келейік. Құрмалас сөйлем 
түрлерін жаттатып-талдатып әбден әлекке түсеміз, одан бала да, ересек те мезі болады. Айналып келгенде 
нәтиже де жоқ. Ал енді күнделікті сөйлесіп отырған адамымыздың сөзін байқап көрейікші. Тұрмыс-
тіршіліктің әңгімесі құрмалас сөйлемсіз-ақ бітіп жатыр. Олай болса синтаксистен тек бір ғана жай сөйлем 
үлгісін алады екенбіз. Әрине оның сұрақ-жауап, бұйрық-өтініш тәрізді үлгілерін ескереміз (құрмалас 
сөйлем үлгілері үшінші-төртінші деңгейге жеткенде ғана қажет екен, ал оған дейін оқушының бәрі бірдей 
жете бермейтінін жоғарыда ескерттік). Осылай қазақ тілінің «табан тасы» (фундаменті) қаланып алынады. 
Әрі қарай оның үстіне пән, іскери, ең соңында әдеби сөздер үстеліп кете береді. Ең бастысы сол бірінші 
деңгейде игерген сөйлеу үлгілері (модельдері) өзгеріссіз қала береді.  

 Жұрнақтар арнайы сабақ ретінде өтілмейді. Туынды сөздер жеке сөз ретінде беріледі, мысалы, 
жұмыс - работа өз алдына бір сөз, ал жұмысшы -рабочий өз алдына бір сөз. Сабақта пайдаланылатын 
зәру сөздердің саны шектеулі болғандықтан осылай меңгертіп алудың еш қиындығы болмайды. Оның 
есесіне басы артық ереже жаттатып, қосымшалардың фонетикалық варианттарын түсіндіріп әлек болып 
жатпаймыз. 

 Жалғаулардың тіркесім реті де осы тектес. Мысалы, үй – дом өз алдына бір сөз, үйге – домой өз 
алдына бір сөз. Зәру сөздердің саны шектеулі болғандықтан, олардың жалғаулықты үлгілерін жеке сөз 
ретінде меңгерудің қиындығы болмайды. Айталық, бала күнде қайда баруы мүмкін: мектепке, үйге, 
көшеге, дүкенге.., бала күнде қайда болуы мүмкін: мектепте, үйде, көшеде, дүкенде.., бала күнде қайдан 
келуі мүмкін: мектептен, үйден, көшеден, дүкеннен... Сонда негізгі зәру сөздер бәріне ортақ екен: 
мектеп, үй, көше, дүкен. Оларды бір рет жаттап алса болды. Әрі қарай тек қосымшалы түрін ғана беріп 
отырамыз.  

 Қорыта келгенде, орыс тілді мектептерде (жұмыс орындары мен тіл үйрету орталықтарында) қазақ 
тілі екінші тіл (ана тілі емес) ретінде оқытылады. Сондықтан оқулықтың құрылымы мен мазмұнына, 
сондай-ақ қазақ тілін оқытудың әдістемесі мен оны оқытатын мұғалімдердің дайындығына қойылатын 
талаптардың өзіндік ерекшеліктері бар. Оқулықтың құрылымы сөйлеу әрекетіне бейімделіп 
жасалатындықтан, қазақ тіліндегі барлық «грамматикалық» формалар қамтылмай, керісінше, күнделікті 
жиі кездесетін сөйленім үлгілері (грамматикалық ережелер емес) яғни сөйленім модельдер ғана алынады. 
Фонетикалық материал ретінде қазақтың төл дыбыстары, ал лексикалық материал ретінде қазақтың төл 
сөздері, синтаксистік материал ретінде тек жай сөйлем үлгісі пайдаланылады. Мәтіндер баланың 
(ересектің) алдынан күнделікті кездесіп отыратын зәру (актуал) жағдаяттар мен қарапайым танымдық 
мәні бар мәлімет төңірегіне құрылады. Сондықтан да дәріс үстінде пайдаланылатын сөздерді «зәру 
сөздер» деп атаймыз. 
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 Проф. Ф.Оразбаеваның жоғары теориялық танымы мен тәжірибесі, көпшіл мінезі мен соңына ерген 
әріптес-шәкірттеріне деген оң пейілі арқасында көптеген ұжымдық еңбектер жарық көріп жатыр. 
Ғалымның толассыз еңбек, тоқтаусыз ізденісінің нәтижелері қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін 
орнықтырып, күнделікті қатынас тіл ретінде аясын кеңейтіп, көпшіліктің игерім деңгейін көтеріп, 
Қазақстан жұртының ортақ тіліне айналар сәтін жақындата түсуге проф.Ф.Оразбаева көшбасшы ғалым-
әдіскер, ал еңбектері көшбасшы ғылыми-әдістеме ретінде күнделікті ықпалын тигізе бермек. 
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Аннотация: Макалада тилди окутуу жана үйрөтүү, тилдин турмуштук баалуулуктары тууралуу сөз 

болот. Тилди үйрөнүүнүн учурдагы методологиялык багыттары айкындалат. Тил үйрөтүүдөгү кеп 
ишмердүүлүк, профессор Ф.Ш.Оразбаеванын «Тілдік қатынас» аттуу эмгегинин теориялык-методикалык 
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Раскрываются методологические направления изучения языка. Широко обсуждаются теоретико-
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Бүгүнкү коомдо тил үйрөнүү маселеси мектептеги педагогикалык-методикалык проблеманын чегинен 

чыгып, адамдардын турмуштук карым-катышынын зарыл куралынын деңгээлинен да өйдө көтөрүлүп, 
адамдардын заманбап жашоо куралына айланды, т.а. жаңы сапаттык деңгээлге өттү. Адам канча тил 
билсе, ошончо элдин өкүлү менен баарлашып, дүйнөнүн кайсы гана бурчунда болбосун. талаптагыдай 
жашоо кечирип кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Муну бүгүнкү күндөгү жашоо образы далилдеп 
отурат. Тил үйрөнүү-адамдын өнүгүүсүнүн да, өзүн-өзү өнүктүрүүнүн да негизги бир факторуна айланды. 
Ошондуктан, тилди үйрөтүүгө антропологиялык (гуманисттик) мамиле жасоону, тактап айтканда, 
мектептерде тилди үйрөтүүнү инсанга багыттап окутуу технологиясына таянып жүзөгө ашыруу сыяктуу 
концептуалдуу максаттуу багытты так аныктообузду талап кылып отурат. 

Ушуга байланыштуу, тил үйрөтүү төмөндөгүдөй методологиялык багыттарда жүргүзүлөрү 
максатка ылайык келет: 

– тилди адамдардын өз ара карым-катышынын куралы катары үйрөтүү (коммуникациянын куралы 
катары); 

– тилди улуттук маданиятты таануунун каражаты катары үйрөтүү(таанытуучу лингвистика, т.а. 
лингвоөлкө таануу багыты); 

– тилди инсанды өнүктүрүүнүн куралы катары үйрөтүү (ар бир предмет адамды өз каражаты менен 
өнүктүрөт); 

– тилди коомду ич ара бириктирүүнүн каражаты катары үйрөтүү (тил коомдук карым-катыштын 
куралы); 
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– тилди билим алуунун каражаты катары үйрөтүү; 
– тилди инсандын социалдык-турмуштук талабын канааттандыруу куралы катары үйрөтүү; 
– тилди жашап жаткан чөйрө менен социалдашуунун жана коомдо бирге жашоонун каражаты катары 

үйрөтүү; 
-тилди адамдын жашоо кечирүүсүнүн маанилүү каражаты катары үйрөтүү. 
Ошон үчүн дүйнөлүк билим берүү практикасы бүгүнкү күндө мектеп окуучусунун алган 

билимининин натыйжалуулугун компетенттүүлүк түшүнүгү менен баалоого толук өтүп отурат. Ал 
компетенттүлүк окуучунун турмуш талап кылган билимге теориялык жана практикалык негизде ээ 
болуусунун моделин элестетип отургандай. Ошону менен бирге, компетенттүүлүк мектепке келген 
биринчи күндөн тартып, окуучунун окуу стандарттарынын жана программанын негизинде алган 
билимин, аны практикада колдоно билүүсүн талап кылган натыйжалар менен түздөн-түз байланыштуу. 

Жак Делор 21-кылымдын билим берүүсүнүн максаты катары мына буларга жетишүүнүн зарыл 
экендигин жана ал Европа жаштары сүзсүз ээ болууга тийиш болгон негизги компетенттүүлүктөр 
болуусу керектигин белгилеген. Мисалы: 1) таанып билүүгө үйрөнүү; 2)жасай билүүгө үйрөнүү; 
3)жашоого үйрөнүү, 4) бирге жашоого үйрөнүү. Албетте, бул компетенциялар Жер шарында жашаган ар 
бир адамга тиешелүү болгон глобалдуу компетенциялар. 

Буларга жетишүү мектепте тил үйрөтүүнүн жана анын методикасынын жетишкен ийгилиги катары 
бааланат. Бирок бул эле жетишпейт. Анткени, тилге болгон коомдук мамиле мамлекеттин идеологиясын 
түзөр каражат да жана улуттун өзүн өзү сактап калуусунун жана өркүндөтүүнүн, улуттук наркты, 
намысты, анын келечегин бекемдеп турган улуу каражат да экендигин эсибизге салат. Андай болсо, ага 
илимий-методикалык гана талап коюу жетишсиз. Ага, ири алдыда, мамлекеттик талап да керек.  

Биринчиден, мамлекетте тилге болгон коомдук талапты, ал тилде сүйлөөгө болгон турмуштук 
зарылдыкты түзүү. Бул-албетте, сырткы талап. Коомдук мындай талап болбосо, анын зарылдыгын 
бүгүнкү адам сезбесе, эч ким ал тилде сүйлөбөйт, тил коомдук чөйрөдө колдонулбайт. 

Экинчиден, мамлекеттин ар бир жараны, асыресе, мектеп окуучусу тилди үйрөнүүгө жана сүйлөөгө 
болгон ички зарылдыкты сезүүсү, каалоо сезиминин ойгонуусу, оң ниеттин түптөлүшү, ички 
керектөөнүн (мотивация) жаралуусу. Тилди колдонуу аркылуу инсандык алакаларга, жазуу жана оозеки 
байланыштарга (коммуникация) карата ички даярдыгынын (интенция) ойгонуусу. 

Үчүнчүдөн, тилди үйрөнүүгө киришкен башка улуттун баласы «Мен келечекте ушул мамлекетте 
жашайм жана иштейм. Бул тил менин жашоо куралым болот, андан ийгилик табам, чоңоюп кызматтарда 
иштейм, ошон үчүн билим алам» - деген келечектүү кызыкчылыктын, оң мотивдин болуусу; 

Төртүнчүдөн, күндө ал тилде сүйлөөгө болгон турмуштук күндөлүк жандуу практиканын 
болушу, класстагы ар бир сабакта мугалим менен окуучу ошол тилде гана баарлашуусу, сабакттын 
түздөн-түз ошол тилде гана жүрүүсү. 

Булардын натыйжасы- мектепте көп тилдүү окуучуну даярдап чыгарууга бармакчы.Бирок бүгүн 
биздин коомго көп тилдүү эле окуучу керекпи? Жок, көп маданияттуу да окуучу керек. Анткени бири-
биринин улуттук тилин гана эмес, улуттук нарктарын, салттарын, ыйык түшүнүктөрүн да билген жана 
сыйлаган инсан керек. Ошондо гана- көп тилдүү баладан-көп тилдүү инсанга, көп маданияттуу 
окуучудан-көп маданияттуу инсанды өстүрүп чыгарабыз-деген багыт карманылмакчы. Бул 
айтылгандарды жыйынтыктап келсек, ойлордун чордонунда тилге үйрөнүүгө болгон эки нерсе: тил 
үйрөнүүгө болгон талап жана үйрөтүүнүн зарыл технологиясы, анын теориялык-методикалык 
негиздери бекем болуусу зарыл.  

Учурда тилди үйрөтүүнүн педагогикалык-методикалык жол-жоболору туурасындагы эмгектер көп 
эле, айрыкча англис жана орус тилдерин окутуу, үйрөтүү маселелерин чечүү жагдайындагы теориялык-
методикалык пландагы эмгектерди эске алганда, айрыкча, Е.Пассовдун чет тилдерди коммуникативдик 
негизде үйрөтүү боюнча көз караштары жалпынын энчисине айланып калган десек болот. Аны кыргыз 
тилин үйрөтүүдө да, казак тилин үйрөтүүдө да, коммуникативдик багыт катары кабыл алып, термин өз 
тилибиздин термининдей эчак сиӊип кеткен. Ошентсе дагы, профессор Ф.Ш.Оразбаева бул терминди 
казакча сүйлөтүп, казак тилин үйрөтүү методикасы илиминде өз ордун казакча тапкан «Тілдік қатынас», - 
деп аталган терминди сунуш кылгындыгы маанилүү көрүнүш. Ал эмгек сонку жылдардагы жазылган 
эмгектерден бир катар теориялык-методологиялык, методикалык жактан айырмачылыктары жана 
жаӊылыктары бар. 

Негизинен, «Тілдік қатынас» аттуу бул эмгек - бараандуу жана да баалуу эмгек. Ал төрт бөлүктөн 
турат. Биринчи бөлүгү: Тілдік қатынастын теориялык негизи - деп аталуу менен, анда: тілдік қатынас, 
анын анықтамасы, ерекшеликтери, тілдік қатынастын құрамы, бирдиктери, тілдік қатынастың басты 
бірлігі болгон сөз тууралу кеӊири кеп кылган.Эмгектин экінші бөлүмүндө: тілдік қатынастын ғылыми 
негіздері, тил менен ойлау, тіл мен сөйлешүү (сөйлесім), тіл мен таңба, тілдік қатынас және тааным 
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тууралуу да кеңири сөз жүрөт. Үшінші тараусунда тілдік қатынастагы сөйлесім әрекеті және оның 
түрлөрү, анын ичинен, окулум, жазылым, тыңдалым, айтылым жана тилдесим - маселелери каралат.  

Мен буларды атайын айтып отурганымдын жөн-жайы бар. Анткени, автор бул терминдерди казакча 
алгач ирет термин катары тил илимине сунуштап отурат жана аны теориялык-методикалык жактан да 
негиздеп берет. Ал аталган терминдер буга чейин кыргыз –казак тилдеринде бирдей: угуу, айтуу, окуу, 
жазуу деген формада калыптанып келгенин эске алсак, бул терминдер өзүнчө угулумга ээ, толук бир 
мааниге да ээ. 

Төртінші бөлүгүндө тілдік қатынастын адістемелік теориясы, тилди оқыту принциптері, терминдерді 
классификациялоо, катысым әдісінин анықтамасы, өзгөчөлүктөрү, катысым әдісі: колданылу жолдары 
жана жеделдете оқыту, ж.б. маселелер ачылган. Бесінші тараусу тілдік қатынас: катысым әдісі арқылуу 
қазақ тілін оқытуу бөлүмүндө: казақша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруунун өзгөчөлүктөрү, 
фонетикалық, лексикалық жана грамматикалық бірліктерин қытуу тууралуу айтылган. Албетте, бул 
жерде тилдин фонетикалык өзгөчөлүктөрү, алардын артикуляциялык жактан жасалышы, лексикалык 
бирдиктердин өлчөмү жана функционалдык грамматика тууралуу маселелерге басым коюлган.  

Ушул жерден мен өзүмдүн көз карашымды айта кетейин: окутуу жана үйрөтүү-деген жагдайда. 
Окутуу дегенде, биз көбүнесе, тилдин өзүнө тиешелүү илимий билимдерди окутуу-үйрөтүү жагы көӊүлгө 
келет. Ал эми башка улуттун өкүлдөрүнө тил үйрөтө турган болсок, аны окутуу эмес, үйрөтүү-дегенибиз 
туура болот-деп ишенем да, бардык аракетти тилди үйрөтүү- жагдайына буруубуз туура болот. 

Чындыгында, мына ушул маанилүү илимий-методикалык ойлор профессор Ф.Ш.Оразбаеванын 
китебинде илимий жактан туура жана жеткиликтүү негизделген. Мисалы, алсак, китепте автор мындай 
деп жазат: «Қазіргі кезеңде халықаралық байланыс күшті, барлық елдерде тілдік қатынас мәселесіне 
ерекше мән беріліп отыр. Тілдік қатынастың бүкіләлемдік маңызы ел мен елдің, ұлт пен ұлттың саяси 
байланысына жан-жақты жол ашудан көрінеді. Сондықтан тілдік қатынас бүгінгі күннің ең өзекті 
мәселесі ретінде әлемдік лингвистикада жаңа ғылыми еңбектердің шығуына әсер етті»(3-б). Туура 
айтылган. Ошондуктан, орто мектеп болобу, ЖОЖдордо болобу, тилди үйрөтүү маселеси ‒ жаш адамды 
турмушка тил аркылуу даярдоо, аларды тилдин каражаттары аркылуу өнүктүрүү маселелери жаңыча 
жолдор менен чечилүүсү шарт.Тил үйрөтүү учурга ылайык деңгээлдик приниптер менен ишке 
ашырылышы керек. Антпесек, мектепте он бир жыл тил үйрөнүп ЖОЖго барса да, ЖОЖдо кайрадан 
саламдашуу менен таанышуудан баштаган көрүнүштөр али да болсо орун алууда. Профессор 
Ф.Ш.Орусбаева бул маселеге да кайрылып, «Деӊгейдик казак тили» аттуу эмгегинде анын теориялык-
практикалык маселелерин кеӊири талдаган. Ал эмгек тууралуу өзүнчө сөз кылууга арзыйт. 

Ушул жерден «Тілдік қатынас»-деген терминге атайын көңүл буралы. Анткени бул термин автор 
тарабынан алгач ирет колдонулуп отурат. Автордун сөзү менен айтсак: «Тілдік қатынас /ТҚ/ – адамның 
ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсіну, айту, пікірлесу т.б. әрекеттеріне тікелей қатысты құбылыс. 
Сондықтан тілдік қатынасқа байланысты құбылыстардың теориялық негіздерін анықтау-дал ушул 
процесс аркылуу жүзөгө ашмакчы. Андан ары: Тілдік қатынас – тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы 
адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы; қоғамдо ұлттық тіл арқылы түсінісу; деги эле, 
адамзаттың тіл арқылы сөйлесім әрекетін меңгеруі тілдік қатынас дегенді білдіреді»(4-б). 

Андан ары автор жалпы адамдардын қарым-қатынасына байланыштуу арекеттер екі үлкен тармақтан 
тұрарын белгилеп,-буларды айтат-. Оның бірі – тілдік қатынас, екіншісі – тілсіз қатынас.Тілдік қатынас 
пен тілсіз қатынастың ұқсастык жақтары да, айырмашылықтары да бар. Андай болсо, тилдик катнаштын 
мазмунун эмне аныктайт? Аны кимдер ишке ашырат? Бул маселелер да китепте унутта калган эмес. 
Тилдик катнастын структурасы, сүйлөшүүгө катышкандардын ар биринин кызматы так белгиленген. 
Тилдик жана тилсиз катнаштын табиятын аныктап, ар бирин өз термини менен атаган. Анын ичинде, 
сөздүн эки касиетин, формасы менен мазмунун, анын катысымдык процесстеги ордун, тилдеги сөздүн, 
тамганын жана дабыштын ар биринин ролун да так жана илимий жактан жетиштүү чечмелеген. 

Педагогика адам тәрбиясына тікелей қатысты болғандықтан, оның адамдар арасындағы қарым-
қатынасқа да әсері чоӊ. Тілдік коммуникация адамдардың тіл арқылы түсінусін камсыз кылып гана 
чектелбейт, сонымен қатар жалпы адамдарға оӊ қасиеттерді меңгеруге көмектеседі. Олар /адамдар/ бір-
бірімен сөйлесумен, пікірлесумен эле шектелмейді, тілдесудің нәтижесінде бірінің жан дүйнөсүн бірі 
ұғады, бірінің сезіміне, мінезіне екінші адам тил аркылуу етеді. Тил аркылуу элди таанытабыз, тил 
аркылуу элдин жан дүйнөсүн, салт-санаасын, улуттук нарктарын үйрөтөбүз -деп жазат автор. 

Эми китептеги дагы бир жаӊыча көз карашка токтололу. Жогоруда айтылгандай, кеп ишмердигинин 
салттуу төрт түрү. Профессор Ф.Ш.Оразбаева аларды өзүнүн автордук көз карашы менен толуктап, 
мындай деп жазат: «Біз жан-жақты тәжірибелерге сүйене келіп, сөйлесім әрекетін бес түрге бөліп 
қарастырамыз. Олар: оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім. Бұлардың барлығы – әдістемелік 
ізденіс жолындағы жаңаша терминдер. Қазақ тілінде бұл мәселе бұрын-соңды арнайы сөз 
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болмағандықтан, сөйлесім әрекетінің түрлері де бір жүйемен аталып, өзіндік терминдер әлі 
қалыптаспаған. Шетел және орыс тілдерінде қолданылған жоғарыда атап өтілген терминдер: «говорение» 
– «сөйлеу», «аудирование» –«аудиолық», «чтение» – «оқу», «письмо» – «жазу» деген сияқты әр түрлі 
сөздермен айтылып жүр. Біз бұл ғылыми ұғымдарды қазақша бірыңғай оқылым, жазылым, тыңдалым, 
айтылым, тілдесім деп атауды жөн деп санаймыз. Өйткені олар, біріншіден, тілдік қатынастың басты 
ерекшеліктеріне сәйкес келеді; екіншіден, олар – қазақ тілінің сөздік қорына тән, қолданыста өзіндік 
орындары бар түбір сөздер. Үшіншіден, олар зерттеу мәселемізге сай теориялық және әдістемелік 
ғылыми ұғымдарды білдіреді; төртіншіден, әрқайсысы әр түрлі емес, қазақ тілінің сөзжасам жүйесіне 
сәйкес бірізбен жасала келіп, біртұтас қатысымдық қызмет атқарады. (52-б.) Сонымен, тілдік қатынасқа 
байланысты іске асатын сөйлесім әрекеті бес түрге бөлінеді.Автордун бул жаӊы илимий сунушун 
тилдерди окутуу, үйрөтүү чөйрөсү, тилдерди үйрөтүү методикасы илими боюнча эмгек кылган 
окумуштуулар эсептешпей коюуга болбойт -деп ойлойм. Анткени «тилдесим» деген термин тилди 
үйрөтүүнүн практикалык жагын көӊүлгө алуу менен, тилди компетенттүүлүктүн негизинде үйрөтүүнү 
эске салып отурбайбы. 

Демек, профессордун аталган эмгеги өзүнүн маанилүү жаӊылыктары менен тилди үйрөтүү илимине өз 
салымын кошпой койбойт жана тил үйрөнүүчү окуучулардын тилдик жана кептин компетенцияларын 
калыптандырууда өз ордун табары шексиз-деп эсептейм. Анткени, А.В.Хуторскийдин көз карашына 
жараша, «компетенттүүлүк» деген– бул, адамдын инсандык жана предметтик, кесиптик 
ишмердүүлүктөрүн камтыган тиешелүү компетенцияларга ээ болууну билдирет. «Компетенция» менен 
«компетенттүүлүк» билим-билгичтик жана машыккандыктан (ЗУН) кыйла айырмаланып турат, ал 
үйрөнгөнүн турмуштук түрдүү чөйрөдө жана кырдаалдарда колдоно билүүсү, ал аркылуу тилдик 
аракеттерин практикалык негизде жүзөгө ашыруу ишмердигинин жыйындысы болмокчу. 

Сөзүмдү корутундулап жатып, буларды айткым келет: албетте, биз бүгүнкү коомдо тил үйрөтүү 
менен, жаштарга көп тилдүүлүккө жол ачууга, көп тил билүү менен турмуштук проблемаларын 
чечүүсүнө багыт берүүдөбүз. Ошону менен бирге, биз жаштарды тил үйрөтүү аркылуу көп 
маданияттулукка да тарбиялообуз керек. Бул көп тилдүүлүк маданияты менен көп маданияттуулук 
компетенциясы тууралуу ойлонууга алып келет. Байкабаган адамга-бул экөө бир проблема катары 
сезилет, көп тил билсе, көп маданияттуулук маселеси өзүнөн өзү чечилет-деп ойлошот. Жок, бул экөө эки 
башка проблема болуп саналат. Анткени көп тилдүүлүк меселеси тилди окутуу жана үйрөтүү 
аркылуу чечилсе, көп мадантияттуулук маселеси-эӊ татаал иш-адамды тарбиялоо аркылуу 
чечилет. Ошондуктан Европа Кеңеши тарабынан кабыл алынган В. Хутмахердин сунушун көңүлгө 
алсак, анда «Европа жаштары сөзсүз ээ болууга тийиш болгон» маанилүү, орчундуу үч компетенция 
айрыкча белгиленген, алар: 

-социалдык-саясий компетенция; 
-көп маданияттуу коомдо жашай билүү компетенциясы; 
-күндөлүк жана социалдык –маданий турмушта өзүн өзү алып жүрүү компетенциясы.  
Ушул талаптарга таянуу менен, төмөндө мектепти бүтүргөн окуучунун компетенттүүлүк моделин 

мындайча элестетсек болот, т.а. ал тил үйрөтүү сабагындагы - «ТИЛДИ ӨЗДӨШТҮРГӨН ОКУУЧУдан» 
- күндөлүк турмуштагы – «ТИЛ БИЛГЕН окуучу» жана андан турмуштагы «ТИЛ БИЛГЕН ИНСАНга» 
деген багытты эске салат. Мына ушул сыяктуу иш-аракеттердин гана мамлекеттик тилдин мектепте 
талаптагыдай үйрөнүлүшүн стимулдоочу жана багыт берүүчү шарттар болмокчу.  
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Түйіндеме: Мақалада тілдесімдік интерференция мәселесі қарастырылады: фонетико-

фонологиялык интереференция; лингвомәдениеттік интерференция. Отандык және шетелдік ғылыми 
теорияларды зерттеп, автор төмендегідей ғылыми тужырымға келеді: тілдесімдік интерференция екі 
тілдің (ана тілінің және екінші тілдің) әсерінің натіжесі. Мұндай ғылыми косқарас дәстүрлі ғылыми 
концепцияларға сайкес емес. Дәстүрлі косқарас бойынша тілдесімдік интерференция ана тілінің кері 
әсерінің натижесі. Дыбыстык та, лингвомәдениеттік те тілдесімдік интерференция екінші тілді игеру 
барысында пайда болады, себебі индивидтің, коғамның саңа-сезімінде ана тілінің ерекшеліктері 
психобейне ретінде калыптаскан, ал екінші тілдін ерекшеліктері олардын сана-сезімінде психобейне 
ретінде әлі калыптастаған, яғни калыптасу барысында. Костілділік және көптіліділік білім беру 
процессі міндетті түрде тілдесімдік интерференциямен ерекшеленеді. 

Тірек сөздер: костілділік, тілдер карым-катынасы, дыбыстык интерференция, 
лингвомәдениеттік интерференция. 

Аннотация: Статья посвящена анализу и описанию проблемы речевой интерференции, которая 
является результатом контактирования особенностей родного и изучаемого языков в сознании 
обучающихся. Проявление речевой интерференции в лингвистической и методической науке 
традиционно рассматривается как односторонний процесс: отрицательное влияние особенностей 
родного языка на процесс овладения неродным языком. В статье речевая интерференция 
рассматривается как результат двустороннего процесса – отрицательное влияния родного и 
неродного языков на процесс овладения вторым языком. В связи  этим анализируются научные точки 
зрения отечественных и зарубежных ученых на понимание и определение речевой интерференции, 
которая одинаково присуща всем индивидам, овладевающим неродным языком в процессе 
системного обучения в школе и в вузе в условиях искусственного билингвизма, так и в условиях 
естественной иноязычной языковой среды (естественного билингвизма) за пределами школьного и 
вузовского обучения. Описывается потенциальная и фактическая речевая интерференция на 
материале фонем и их позиционных разновидностей русского и тюркских языков; выявляются ее 
истоки. Рассматривается лингвокультурная интерференция как результат невладения, например, 
тюркофонами традициями культуры русского народа, которые отражены в словарном запасе в 
качестве лингвокультурем и сформированны в их сознании в виде национальных психообразов.  

Ключевые слова: билингвизм, билингвальное образование, контактирование языков, 
полиаспектность интерференции, звуковая, лингвокультурная, психообраз. 
          Annotation:: This article deals with analysis and description of problem of speech interference. Such 
type of interference appears as a result of contacting peculiarities of native and target languages in 
consciousness of a learner. Speech interference in linguistic and methodological sciences is traditionally 
considered as one-sided process: negative influence of features of native language on the process of 
acquirement of target language. Speech interference is considered in this article as a result of double-sided 
process: negative influence of native and non-native languages on the process of acquirement of target 
language. Owing to above given, scientific points of view of native and foreign scholars are analyzed to 
comprehend and define speech interference. Speech interference is inherent equally to all individuals, who 
study non-native language in the process of system of school service and university in condition of artificial 
                                                             
1 Статья публикуется по тексту оригинала опубликованного в Вестнике РУДН. Серия: Вопросы образования: 
языки и специальность. Москва, 2017, № 3, с.351-358. 
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bilingualism and in condition of natural foreign verbal environment outside of school and university 
education. Potential and actual speech interference is characterized on the material of phonemes and their 
positional varieties of the Russian and Turkic languages. Sources of interference are revealed in this article. 
Linguocultural interference is considered as a result of lack of knowledge of foreign culture. For example, 
ignorance of cultural customs of Russian by Turkcophones. 

Keywords: bilingualism, bilingual education, contacting of languages, multiaspect of interference, 
phonetic, linguocultural, psycoimage. 

 
Вступление 

Процесс обучения неродному (второму, иностранному) языку сопровождается 
контактированием парадигматических и синтагматических особенностей единиц родного и 
изучаемого языков в сознании индивида. 

Языковой контакт (или языковое контактирование) происходит на всех уровня овладения 
индивидом неродным языком. На каждом уровне владения вторым языком языковое 
контактирование в сознании обучающегося имеет свои особенности, которые, как правило, 
соответствуют степени владения им устной и письменной речью на неродном языке. 

Результатом языковых контактов в сознании индивида является речевая интерференция, 
которая характеризуется разноплановостью. Она охватывает все уровни языка: уровневая 
интерференция (звуковая, лексическая, словообразовательная, морфологическая, синтаксическая), 
стилистическая интерференция, ситуативная интерференция и др. 

Первой и долго присутствующей в речи на втором языке индивида является звуковая (или 
фонетико-фонологическая) интерференция, которая связана с незнанием, с несовершенным 
владением парадигматическими и синтагматическими свойствами фонем неродного языка как 
классов (совокупности) позиционных разновидностей [3; 7; 8]. 

Человек может прекрасно общаться на неродном (например, русском) языке, прекрасно 
излагать свои мысли письменно, но, при этом, может присутствовать звуковая интерференция в его 
устной речи.  

Речевая интерференция – непостоянная категория. Это приходящее и уходящее явление, т.е. 
чем лучше человек овладевает неродным языком, тем меньше интерференция в его речи на 
изучаемом языке. 

Речевая интерференция подразделяется на потенциальную и на фактическую интерференции. 
Потенциальная интерференция – это теоретически возможный объем речевой интерференции 

при изучении неродного языка. Например: в тюркских языках нет губно-губных фонем /ф/, /ф’/, /в/, 
/в’/, поэтому все тюрки в русской речи потенциально должны их неправильно произносить. 

Фактическая интерференция – это реальный объем неправильных произношений этих губно-
губных фонем и их позиционных разновидностей в русской речи тюрков. Например: 100 
тюркофонов-учащихся теоретически должны сделать 100 ошибок при произношении одного слова с 
русским звуком [ф] (потенциальная, т.е. теоретически возможная интерференция), но из этих 100 
тюркофонов 30 правильно произносят русский звук [ф] в этом слове, а 70 – неправильно, т.е. с 
ошибкой (фактическая интерференция). 

На продвинутом этапе билингвального образования появляется речевая интерференция, 
связанная с незнанием переносного значения языковой единицы, с недопониманием контекста 
(смысловая или семантическая интерференция), с незнанием стилистических особенностей 
(функционально-стилевая окраска, эмоционально-экспрессивная окраска и т.п.), т.е. стилистическая 
интерференция.  

Обучающийся уже владеет вторым языком, может читать, писать, говорить, но, при этом, у 
него наблюдаются ошибки, связанные с незнанием культурных традиций, ценностей культуры 
народа, для которого этот язык является родным. Это лингвокультурная интерференция [4; 6], 
которая может изучаться как в монолингвальном, так и в би- и полилингвальном планах. 
Лингвокультурная интерференция – это объект исследования теории языка, в целом, 
сопоставительного языкознания и сопоставительной лингвокультурологии, в частности. 

Полиаспектность понимания речевой интерференции  
и звуковая интерференция 

В лингвистическую науку термин интерференция ввели представители Пражского 
лингвистического кружка [см.: 7, С. 6 – 7]. Точки зрения ученых на интерференцию, как на 
лингвистическое явление, возникающее, при взаимодействии минимум, двух языков и 
проявляющееся в речи индивида на втором, (неродном, позднее изучаемом) языке, не всегда 
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одинаковые. По наиболее распространенной точке зрения интерференция объясняется как 
отрицательный результат взаимодействия языков, что проявляется в виде нарушений системы и 
нормы изучаемого языка в процессе использования его билингвом [1, с. 22; 10, с. 148]. По другой 
точке зрения интерференция - отрицательный перенос, по третьей - совокупность отрицательного и 
положительного переносов, так как оба типа переноса есть результат взаимодействия и взаи-
мовлияния контактирующих языков. Сторонники этой точки зрения не противопоставляют 
отрицательный перенос (интерференцию) положительному переносу (фацилитации) считая, что оба 
типа переноса – результат одного, и того же явления – интерференции [7, С. 8]. По четвертой точке 
зрения интерференция рассматривается лишь как "перенесение особенностей родного языка на 
изучаемый иностранный язык" [9, с. 132; 11, с. 97-98], т.е. как односторонний процесс при 
контактировании языковых систем. Следующая точка зрения восходит к взглядам Е.М Верещагина, 
согласно которым в лингвистике под интерференцией следует понимать не механизм взаимодействия 
языков, а результат этого взаимодействия [2, с. 135-136]. 

Во всех этих пониманиях речевой интерференции она, как правило, рассматривается как 
односторонний процесс, т.е., как отрицательное влияние особенностей родного языка на процесс 
овладения неродным языком. Мы речевую интерференцию на неродном языке рассматриваем как 
двусторонний процесс: ошибки в речи на изучаемом языке – это результат отрицательного влияния 
особенностей как родного языка, так и изучаемого. Например: почему тюркофоны русский звук [ф] 
произносят неправильно, т.е. как звук [п]? Потому что: 1) звука [ф] нет в его родном языке, т.е. 
происходит отрицательное влияние особенностей родного языка, поэтому тюркофон вместо [ф] 
произносит [п] (фонарь – понарь); 2) звук [ф] есть в изучаемом (русском) языке, поэтому происходит 
отрицательное влияние особенностей изучаемого (русского) языка на тюркское языковое сознание 
тюркофона: особенности русской фонетики заставляют, принуждают произносить языковую 
единицу, которой нет в родном языке обучающегося. Присутствие в русском языке, того, чего нет в 
родном языке тюркофона оказывает отрицательное влияние на овладение русским языком. Мы в 
данной работе подробно не рассматриваем разновидности уровневой интерференции (фонетическая, 
лексическая, словообразовательная, морфологическая, синтаксическая), парадигматической 
интерференции (реинтерпретация, сверхдифференциация, недодифференциа-ция, субституция и др.), 
синтагматической интерференции (плюс-сигментация, минус-сигмента-ция, метатеза и др.), а также 
стилистическую интерференцию и просодическую интерференцию (акцентная, интонационная, 
сингармоничес-кая), перцептивную интерференцию.  

Изложенные взгляды на интерференцию касаются языка в целом, то есть интерференции на 
всех уровнях языковой системы. При контактировании одного языка с разными языками, 
интерференция каждый раз разная, как в целом (например, казахско-русская, казахско-французская, 
казахско-немецкая и т.д.)г так и отдельно на каждом ярусе языка (например, казахско-русская фо-
нетическая, казахско-русская морфологическая и т.п.). 

Билингвальное образование и лингвокультурная интерференция  
 В процессе обучения русскому языку казахов и – наоборот, например, слова той и свадьба 

вроде бы не должны порождать речевую интерференцию, так как эти слова на первый взгляд 
являются эквивалентными. Но у билингва возникает вопрос: О какой свадьбе по случаю 
бракосочетания идет речь: о свадьбе в доме жениха (келін түсіру той, беташар той, келіншек (келін) 
той) или же о свадьбе в доме невесты (қыз той, қыз узату той)? Именно эта смысловая 
полиаспектность понятия казахского тоя и отсутствие такой смысловой полиаспектности в понятии 
русской свадьбы по случаю бракосочетания является причиной порождения смысловой и 
лингвокультурной интерференции, как у казахов, изучающих русский язык, так и у русских, 
изучающих казахский язык. Это обстоятельство является причиной формирования в сознании 
индивида и общества неправильных (искаженных) психообразов языковых единиц, отражающих в 
неродном языке понятия, явления, предметы.    

Так, например:  
1) Казах из аула приглашен на русскую свадьбу по случаю бракосочетания. Свадьба 

началась. Она уже в разгаре.  
В какой-то момент казах спрашивает: Какая это свадьба: проводимая стороной невесты (қыз 

той) – свадьба по случаю выдачи дочери замуж или свадьба, проводимая стороной жениха келіншек 
той (беташар той) – свадьба по случаю женитьбы сына? Ему отвечают, что это общая свадьба по 
случаю бракосочетания, создания семьи. Она (в данном случае) проводится совместно обеими 
сторонами: и стороной жениха, и стороной невесты. Казах в недоумении: так нельзя. Надо же вначале 
провести свадьбу в доме невесты. 
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2) Русский приглашен на казахскую свадьбу по случаю бракосочетания. Свадьба проходит в 
доме невесты, т.е. это қыз той (қыз узату той) – свадьба по случаю выдачи замуж дочери. 

В разгар свадьбы русский спрашивает: А почему со стороны жениха очень мало людей? 
Почему сторона жениха не принимает активного участия в проведении свадьбы? Так нельзя. Или 
родители жениха не хотят, чтобы их сын женился на этой девушке? Ему долго и подробно 
объясняют, что есть еще одна свадьба – свадьба в доме жениха. Именно там сторона жениха примет 
активное участие в проведении свадьба. А здесь, на этой свадьбе в доме невесты, со стороны жениха 
приглашается конкретное количество людей. На свадьбе в доме невесты они гости. 

Итак, налицо смысловая и лингвокультурная интерференция, которая появилась: 
1. В результате сформированости в сознании казахофона двух психообразов понятия свадьбы 

по случаю бракосочетания джигита и девушки (или мужчины и женщины):  
а) психообраз – қыз той, қыз узату той (свадьба по случаю выдачи замуж дочери);  
б) психообраз – келіншек той (келін той),  беташар той (свадьба по случаю женитьбы сына, – 

или же свадьба по случаю принятия невесты в дом жениха).  
2. В результате сформированности в сознании русофона одного психообраза понятия свадьбы 

по случаю бракосочетания – общего (целостного) психообраза – свадьба. 
Итак, психообраз, сформированный  в сознании индивида, выросшего в условиях своей родной 

национальной стихии, является сугубо национальным, хотя в его общем содержании как явления 
(например, свадьба – той) обязательно присутствует и общечеловеческий аспект. Таким образом, 
национальная культура формирует национальные психообразы в сознании носителей этого языка и 
этой национальной культуры. 

Национальные психообразы предметов, явлений окружающей нас действительности в сознании 
человека и константы национальной культуры являются источниками смысловой, а в итоге 
лингвокультурной интерференции, появляющейся в речи билингва на неродном языке [О 
взаимосвязи социолингвистики, лингводидактики, методики и лингвокультурологии подробно см.: 5; 
6]. При билингвальном образовании процесс преодоления лингвокультурной интерференции 
является наиболее сложным, так как он связан с глубоким и широким знанием индивидом культуры и 
истории народа изучаемого языка. 

Заключение 
1. Речевая интерференция – результат контактирования в сознании индивида языковых систем 

родного и изучаемого языков. 
2. Речевая интерференция – это двусторонний процесс, а не односторонний, что традиционно 

присутствует во многих научных исследованиях, посвященных билингвизму и методике обучения 
неродному языку. Т.е. интерференция – это результат не только отрицательного влияния 
особенностей родного языка на процесс овладения неродным языком, но и – отрицательного влияния 
особенностей изучаемого языка, так как таких особенностей в родном языке обучающихся нет. 

3. Речевая интерференция – непостоянная категория. Это приходящее и уходящее явление: чем 
лучше обучающийся овладевает неродным языком, тем меньше интерференция в его речи на втором 
языке. Исчезает она при совершенном овладении неродным языком. 

4. В понимании речевой интерференции нет единого мнения: существуют разные научные 
концепции – лингвистическая, психологическая, психолингвистическая и др., но все они имеют под 
собой прочные научные основы (понятия, термины, методика анализа и т.д.). 

5. Речевая интерференция проявляется на всех уровнях языковой иерархии, а также в 
стилистике, лингвокультурологии. В плане сегментном и суперсегментном она типологически 
классифицирована на парадигматическую и синтагматическую типы интерференции, на сегментные 
типы интерференции (фонетическая, лексическая т.д.), на суперсегментные типы интерференции 
(акцентная, интонационная, сингармоническая и т.д.). 

6. Нейтрализация интерференция в речи учащихся осуществляется постепенно, в зависимости 
от уровня обучения, целей обучения, подготовленности аудитории (уровень владения изучаемым 
языком). Она вбирает в себя:  

а) лингводидактическое описание языкового материала родного и изучаемого языков, который 
порождает речевую интерференцию: выявление сходств и различий, определение истоков различий; 

б) разработка системы учебно-языковых заданий, направленной на преодоление обучающимися 
потенциальной и фактической речевой интерференции, проявляющейся в процессе овладения ими 
системой неродного языка (фонетика, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис), 
историей и культурой народа; 
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в) внедрение, разработанной системы учебно-языковых заданий, в учебный процесс школы и 
вуза с целью нейтрализации (преодоления) речевой интерференции. 

7. В процессе обучения неродному языку с целью нейтрализации интерференции в речи 
инофонов следует привлекать и факты фацилитации (сходства двух языков), которые облегчают 
овладение вторым языком, формируют в сознании обучающихся уверенность о возможности 
правильного и быстрого овладения неродным языком. 
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Фаузия Шәмсиқызы шынжыр балақ, шұбар төс дөкейдің немесе байлыққа, барлыққа семіріп, 
кісімсіген, кекірелеген жуанның тұқымы емес. Бар болғаны көген көз ауыл балаларын оқытып, оларға 
сапалы білім беріп, адамгершілікке тәрбиелеп жүрген ұлағатты ұстаздың қызы. Мектепті медалмен 
бітіріп, дәм айдап Алматыға келді. Оқу оқып, білім алды. Жар тауып, мамандығы бойынша қызметке 
кірісті. Ғылым қуып, докторлық диссертация қорғады. Міне, енді әкесі құсап, үздік ұстаз болып, жастарға 
(студенттер мен аспиранттарға) білім беріп, өзі де ағартушылықпен айналысады. Адал еңбек етіп, табан 
ақы, маңдай терімен тапқан табысымен ел қатарлы мамыражай тіршілік етіп жүр. Қазір Фаузияның 
басында үйі, бауырында балалары, қасында жары, айналасында туыстары мен жолдастары бар. Ол еш 
нәрседен кенде емес. Үріп ішіп, шайқап төгіп отыр десек те болғандай. 

 Бұрын Фаукеңді екі-ақ нәрсеге алаңдататын. Бірі – қызы мен ұлдары, екіншісі – жан жары Нұрекең. 
Қазір балалары ер жетті. Қызды қияға, ұлды ұяға орналастырды. Оның ендігі алаңдайтыны – сенімді 
серігі Нұрекеңнің денсаулығы мен абырой-атағы. Осы тұрғыдан Фаукеңді Нұрлан ініміздің үйіндегі 
ұйтқы мен береке-бірліктің бастау көзі екендігін әркім іштей сезеді. 

Фаузия Шамсиқызы қара орманы, туған жері, ата мекені – Көкжыра ауылына (Шығыс Қазақстан 
облысы, Самар ауданы) жиі-жиі барып тұрады. Олар да Фаукеңді құрметтеп, реті келгенде ауданға, 
ауылға шақыруды ұмытпайды. Барған сайын бала кездегі ойнаған, есейгендегі асыр салып қыдырған 
жерлерін, туған-туыстарын, жолдастарын көріп, көңілі көтеріліп, сергіп, демалып қайтады. 

Фаузия өзі істейтін Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің қазіргі қазақ тілі 
теориясы және әдістемесі кафедрасында біраз уақыт меңгерушілік қызмет атқарды. Осы кезеңде ол жөн-
жосықты білетіндігін, өзінің білімділігі мен біліктілігін, ұйымдастыру қабілеттілігін көрсете білді. 
Сабырлы мінезімен көзге түсті, салмақты ой қозғады. Бір нәрсе айтқысы келсе, бірден дүңк еткізіп қойып 
қалмай, жұртқа тартымды әңгіме, тағылымды сөз айта білді. Сонысымен ол елге ұнады. 

Бұл айтылғандардан Фаузия Шәмсиқызының қызметтес мамандастарына айтатын келіспейтін 
тұстары, даулы пікірлері жоқ екен деп ойлап қалуға болмайды. Неге болмасын?! Болады. Мұндай 
жағдайда кейбіреулер құсап, езеуреп шыға келіп, «айттым бітті, кестім үзілді» демейді. Өз 
тұжырымдарын баппен бастап, түрлі мәнбілер келтіре отырып, асықпай-саспай дәлелдеп береді. 

Енді Фаузия Шәмсиқызының ғалымдық жағына көшейін. 
Бүгінгі таңда Фаузияның 350-ге тарта ғылыми еңбектері жарық көріпті. Бұл жерде олардың барлығына 

тоқталып жату мүмкін емес екендігі белгілі. Сондықтан мен сол еңбектердің ішінен басты-басты деген 
бір-екеуіне ғана аздап тоқталайын. Олардың біріншісі – «Қазақ тіліндегі сын есім синонимдер» деп 
аталынатын монографиясы (1988, 2005). 

Өз еңбегінде ғалым тіліміздегі сын есім синоним сөздерді «жасалуы» және «топтастырылуы» деп екі 
тарауға бөліп алады да, оларды зейінділікпен, құнттылықпен зерттейді. Бұл тақырып Фаузияның алғашқы 
зерттеуі болатын. Соған қарамастан ол қазақ тіл білімінің ең басты мәселелерінің бірі – синоним сөздер, 
олардың мағыналары, пайда болу, өсу, даму жолдары жан-жақты әрі түбегейлі қарастырған. 

Зерттеушінің айтуынша, синоним сөздер – жалпылай алғанда бір ұғымды білдіретін мәндес сөздер 
екен. Олардың мағыналары бір-біріне өте жақын. Бірақ бірдей емес. Синоним сөздер бір-бірінен аздап 
болса да мағыналық жағынан, экспрессивтік, эмоциялық мәні жағынан және стильдік бояуы жағынан 
айырықшаланады. Осыған орай ғалым синоним сөздерді (сын есім синонимдерді) мағыналық синоним 
сөздер, экспрессивтік-эмоциялық синоним сөздер және стильдік синоним сөздер деп, үшке бөледі (223-
бет). 

 Синонимдік қатарлардың жасалуына келгенде «синоним сөздер көп мағыналы сөздердің негізгі 
мағыналары арқылы жасалады» дей келіп, сонымен бірге, олар «сөздердің ауыспалы мағыналары арқылы 
да жасалатындығын» баса айтады. Сөйтеді де, оларға мысал ретінде көп мағыналы тура, т.б. сөздерден 
жасалған синонимдік қатарларды келтіреді. Айталық, негізгі мағынасында тура сөзі түзу – тік – тіке 
сөздерімен синонимдік қатар құраса, ауыспалы мағынасында ол тура – дұрыс – жөн сөздерімен және 
тура – дәл – шақ сөздерімен синонимдік қатар құрайды екен [1, 156]. 

Сөйтіп синоним сөздер заттардың әр түрлі қасиеттерін, сапасын, сыр-сипаттарын және сөз 
мағыналарының реңктерін айқындап береді де, айтар ойды дәл, нақтылы, мәнерлі түрде жеткізеді. 
Тіліміздің сөз байлығын, олардың қолданылу икемділігін арттырады. Әдеби тілдің әр тарапты болуына 
септігін тигізеді. 

Фаузия Шәмсиқызының екінші монографиялық еңбегі – «Тілдік қатынас негіздері» (1995, 2005) деп 
аталады. Мұнда автор: Тіл – адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы. Сондай-ақ ол – тіршілік етудің 
тірегі, қызмет істеудің кепілі. Тіл арқылы адамдар бір-бірімен сөйлеседі, әңгімелеседі. Нәтижесінде 
қоғамдағы адамдар тілдік қарым-қатынасқа түседі, бірінің ойын екіншісі ұғады, - деген тұжырымдарды 
айтады. 
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Бұл пікір сонау Швейцария ғалымы Ф. де Соссюрден бері қарай айтылып келе жатқан шындық. 
Әртүрлі халықтардың бір-бірімен байланысы күшейген үстіне күшейе түскен қазіргі заманда 
халықаралық тілдік қарым-қатынастың маңызы бұрынғыдан да арта түсетіндігі сөзсіз. 

Фаузия Шәмсиқызы – қазақ тіл білімінде осы мәселені шындап қолға алған алғашқы зерттеушілердің 
бірі болатын. Зерттеу нәтижесінде Фаузияның «Тілдік коммуникация негіздері» деген кітабы бірінші рет 
1995 жылы жарық көрді. Осы кітап толықтырылып, кейіннен «Тілдік қатынас тоериясы» (2000), «Тілдік 
қатынас негіздері» (2005), «Тілдік қатынас» (2005) деген атаулармен төрт-бес рет басылып шықты. 

Зерттеушінің дәлелдеуінше, тілдік қатынастың екі түрі бар. Олар: ауызша тілдік қатынас және 
жазбаша тілдік қатынас. Ауызша тілдік қатынас - «дыбыстық тілдік қатынас» деп аталады. Бұл қатынас 
кітапта құлақпен естуге негізделіп, «айту» және «тыңдау» деп аталатын екі бөлікке бөлініп 
қарастырылады. Ал жазбаша тілдік қатынас - «таңбалық тілдік қатынас» деп аталынады да, ол көзбен 
көруге негізделіп, «оқу» және «жазу» деген бөліктерге бөлініп зерттелінеді [4, 235]. 

Тілдік қарым-қатынас болу үшін екі түрлі тірек (шарт) қажет екен. Оның бірі – тілдік қарым-қатынасқа 
түсуші адамдар, екіншісі – сол қарым-қатынасты қамтамасыз ететін тілдік бірліктер. Тілдік бірліктерді 
автор «қатысымдық бірліктер» деп атайды. Ал қарым-қатынасқа түсуші адамдар: 1) хабар беруші 
(зерттеуші мұны баяншы деген термінмен атапты) және 2) хабарды қабылдаушы болып екіге бөлінеді. 
Хабар беруші – сөйлейді, хабарды қабылдаушы – тыңдайды (естиді). Осы екі тіректің арқасында 
тілдесушілер бір-бірімен тілдік қарым-қатынасқа түседі. 

Зерттеушінің пікірінше, тілдік қарым-қатынас дұрыс болу үшін мынандай үш түрлі міндеттердің 
дұрыс орындалуы қажет екен. Олар: 1) Хабар беруші хабарды дұрыс жеткізуі керек; 2) Тілдік бірліктер өз 
орындарында дұрыс қолданылуы қажет; 3) Хабарды қабылдаушы оны дұрыс қабылдап, дұрыс түсінуі 
керек. Ол үшін (яғни жоғарға міндеттер дұрыс орындалу үшін) әдеби тіл ұлт тілі ретінде нормаланған, 
қалыптасқан болуы қажет және тілдік қарым-қатынасқа түсушілер тілдік тұлғалар болуы шарт. 

Тілді зерттеуші ғалымдардың айтқанына қарағанда, тілдік қарым-қатынас мынандай кезеңдерді 
басынан өткеретіндігі айқындалған. Олар: 1) Хабардың пайда болуы, 2) Хабардың сыртқа шығуы 
(айтылуы немесе жазылуы), 3) Хабардың тіл арқылы, тілдік бірліктер арқылы тыңдаушыға жеткізілуі, 4) 
Хабардың қабылдануы (түсінуі), 5) Хабардың жауабы, яғни хабарға жауап берілуі (5, 180). 

Бұл айтылғандар – зерттеуші Фаузия Шәмсиқызының түйіндеген тілдік қарым-қатынастың ғылыми 
негіздері мен теориялық қағидалары. Ол өз еңбегінде бұлармен ғана шектеліп қалмайды. Ф.Ш.Оразбаева 
зерттеулерін ары қарай жалғастырып, тілдік қарым-қатынасты сапалы болу үшін білім беру мен 
оқытудың теориялық мәселелерін, оның тиімді әдіс-тәсілдерін айқындады. Тілдік қарым-қатынас арқылы 
қазақ тілін оқытудың бағдарламаларын, әдістемелік нұсқауларын жасады. Деңгейлеп оқытуға арналған 
оқулықтар жазады, әртүрлі көмекші құралдар мен жаттығу жинақтарын дүниеге келтіреді, бақылау 
тестерін түзеді. Нәтижесінде қазақ тілін тек лексикалық, мағыналық және грамматикалық жағынан ғана 
оқытып қоймай, оны айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым тұрғысынан да оқытудың маңызды 
екендігін дәлелдеп береді.  

Бұл тәсіл мемлекеттік тілді оқытуды жетілдірудің жаңа бір жолы болып табылады. Оның осындай 
басқа тәсілдерден ерекшелігі – мемлекеттік тілді күнделікті қарым-қатынас жасау үшін ғана үйретіп қана 
қоймайды, сонымен бірге қарым-қатынас тілі арқылы қазақ халқының сөз байлығын, сөйлеу шеберлігін 
арттыруда да айырықша рөл атқаратындығында. 

Фаузия Шәмсиқызы – ғалым ғана емес, сонымен бірге, ол – әнші. Әншілік Фаузияға алла тағаланың 
қалауымен дарыған өнер. Мұндай өнерді жаратушы әркімге бере салмайды. Фаузия сияқты жаны таза, 
ниеті ақ, көңілі пәк адамдарға ғана іріктеп береді. 

 Өзінің талғамына сай Фаузия кез келген әнді айта бермейді. Ол әнді алдымен әуеніне, сазына, 
иіріміне, содан кейін ән сөзінің мәніне, мағынасына қарай таңдап, талғап алып, содан кейін барып, әлгі 
әнді айтады. Сондықтан болар, Фаузияның тамылжытып тұрып салған халық әндері тыңдаушылардың 
бәрінің көкейіне қонады. Шындығын айтсақ, ұнатпасыңа қоймайды. Өйткені оның орындаған әндері 
сазды әуенімен, сәнді ырғағымен, нәзік нақысымен, ұлттық бояуымен ерекшеленіп, еркіңді еріксіз билеп 
алады. Халықтың көңілін көтереді, жаныңды рақатқа бөлейді.  

Қорыта айтқанда, Фаузия Шәмсиқызы адам ретінде өз ортасына жаны жайдарлы, пейілі кең, 
парасатты да пайымды жан екендігімен танылды. Оның сыпайылығы мен тәрбиелілігіне қайран қаласың. 
Ғалым ретінде жазған еңбектерінен өзіндік ерекше ойларын, тиянақты тұжырымдарын, байыпты 
байламдарын байқау қиын емес. Оған мысалға қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқытудың 6 деңгейлік 
жаңа жүйесін қалыптастырғандығын және Фаузияның тікелей басшылығымен шыққан мемлекеттік тілді 
өз бетінше оқып-үйренуге арналған 36 кітаптан, 6 электронды оқулықтан тұратын оқу-әдістемелік 
кешенді еңбектерін келтіруге болады. 
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Егер Фаузияның өзіне зерттеу нысаны болған синоним сөздермен айтар болсам, құрметті, ардақты, 
қадірлі Фаузия Шәмсиқызы! Өзіңді біз жақсы көреміз, мақтан тұтамыз. Жеті онның басын құрап, оның 
шыңына шықсаң да, сені біз жігері қайтпаған, ақылы асқан, ойы тасқан, халқы үшін аянбайтын жан деп 
білеміз. Саналы ғұмырыңды ғылымға жұмсадың. Тынымсыз еңбектену арқылы талай жетістіктерге қол 
жеткіздің. Ендігі тілеріміз: Абыройың арта берсін! Беделің өсе берсін! Алған, алатын атақтарың көбейе 
берсін! - дегім келеді. 
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мүшесі, Халықаралық Педагогикалық білім беру Академиясының академигі, филология ғылымдарының 
кандидаты, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Шоқан Уәлиханов атындағы бірінші 
дәрежелі сыйлықтың лауреаты, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері Оразбаева Фаузия Шәмсиқызының ғылыми, 
ұстаздық, басқарушылық қызметтеріндегі жетістіктері баяндалады. Ғалымның қазақ тіл біліміндегі 
коммуникативтік лингвистиканың теориясы мен әдіснамасына арналған зерттеу еңбектері мен 
Халықаралық және Европалық ұстанымдар негізінде жасалған Қазақстандық стандартқа негізделген 
қазақ тілін деңгейлік оқытуға арналған еңбектерінің маңызы туралы сөз болады.  

Тірек сөздер: ғалым, лингвистика, теория, әдіснама, ұстаным, деңгейлік оқыту.  
 
 Fauziya Orazbayeva Şamsikızı Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinin Profesörü, Pedagoji Bilimleri 

Doktoru, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Muhabir Üyesi, Ş.Ualikhanov adındaki birincilik 
derecede ödülünü kazanmış olan, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Yükseköğretim 
kurumlarında en iyi okutmanı” adı altında devlet hibesinin sahibi, Pedagoji Bilimleri Uluslararası Akademisinin 
Akademisyeni, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Adaylarına yönelik devlet dili sınav görevlisi, 
"Dilbilim komisyonu" sekreterliği (1999, 2005, 2011, 2015 yılları itibariyle) - Kazak dil biliminin ve 
metodolojisinin gelişimine katkıda bulunan önde gelen tanınmış bir bilim insanıdır. 

 Filaloji adayı, egitim bilimleri doktoru, profesör Fauziya Şamsikızı Orazbayeva, 3 Mayıs 1949’da Doğu 
Kazakistan’in Samar Bölgesinde bulunan Talapker ( şimdi Kökjira) köyünde doğdu, Çalışma hayatına 
Cumhuriyet Tıp Fakültesi Sekreteri olarak başladı ve daha sonra Bölgesel Repertuar Bibliyografya metodoloji 
uzmanı olarak çalıştı. 1971 yılında da yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1977’de Almatı Yabancı Diller 
Enstitüsğnde okutman ( şu anda Uluslararası İlişkiler ve Dünya Dilleri Kazak Üniversitesi ), kıdemli öğretim 
görevlisi olarak görev yaptı, 1979’da filoloji bilimleri adayı, 1988’de de doçent oldu. 1989-1991 yılları arasında 
Kazak Devlet Üniversitesinde doçent olarak çalıştı, 1991-1993 yıllarında Kazak Milli Pedagoji üniversitesinin 
rektör yardımcılığını yaptı. F.Ş.Orazbayeva 1997’dan beri Abay Kazak Devlet Pedagoji Üniversitesi Çağdaş 
Kazak Dili ve Öğretim Metodları Bölümü başkanı olarak görev yapmaktadır. Orazbayeva, 1996’de eğitim 
bilimleri doktoru, 1999 yiılında da profesör olmuştur. 2001’den 2010’a kadar filoloji ve pedagojik bilimler 
üzerine tez danışmanlığı kurul başkanlığı yapmıştır. 

 Profesör F.Ş.Orazbayeva 2008-2011’de Kırgız Bilim Akademisi ve J.Balasagun Kırgız Devlet 
Üniversitesinde Pedagojik Bilimler Doktoru (Aday) ünvanı ile ilgili 13.09.382 sayılı Tahkim Kurulu Üyesi ve 
cumhurbaşkanlığına bağlı Kazakıstan Cumhurıyeti Dil Komisyonu Üyesi ve Sekreteri (1998, 2005, 2011, 2015) 
olarak görev yapmıştır. 
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 F.Ş.Orazbayeva monografi, ders kitapları, metodik kullanmalar, elektronik ders kitapları, sözlükler, devlet 
standartları ve tipik programları, makale ve bildiri olmak üzere 400’den fazla bilimsel çalışmaya imza atmıştır. 
Mesela: “Qazaq Tili Salalarınıŋ Kommunikatiyti Baylanısqa Negizdelgen Ğılımiy Negizderi”, “Tiltanuv: Qazaq 
jäne Türik Tilderiniŋ Leksikası”, “Lingvister men Ädebiyetşiler Tuvralı Entsiklopediya”, “Üzdiksiz Bilim Berüv 
Jüyesinde Qazaq Tili Salalariniŋ Teoriyalıq jäne Ädistemelik Negizderin Differensiyalav – Adam Resuvrstarın 
Damıtuv Kepili”, “Fılologtarğa Til men Ädebiyetti Oqıtuvdıŋ Ğılımıy – İnnovatsıyalıq Ädistemesi”, “Qazaq 
Älipbiyi men Latın Harpınıŋ Ğılımiy – Liyngvistikalıq Negizderi”, “Maman Äzirlewde Tildiŋ Oş Tuğırlığın 
Qalıptastıruv Ädisi men Texnologiyası” gibi önemli çalişmaların yazarıdır. 

 F.Ş.Orazbayeva Kazakistan Cumhuriyeti dil bilimi denetimcisi olarak 2006-2007 yıllarında Avrupa ve 
Uluslararası Dilbilim Denetimi Standarları (DALF/DELF, IETS, TOEFL vd.) temelinde geliştirilen, Kazak dili 
öğrenimi üzerine 6, sınıf öğretim-metodolojik kompleksinin yazarı ve danışmanıdır. Kazak dili kursu DEMO’nun 
yazarı ve İsrail’in ortaklığıyla hazırlanan Edusoft’un (2007) hazırlayıcılarındandır.  

 F.Ş.Orazbayeva Kazak Türkçesi ve Kazak Türkçesi öğretme Metodları konusunda 11 doktor ve 40 yüksek 
lisans öğrencisi yetiştirmiştir. 

 F.Ş.Orazbayeva “Üstün Hizmet Madalyası (2003), Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in şükran 
mektubu (2005), “Kazakistan Cumhuriyeti Ünlü Bilim Adamı ve Eğitimcisi” (2005), “Ş. Velıhanov Büyük 
Ödülü” (2006), “Devlet Nezdindeki En İyi Öğretmen” (2006), “Onurlu Eğitim Çalışanı” (2006), “Kazakistan 
Cumhuriyeti Biliminin Gelişimine Katkı ödülü (2008), Rusya Uluslararası Pedagojik Bilimler Akademiği (2009), 
Kazakistan Cumhuriyeti’ne Emeği Geçen Bilim işçisi” (2009), “Devler Bilimsel Bursu Ödülü (2012), gibi pek 
çok ödüle layık görümüştür. 

 Entelektüel şahsın dili, bilgiliği, kültürlüğü, ilme duyduğu özlemi ve manevi değerlerimizi dünyaya 
tanıtılmasının dil iletişim yoluyla gerçekleştirildiğine dair derin bir anlayışa sahip olan F.Sh.Orazbaeva, kazakça 
dilbiliminde iletişimsel dilbilim metodolojisinin temelini kalıplaşmasını, oluşumunu sağlamıştır. 

 Fauziya Orazbayeva Şamsikızı, "Milletin en büyük zenginliği dildir. dile saygı göstermek, dile hizmet etmek, 
dili kaostan karmaşadan korumak, kurtarmak için mücadele etmek demek, bu dili konuşan milletin, neslin 
görevidir."diyerek, bu konuda Fauziya Orazbayeva Şamsikızı [3.32] yayınlanmış kitabında derin şekilde ifade 
etmiştir. Ayrıca Fauziya Orazbayeva Şamsikızı her daim dilin gelişimi, büyüyüp yükselmesi ve ilmi dile 
dönüşmesi yönünde sadece bilimsel ve metodolojik eserler yazmakla yetinmeyip, aynı zamanda terimlerin milli 
dildeki kelimelerle kullanımını önermiştir. 

 Dünya biliminin dilbilimsel ve metodolojik çalışmalarında, konuşma hareketi; konuşma, okuma, dinleme, 
yazma olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Oysa Fauziya Orazbayeva,Shamsikızı, insan kültüründeki konuşma 
hareketinin nihai sonucu iletişimi bilimsel olarak dilsel ilişkinin ana "çekirdeği" olarak ilmi bağlamında 
kanıtlamıştır. Metod Bilimci Zh.T.Dauletbekova’nın: 

“Dilin temel işlevi, insanlar arasındaki iletişimi sağlamak ise, bu iletişimin öncelikle konuşma iletişimi yolu ile 
gerçekleşeceği belirlenmiştir. Konuşma iletişimi sayesinde bir insan toplumdaki yerini alır, kendisini 
tanıtır,başkalarını tanır” [4.16] Konuşma hareketi, bileşenlerin birbirleriyle özellikleri, ilişkilerinin devamlılığını 
ve konumlarını incelemişlerdir.  

 Fauziya Orazbayeva Şamsikızı [5.15] yayınlanmış kitabında şöyle demiştir: 
 Eğitim sisteminin temel amacı, Kazakistan Cumhuriyeti'nin günümüz eğitim düzeyini ve gelecekteki yönünü 

belirleyerek dünya medeniyetine ulaşmanın yolu olan ilimli ve kültürlü, nitelikli ve akıllı bir birey eğitmek ve 
yetiştirmekten geçer. Bu demektir ki; Milli miras konusunda erişebildiği derecede bilgilenmek; anadilin kelime 
haznesine yeterli derecede hakim olmak; İnsanlığın ortak manevi değerlerini bilmek, kendi miletine ve diline 
değer vermek, saygılı olmak; vatanını seven geniş dünya görüşlü, araştırmacı, çalışkan, çalışmayı seven, bilgili ve 
yetkin aydın nesillerin oluşmasıyla gerçekleşir. 

 Örgütsel çalışma becerileri çok yüksektir, başkanlığındaki kafedrasında çalışan her personelin mesleki ve 
ahlaki niteliklerini çok iyi anlayabilen nitelikli yönetici statüsünde ekibi en üst düzeyde yönetmektedir. 1997'den 
beri, Fauziya Orazbayeva Shamsikızı, 16 yıldan fazla bir süredir Abay Üniversitesi (Kazak Milli Pedagoji 
Üniversitesi) bünyesinde bulunan Kazak Dili Teorisi ve Metodolojisi Bölümünün başına geçerek, bölüm başkanı 
olarak başarılı çalışma yeteneğini göstermiştir. Kafedranın profesör-öğretim görevlileri kadrosu kapsamında: 
"Milli manevi değerleri yüksek, en iyi uygarlığa hakim, İleri teknolojiyi geleneksel yöntemlerle birleştirebilecek, 
yüksek nitelikli, nitelikli bir uzman eğitimci yetiştirmektir" fikri ilkeleri doğrultusunda olup, bu konuda [5.56] 
belirterek bunun gerekliliğini her zaman dikkate alarak, hem yurtiçinde ve hemde yurtdışında bilgi donanımlı ve 
kalifiye mesleki uzmanların eğitimi sürecinde, kendisinin başkanlık etmekte olduğu kafedradasındaki okutmanlar 
kadrosuyla birlikte uyumlu ve başarılı bir şekilde hizmet etmektedir. 

 Kazakistanda ilmi geliştirme yolunda 2005-2010 yılları arasında Kazakistan'da Eğitim Geliştirme Devlet 
Programının çoklu hedefleri departmanlarında, ortak bir Bologna anlaşması oluşturmaktır ki, bu yönde milli 
sistemlerin yakınlaştırılması, birleştirilmesi ve uyumlaştırılması yönünde kafedrada da öğrenim sisteminin 
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oluşturulması konusunda büyük çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Konulara göre tipik ders müfredatları yeni bir 
modellerde geliştirildi, eğitimsel ve metodik kompleksler, konu müfredatları derecelendirme standardı sistemine 
geçildi ve bu sistematik duruma göre derecelendirme sistemi Üniversitede ilk kez, bölüm başkanı F.Ş.Orazbaeva 
bölümün profesörleriyle ve bölüm öğretim görevlileriyle birlikte, her okutman için eğitim sistemine yeni bir yön 
verme amacında titiz bir talepte bulunarak ve bu konularda oybirliği ile istişarelerde bulunarak, amacı 
doğrultusunda gerçekleştirildi. Bologna sürecinde yeterlilik “kalifikasyon” terimi “yetkinlik” (Kompetensiya) 
terimi ile değiştirilerek, yetkinlik öğrenme sürecinin temel sonucu olarak kabul edilir olmuştur. Eğitim –öğretim 
sisteminde yeni bir yönde eğitim ve metodik çalışmaların uygulanmasıyla kazakça dilinin öğretilmesi 
metodolojisi doğrultusunda bilimsel yöntemsel (metodiksel) tezlerin öğretilmesinde çok etkili olan bir 
metodologtur. Bölümün yani kafedranın bilimsel, eğitimsel ve metodik ve eğitimsel çalışmaları birbirleriyle doğru 
orantılı olup, uyum içinde ve en etkili, yüksek performanslı sonuçlarıyla gerçekleştirilmektedir. 

 Kazakistan Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Öğretim Bakanlığı tarafınca 20 Nisan 2011 tarihli, № 152 kararı ile 
onaylanmış olan, "Eğitim ve öğretimin kredi teknolojisi konusuna ilişkin eğitim sürecinin organizasyon kuralları" 
temelinde, milli eğitim kurumlarında öğrencilerin akademik hareketliliğini sağlama amacında, başlatılan yenilik 
dönemiyle Profesör F. Orazbaeva’nın Bölüm (kafedra) Başkanı olarak başladığı döneme rastgelmektedir. İlk 
etaplarda bu çalışma süreci hızlandırılarak uygulandı diyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Washington 
Üniversitesi Orta Doğu Dilleri ve Kültürü, Orta Avrasya ve Türkoloji Bölümü ile, Çin Halk Cumhuriyetinde 
bulunan İle Pedagoji Üniversitesi kazak dili ve edebiyatı kafedrasıyla, Türkiye'deki Afyon şehrinde bulunan, 
Kocatepe Üniversitesi Türkoloji Bölümü'yle uluslararası düzeyde sözleşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Bölümün (kafedranın) bünyesindeki professor-öğretim elemanlarına yapabilme yeteneğine göre kamu 
çalışmalarını paylaştırmak görevlendirmek büyük bir sorumluluğu gerektiren ve aynı zamanda O’nun entelektüel 
bir düşünselliği olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir uluslararası, cumhuriyet düzeyinde akademik çalışmanın 
organizasyonuna, yabancılara yönelik devlet resmi dilin öğretimini, kazak dilini öğretim konusunda ders verme 
porgramını Çin Halk Cumhuriyetinde bulunan Ile Pedagoji Üniversitesi bünyesinde bulunan Abay Merkezinin 
koordinatörlüğü hizmetinde görev almaktan dolayı kendisine minnettarız. 

 Aynı zamanda halen günümüzde, Fauziya Orazbayeva Şamsikızı Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesinin 
yanında bulunan Latin-Bilimsel Merkezinin Direktörü olarak görev yapmakta olup, "Kazakistan'ın eğitim 
alanındaki entegrasyonu: Latin alfabesi ve heceleme" adlı seminer eğitiminde, "Latin alfabesini öğrenmek ve 
bilmek, zamanın bir gereğidir", diyerek müsabakalarını zamanın talebine uygun bir şekilde ve bundan başka da 
bir çok çalışmalarının girişimlerinin önderliğini yaparak hizmetini zamanında gerçekleştirerek toplumumuza paha 
biçilmez hizmetler sunmaya devam etmektedir. 

 Profesör Fauziya Orazbayeva Şamsikızı, çalışkanlığı, kollektif çalışmalarıyla, sebat ve sorumluluğuyla, 
nezaket ve sabırlılığıyla, şıklığı ve güzelliğiyle ve bunların ahenkliğini kendisinde barındıran filolog, metodolog 
bir bilim adamıdır. Pedagojik ifade şekli yüksek düzeyde, iyimser bir kişiliğiyle devlet dilinin statüsünün 
iyileştirilmesine yönelik sürekli çalışmalarıyla bu yöndeki hizmetleriyle birlikte medeniyete doğru gayretli asil 
çalışmalarıyla milletimizin geleceği, mükemmel geleceğin gençleri için, eğitime bir model, ilmin en iyi bir 
örneğidir.  

 Değerli Fauziya Orazbayeva, Şamsikızı! 
 70'inci yıldönümünüzü en içten duygularımızla kutlar, nice sağlıklı, üretken başarılı yıllar diler, ailenizle birlikte 
mutluluklar dileriz! 
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Түйіндеме: Мақалада қазақ тіл біліміндегі коммуникативтік теория мен әдістеменің қалыптасуына 
қатысты профессор Ф.Ш.Оразбаеваның ғылыми-педагогикалық шығармашылығына антропоөзектік 
парадигма тұрғысынан ғылыми-талдамалық сипаттама берілген. 

Тірек сөздер: ұлттық тәрбие, ұлттық рух, тілдік қатысым, дәстүр, жалғастық, жаңашылдық, 
коммуникативтік теория, антропоөзектік бағыт. 

 Аннотация: В статье дана научно-аналитическая характеристика научно-педагогической 
деятельности, коммуникативной теорий и методологии в казахском языкознаний в трудах профессора 
Ф.Ш.Оразбаевой. 

 Ключевые слова: национальное воспитание, национальный дух, языковая коммуникация, традиция, 
преемственность, новаторство, коммуникативная теория, антропоцентрическое направление. 

 Annotation: The article presents the scientific and analytical characteristics of scientific and pedagogical 
activity, communicative theories and methodology in Kazakh linguistics in the works of professor F. SH. 
Orazbayeva. 

 Keywords: national education, national spirit, language communication, tradition, continuity, innovation, 
communicative theory, anthropocentric direction. 

 
2015 жылы Астанада қазақ хандығының 550 жылдығына арналып, ұлттық тарихымыз ұлықталған кең 

мәдени-қоғамдық шара аясында «Қазақ хандығы тұсындағы ханымдар мен арулар» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.  

Конференцияда нақты тарихы-шежірелік деректерге сүйеніп, қазақ тарихында орны бар, аты қалған 
ханымдар мен ел аналарының тұлғасы ашылған көптеген баяндамалардың мазмұны тәуелсіз мемлекеттің 
жаңа ұрпағының рухын көтеруімен құнды болды. Қазақ хандығы мен мемлекеттілігін қалыптастырып, 
дамытуға өзіндік үлестерін қосқан ханымдар мен арулардың ел алдындағы еңбегін, отбасындағы орны 
мен тағылымдық мұрасын байыптау мәселесі қазіргі қазақ мемлекеті үшін де аса маңызды екендігі айқын 
дәлелденіп, зиялы қауымға ой салды.  

Бұл үдерістің тамырына бойласақ, қазақ дүниесін құраушы ұлттық құндылықтарының бірі ретінде 
сипатталатын «қазақ әйелі» ұғымы көркем сөз бен тарихи-мәдени дереккөздерде Құртқа, Қарашаш, 
Домалақ ана, Бопай т.б. бейнелері арқылы айшықты таңбаланғаны белгілі.  

Қай заманда да, әйел – отбасын ұрпағымен көркейтіп отыратын жан жылуының ошағы, елдік 
дәстүрдің мәйегі, ынтымақ пен бірліктің, береке мен ырыстың ұйытқысы. Қазіргі таңда да еліміздегі 
тұрақтылық пен тұтастықты ұстап, рухани сананы жаңғыртып тәрбиелейтін отбасындағы да, қоғамдағы 
да сенімді тұғырдың бірі – әйел тұлғасы.  

Осы ойдың қазығы «рухани жаңғыру» бағдарына сай анықталатын дәстүр жалғастығы мен жаңғыру 
үрдісінің тарихи-мәдени негіздеріне байланса, бұл дәстүрдің қазіргі замандағы құндылығы – оның қазіргі 
Қазақстан қоғамында жалғастық табуы.  

Атап айтқанда, қазіргі қоғамда мемлекеттік қызметтерде, ғылым, білім, мәдениет т.б. салаларда 
тұлғалық орындарын алған, үлгілі отанасы ретінде танылған, заманауи, зиялы қазақ әйелдері асыл 
аналарымыздың бойындағы қазақ әйелдеріне тән болмысын сақтап қана қоймай, жаңа заманның үрдісіне 
және қоғамдық-әлеуметтік ортасы мен рухани-мәдени, интеллектуалдық деңгейіне сай толысып, 
қалыптасқан шоғыр ретінде айқындалды.  

Осы ойымды қоғамның басқа сан түрлі салаларына қатысты емес, өзіме жақын тілді зерттеу мен оны 
оқыту жүйесіндегі белгілі тұлғалардың болмысы арқылы дәйектегім келеді. Міне, кеше ғана «Ұлы дала 
тұлғалары» жобасының аясында 95 жылдық торқалы тойы өткен тіл білімінің абыз-анасы, академик 
Р.Ғ.Сыздық – қазақ сөзінің құдіреті арқылы төл болмысымыз бен ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан ұлттың 
тарихы, мәдениеті, таным-тәжірибесі қалай айшықталып жеткенін терең зерделеп, соған сай қалыптасқан 
ұлттың «ауызша дамыған әдеби тілінің» кестесін танытқан ұлттық тілдік тұлға.  

Шын мәнінде, сөз құдіреті арқылы қазақтың құдіретін танытқан академик Р.Сыздықтың ғылыми 
қазынасының тілтанымдық кеңістіктен асып, елтанымдық, рухани-әлеуметтік мазмұнмен үндескен 
қажырлы еңбегін «мың өліп, мың тірілген» қазақ тарихындағы батыр аналарымыздың ерен ерлігімен 
барабар деп айтуға болар.  

Қазіргі қазақ тіл білімінің көшбасшысы, Рәбиға апамыздың құрдасы, замандас-әріптесі академик 
Ә.Қайдар ғалымға өз өлеңдерін арнаған талай ақынның жырларын қазақ қызына тән сұлулығы мен 
тартымдылығы үйлескен нәзік жан деп қана сүйсініп қоймай, сонымен қатар ер азаматқа тән 
қажырлылық пен мақсаткерлікті бойына сіңіре білген, жұмыстың көзін табу қабілеті мен көрегенділігіне, 
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кісіні таңқалдырарлық деңгейде дамыған ғалымның шеберлігіне де тағзым еткені деп түсіндірсе, ұлы 
Абайдың тілінен қорғаған диссертациялық еңбегін ғылымдағы айрықша сипаттағы ерлік деп бағалайды. 

Бір қуаныштысы, осындай аға буынның феномендік тұлғасы, өмірлік өнегесі мен ғалымдық ізденіс 
өрісі, ұстаздық ұлағаты өздерінен кейінгі бүгінгі ұрпақтың шығармашылық болмысы мен ғалымдық 
мұратында жалғастық табуда. Және ең бастысы, абыз-анамыздың ізін басып, «ана тілі» деп аталған 
асылымызды жан-жақты зерттеп жүрген қазақ қыздарының қарасының көптігі. Бірақ қатарымыздан оза 
шығып, бір бойында ұстаз ~ ғалым ~ қайраткер ~ ана ~ әже т.б. қасиеттерін тұтастырған бірегей тұлға – 
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының 
докторы, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, Ш.Уәлиханов атындағы I дәрежелі сыйлықтың лауреаты, ҚР 
БҒМ-ның «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері, педагогика ғылымдары Халықаралық 
академиясының академигі, ҚР-не үміткерлеріне мемлекеттік тілден емтихан алушы «лингвистикалық 
комиссиясының» хатшысы (1999, 2005, 2011, 2015 ж.ж.) Фаузия Шәмсиқызы Оразбаева. 

Ұлы дала елінің ертеңгі ұрпағына тіл арқылы ұлттық құндылықтарды игертіп, оқытуға бағытталған 
профессор Ф.Оразбаеваның өмірі мен ғылыми-педагогикалық қызметі де «Ұлы дала тұлғалары» аясында 
қарастыруға әбден лайық. Ғалым еңбектерінде ғасырлар қойнауынан бүгінге жеткен және жаңа дәуірдің 
ізгі мұраттарымен үндескен осы жоба идеясының тұғыры қаланып, жас ұрпаққа дұрыс білім беру, оқыту 
жүйесінде дәстүр мен жаңашылдықты заманауи талаптардың өзара бірлігі мен тұтастығы белгіленген. 

Осымен байланысты қазақ руханиятында өзіндік орны бар ғалым-тұлға академик Р.Сыздықтың 
«ғаламындағы» тектілік пен қайраткерлік мінезінің профессор Ф.Оразбаеваның ғылыми-шығармашылық 
қызметіндегі үндестік туралы тағы бір талантты ғалым қызымыз профессор Т.Ермекованың: «Қазақ тіл 
ғылымында өзіндік орны бар, өз бойындағы білімі мен қажыр-қайратын ұстаздық, ғалымдық жолға арнап 
тілді құрметтеу арқылы ұлтты құрметтеудің ғажайып үлгісін көрсету нәтижесінде қайраткерлік дәрежеге 
жеткен қазақтың ғалым қыздары Рәбиға Сыздық пен Фаузия Оразбаевалардың есімдері айрықша аталары 
хақ» деген тұжырымынан асырып айту қиын. Екі тұлғаның үндестігін профессор Т.Ермекова 
«жарасымды жалғастық» деп анықтап, тілді құрылымдық жүйеде зерттеуді оны үйрету ісімен 
сабақтастыратын, күнделікті тәжірибедегі қолданыстық сипатын да танытуды мақсат ететін еңбегінің 
негізінде профессор Ф.Оразбаеваны синкретті тұлға деп атайды.  

Қасиетті ана тілінің киесін отбасылық тәрбие негізінде бала кезінен бойына сіңірген, ал кейін тіл 
тереңіне бойлаған саналы, ұлтжанды тілші-ғалым «тілдің негізгі қоғамдық қызметі – қарым-қатынас 
құралы» деген жалпы да, жалаң қағида мемлекеттік тілдің өрісін кеңіте алмайтынын түсінді. Осымен 
байланысты күнделікті тәжірибеге сай жан-жақты ізденістер мен зерттеулер нәтижесінде қоғамдағы 
қарым-қатынас үдерісіндегі тілдің қызметін жаңа сапалық деңгейде анықтап, антропоөзектік парадигма 
өрісінде қарастыратын тілдік қатысым туралы коммуникативтік теорияның ғылыми-әдіснамалық негізін 
жасау ғалым ~ ұстаз ~ әдіскер ~ қайраткер өмірінің негізгі арқауына айналды. 

Осы тұрғыдан қарасақ, ғалым зерттеулерінің тұтас тінін тіл иесінің болмысымен тығыз байланыста 
қарайтын антропоөзектік қағида құрайды. Өз сөзімен дәйектесек: «Сөйлеу арқылы ұғынысу, түсінісу 
дегенді нақтылай келіп, оның жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, өмірде 
өзіндік орны бар, қооғамның дамуы үшін ең қажетті қоғамдық-әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы 
арқылы адамдардың бір-бірімен пікір алысуы, адамдық қатынасының түп қазығы». 

Осы қағиданың негізінде қазақ тіл біліміндегі коммуникативтік теорияның ғылыми-әдіснамалық 
негіздерін және қатысымдық бірліктердің тілтанымдық, елтанымдық, мәдениеттанымдық аспектілерін 
антропоөзектік парадигмада анықтау профессор Ф.Оразбаеваның іргелі еңбектерінің негізінде 
қалыптасуда.  

Оны Ф.Оразбаеваның әр жылдарда жазылған ғылыми зерттеулері мен тіл, діл, ел, ұлт, қоғам 
мәселелеріне қатысты мақалаларының мазмұны мен тақырыптарынан да айқын көруге болады: «Тіл – 
рухани құндылық», «Жаһандану және қазақ тілі», «Ұлтты сүю – ұлылық тағылымы», «Сөз – ұлттың 
мәңгілік тұмары» т.б. 

Олай болса, тіл – адамның танымдық қызметінің нәтижесі ретіндегі күрделі жүйелі құрылымдық 
туынды. Сондықтан тіл арқылы адамның мынадай негізгі қызметтері іске асатыны белгілі: өзгертуші, 
жаңғыртушы, танымдық және коммуникативтік. 

Ал, осы қызметтерді жүзеге асырушы сөз (речь) – тілдің қоғамдағы өмір сүруі мен қызмет етуінің 
тәсілі. Басқаша айтқанда, ол – тілді адамның (тұлғаның) өз әрекетіне сай саналы түрде қарым-қатынас 
құралы ретінде қолдануы. Яғни, адамның коммуникативтік-прагматикалық қызметіндегі сөз дегеніміз 
нақты жағдаятқа байланысты вербалды және бейвербалды құралдарды пайдаланып, мақсатты түрде 
айтылған сөз. Осымен байланысты коммуникативтік-прагматикалық лингвистика адамдардың арасында 
ақпарат беру және алмасу кезіндегі тілдік бірліктердің қарым-қатынасы мен ережелерін ескереді. Олар: 
коммуниканттардың интенциясы мен сипаты, олардың бір-біріне деген қатынасының түрлері мен 
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мазмұны. Бұл мәселе нақты коммуникативтік жағдаятта (мысалы, педагогтік т.б.) дискурс және мәтін 
арқылы жүзеге асады. Дискурста адресант, сөз актісінің нәтижесі ретінде мәтін және оны қабылдаушы 
(адресат) коммуникативтік тұтастықта қаралады. Сондықтан ғалым-ұстаз, мемлекеттік тілді 
насихаттаушы қайраткер ретіндегі сөзінің коммуникативтік сапасын айқындауда ұстаз-әдіскер 
Ф.Оразбаеваның бойындағы ізгілікке толы жан дүниесін сыртқа шығаратын, тағылымдық қызметін 
атқарып, ерекше көрінетін шешендік қабілетін атап өткен жөн. Коммуникативтік үдеріс барысында 
адресанттың (ұстаздың, лектордың) діттеген мақсатына жету үшін оқушы санасындағы тілдік кодты аша 
алатындай тілдік білімін ескеріп, қызығушылығын оятатын көркем де тиімді сөз жүйесін қолдану үрдісі 
Ф.Оразбаеваның сабақтары мен дәрістерінде қолданыс табатын дағдылы қағида. 

Зерттеуші бойындағы көркем ойлау жүйесі мен сұлу сөз өрнегін танудың бастауының «Оғызнама» 
жырын зерттеген дипломдық жұмысынан басталып, сұлулық сыры тұнған сын есімдер синонимиясын 
зерттеуге арналған кандидаттық диссертациясында ұштала түскенін білеміз.  

Ғылыми-шығармашылық жұмыстарының негізгі нысаны ретіндегі қатысым болмысының тамыры, 
біздің ойымызша, зерттеушінің өз бойында ерекше орын тапқан. Біз білетін Фаузия айналасындағы 
адамдарға (мейлі, ол отбасы ма, шәкірттері ме, дос-жарандары ма, туыстары ма, әріптестері ме т.б.) 
бейжай қарай алмайды. Тумысындағы тектіліктен тараған табиғи жаратылысына сай айналасына кісілік 
те, кішілік те мінез танытып, қандай күрделі жағдаяттарда да тіл табысып, сол сәттегі қажет сөзді айта 
алады.  

Сондықтан ғалым-ұстаз Ф.Оразбаеваның адами тұлғасын сипатайтын жан әлемінің сұлулығы мен 
дарқандығы ғалымдық тұлғасының кең өрісімен жалғасуы – заңды құбылыс. Сол сияқты қазіргі 
жаһандану заманында кез келген қызметкер әйелдің болмысынан жоғалып бара жатқан адал жар, 
мейірімді ана, абзал әже, сенімді дос сияқты ізгі қасиетердің табылуы да заңдылық. 

Қорыта айтқанда, Ұлы даламыздың рухын сақтап, жаңа ұрпақтың санасын тіл арқылы жаңғыртып 
тәрбиелеу, ұлттық құндылықтарды игеретін тәрбие беру – қазіргі тәуелсіз Қазақстанның рухани 
кеңістігінде маңызды мәселе. Оны жүзеге асыруға байланысты оқыту үдерісін жетілдірудің маңызды 
тетігі – жаһандану заманындағы қоғамның талабына және оқушының санасына сай ғылыми-әдіснамалық 
кешенді қалыптастыруда.  

Ел үшін, елдің ертеңі үшін жас ұрпақтың қолына ұстатқан профессор Ф.Оразбаеваның ана тілімізді 
шын мәніндегі мемлекеттік өріске шығаратын құрал ретінде ұсынып отырған «Деңгейлік қазақ тілі» т.с.с. 
еңбектері Жұбан ағамыз «Мен қазақ қыздарына қайран қалам!» деп тамсана жырлаған ұлтжанды қазақ 
қыздарының дәстүрінің қазіргі заманда да жалғасуының айғағы. Олай болса, осындай ауқымды 
мемлекеттік және ұлттық мәселелерді шешуде қазіргі заманның қазақ әйелі тұлғасына лайық профессор 
Ф.Оразбаеваның ел үшін, жас ұрпақ тәрбиесі үшін атқарып жүрген ғалымдық, ұстаздық, қайраткерлік 
қажырлы еңбегі – ерлік!  
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 Фаузия Шамсиевна Оразбаева, доктор педагогических наук, профессор, Академик МАНПО, член-

корреспондент НАН РК избрала своей жизненной стезей – профессию педагога. Профессию особую, 
вечную, словно освященную божественным благоволением. Поскольку именно Учителю вручаются 
неокрепшие души детей, именно Педагог является примером для подражания, в его руках находится 
будущее страны, народа. Недаром говорят: Учитель прикасается к вечности: никто не может определить, 
где кончается его влияние. 

 Ф.Ш. Оразбаева олицетворяет собой педагога, всецело преданного своему делу, по-настоящему влюбленного в 
свою профессию. Фаузия Шамсиевна принадлежит к той плеяде ученых-педагогов, которых отличает высокий 
научно-творческий и исполнительский уровень, постоянное стремление к обновлению. За долгие годы 
преподавательской работы в вузе, сохраняя и совершенствуя выработанные предшественниками педагогические 
традиции, она реализовывала интересные творческие идеи, вносила свой достойный вклад в дальнейшее развитие 
языкознания, методики преподавания казахского языка. В своей научно-педагогической деятельности Фаузия 
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Шамсиевна успешно соединяет науку с практикой, повышает мастерство учителей, выстраивает для школ и вузов 
эффективную педагогическую стратегию и тактику.  

 О том, что и достигнув многих научных степеней и отличий, ученый-педагог продолжает совершенствовать свой 
профессионализм, сохраняет творческую мобильность, обогащает свой интеллектуальный потенциал согласно 
новым вызовам времени, могу судить не понаслышке. С Фаузией Шамсиевной мое знакомство состоялось в 2000-м 
году в Алматы, куда я приехала утверждать тему своей докторской диссертации и просила ее быть моим научным 
консультантом. И мне довелось стать первым докторантом Ф.Ш. Оразбаевой! Тогда наука независимого Казахстана 
только становилась на свои самостоятельные рельсы, в том числе и в формировании своих диссертационных 
советов. Именно в этих условиях с начала двухтысячного года и в течение последующих десяти лет Ф.Ш. Оразбаева 
являлась председателем диссертационного совета по филологическим и педагогическим наукам по специальностям: 
казахский язык; русский язык; теория и методика обучения и воспитания (казахский язык и русский язык в системе 
начального, среднего и высшего образования).  

 В своей работе в качестве председателя данного диссертационного совета Фаузия Шамсиевна всегда 
учитывала то обстоятельство, что в условиях возрастающей роли науки в современном обществе 
чрезвычайно остро встает проблема воспроизводства научных кадров, которая ставит новые задачи 
привлечения соискателей к научной и научно-образовательной деятельности, в том числе талантливой 
молодежи. Доктор педагогических наук, профессор КНПУ им. Абая, Г.А. Кажигалиева, работавшая 
вместе с Фаузией Шамсиевной в диссертационном совете, определяя параметры успешной работы совета 
и видя безусловную заслугу в том его председателя Ф.Ш.Оразбаевой, пишет:  

 «Интенсивная научно-исследовательская деятельность, обсуждение актуальных проблем и вопросов в 
области казахской и русской лингвистики, в казахской и русской лингводидактике, приостановление 
тенденции неуклонного снижения численности научных кадров, сохранение преемственности поколений 
в сфере науки и образования, повышение качества и количества публикаций в отечественных и 
международных научных журналах, увеличение возможностей для мобильности кадров, для построения 
ими научной карьеры, повышение престижа и значимости научно-педагогических кадров, повышение 
качества и глубины подготовки высококвалифицированных научных кадров и соответственно 
предъявление жестких требований к исследовательским навыкам будущих ученых отличали работу 
диссертационного совета в период с 2000 по 2010 годы, в чем проявились большие организаторские 
способности, умение вычленить первостепенные задачи, наработанный десятилетиями 
исследовательский и практический опыт Ф.Ш.Оразбаевой».  

 И все последующие годы я не устаю удивляться ее энергии, высочайшей научно-творческой 
активности, способности объединять вокруг себя ученых и педагогов, генерировать интересные 
творческие идеи и включать коллег в новые проекты. Она так органично сочетает в себе талант ученого, 
педагога, организатора и душевного человека, так щедро делится своим опытом и знаниями, так умело 
включает в совместную деятельность, что остается только удивляться, когда и как она все это успевает, 
сколько всего знает и умеет, откуда это постоянное стремление к обновлению. 

 Фаузия Шамсиевна, бесконечно преданная педагогической профессии, стремится формировать эти 
качества у своих учеников, студентов, аспирантов, молодых преподавателей. Выстраивая эффективную 
педагогическую стратегию и тактику в отношении каждого ученого и педагога индивидуально, повышает 
мастерство учителей, внедряет новые образовательные технологии и передает педагогические традиции, 
опираясь на национальный и международный опыт.  

 Обратим внимание, как ступенька за ступенькой, благодаря целеустремленности и неустанному 
труду, развивалась и ширилась ее педагогическая и научная деятельность: в 1977-1989 годы - старший 
преподаватель, кандидат наук, доцент Алматинского педагогического института иностранных языков; в 
1989-1991 годы - доцент КазГУ им. С.М.Кирова; в 1991-1993 годы - проректор по учебно-методической 
работе АГУ им. Абая, в 1997-2015 годы - заведующая кафедрой Теории и методики казахского языка 
КазНПУ им. Абая; с 2014 по 2018 годы - профессор кафедры казахского языка и литературы им 
академика С. Кирабаева. С 2019 года – директор научно-практического центра «Латын» при Каз НПУ 
имени Абая. 

 И сообразно обретаемому научному авторитету ширилась ее вовлеченность в важные для молодого 
государства структуры, обеспечивающие усиление роли казахского языка, как государственного. Ф.Ш. 
Оразбаева - член и секретарь Лингвистической комиссии по сдаче экзамена по государственному языку 
среди кандидатов в Президенты Республики Казахстан, член Диссертационных Советов КазГУ им. аль-
Фараби (1989-1990), КазГУМОиМЯ им. Абылай хана (1998-2000), АГУ им. Абая (1997-2001) и 
Киргизского государственного университета им. Ж. Баласагуна (2008-2011). В 2001 – 2010 гг. Ф.Ш. 
Оразбаева, как мы уже сказали, являлась председателем Диссертационного Совета КазНПУ им. Абая.  

В отечественных научно-педагогических центрах и за рубежом (в России, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Греции, Вьетнаме, Праге, Турции, Китае и т.д.) всеобщее признание получили 



36 

исследовательские труды и научные публикации автора в сфере языкознания и языкового обучения. 
Является автором и руководителем первого 6-уровневого учебно-методического комплекса и 
электронных учебников по казахскому языку, подготовленного в соответствии Международному образцу 
оценки языкового образования в Республике Казахстан и Европейским стандартам обучения языкам, а 
также систем TOEFL, DALF/DELF, ALTE, IELTS. Она один из авторов курса DEMO по казахскому 
языку, подготовленному в рамках Международного научного проекта совместно с израильским 
языковым центром «Edusoft» (2007).  

Ф.Ш. Оразбаева - автор государственных стандартов и типовых программ по дисциплине Казахский 
язык, учебников и учебных пособий, программ для высших учебных заведений по теории и методики 
казахского языка, автор ряда научно-методических трудов в области языковой коммуникации. Ученым 
подготовлено 7 монографий, 53 учебника, множество учебно-методических пособий, статей и докладов; 
общее количество сосотавляет более 500 публикаций.  

 Свой большой интеллектуальный и научный потенциал Ф.Ш. Оразбаева успешно использует также, 
занимаясь подготовкой научных специалистов в области общей педагогики и методик преподавания 
русского и казахского языков. Под ее научным руководством подготовлено 11 докторов наук, 40 
кандидатов наук по специальностям казахский язык и методика обучения казахскому языку.  

 Образец самоотверженного и плодотворного труда, Фаузия Шамсиевна пользуется заслуженным авторитетом 
среди коллег. Она и сегодня полна новых творческих замыслов, которыми щедро делится с младшими коллегами, 
молодыми учеными и студентами. И я с благодарностью воспринимаю эту совместную работу и общение с таким 
прекрасным педагогом, чутким и талантливым человеком. И не перестаю восхищаться всей сложной и прекрасной 
жизнью известного ученого и педагога, талантливой и красивой женщины, чья жизнь не сводится только к 
служебной деятельности. Она гостеприимная хозяйка, любимая супруга, преданная жена, заботливая мать троих 
детей и любящая бабушка. Воистину: счастье дается тому, кто много трудиться. Пусть неиссякаемая энергия и 
творческое долголетие сопутствует Фаузие Шамсиевне Оразбаевой на ее прекрасном жизненном пути! Ведь она, как 
никто другой, претворяет в жизнь слова великого писателя и народного педагога Льва Николаевича Толстого 
«Призвание педагога есть призвание высокое и благородное»! 

  
 

ФЕНОМЕНЕ ПРОФЕССОРА Ф.Ш. ОРАЗБАЕВОЙ И  
ТЕНДЕНЦИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

 
Кажигалиева Г.А. 
 д.п.н., профессор,  

Казахский Национальный педагогический университет им. Абая, 
г. Алматы, Kazhigaliyevagu@mail.ru  

 
Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. 

Л. Толстой. 
Учитель, образ его мыслей ‒ вот что самое главное  

во всяком обучении и воспитании. 
А. Дистервег. 

Учитель прикасается к вечности:  
никто не может сказать, где кончается его влияние. 

Г. Адамс. 
 

Мое глубокое убеждение, что счастливы те люди, которые нашли своё предназначение. Таким 
человеком, считаю, является Фаузия Шамсиевна Оразбаева ‒ блестящий учёный, талантливый педагог, 
профессионал высокого уровня. Общаясь с Фаузией Шамсиевной, в полной мере ощущаешь всю 
безбрежность ее души, энциклопедичность ее знаний, неординарность мышления, ответственность, 
скромность и доступность в общении. Ее работы и выступления всегда гуманитарно насыщены, 
методологически и методически безупречны, часто публицистичны. Они побуждают к размышлению, 
дают новое качество знания. Этот комплекс прекрасных качеств, которые воплощает собой многогранная 
личность Фаузии Шамсиевны, мы определяем как феномен Ф.Ш. Оразбаевой! Именно действием этого 
феномена объясняется, на наш взгляд, та неиссякаемая энергия, та преданность любимому делу, тот 
неутомимый труд, та увлечённость новым, та требовательность к себе и внимание к окружающим, 
которые принесли нашему юбиляру любовь и заслуженный авторитет, уважение и благодарность научно-
педагогического сообщества Казахстана. 

mailto:Kazhigaliyevagu@mail.ru
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Самой высокой оценки заслуживает многолетняя плодотворная деятельность Ф.Ш. Оразбаевой, 
связанная с сохранением и преумножением научного и образовательного потенциала казахстанской 
педагогической науки. Сегодня именно наука определяет направление развития государства от страны с 
экономикой, основанной на сельском хозяйстве и торговле природными ресурсами, к государству с все 
более ярко выраженным третичным сектором, включающим науку, технологию и профессиональные 
услуги. К концу ХХ века наука в отдельных странах, созданный там научный потенциал стали определять 
социально-экономический уровень государства, его роль и место в мировом сообществе. Наука стала 
главным национальным достоянием, гарантом благосостояния и процветания общества. Наука стала 
универсальным средством решения актуальных проблем человечества [1]. 

При этом в самой науке усилились тенденции дифференциации и интеграции одновременно. То есть 
процессы дробления научных направлений на более мелкие отрасли исследования, все увеличивающаяся 
специализация происходят одновременно с процессами интеграции и формирования новых наук на 
границе междисциплинарных областей исследования. Помимо этого, процесс развития современной 
науки характеризуется переходом от стратегии преимущественно дисциплинарного, предметно-
фундаментального развития научного познания к проблемно-ориентированным формам научно-
исследовательской деятельности, когда развитие новых областей знаний связано с выдвижением 
определенной крупной теоретической или практической проблемы.  

Именно в этих условиях с начала двухтысячного года и в течение последующих десяти лет 
Ф.Ш.Оразбаева являлась председателем диссертационного совета Д14.09.04 по филологическим и 
педагогическим наукам по специальностям: 10.02.02 - казахский язык; 10.02.01 - русский язык; 13.00.02 - 
теория и методика обучения и воспитания (казахский язык и русский язык в системе начального, среднего 
и высшего образования). И в своей работе в качестве председателя указанного диссертационного совета 
Фаузия Шамсиевна всегда учитывала то обстоятельство, что в условиях возрастающей роли науки в 
современном обществе одновременно чрезвычайно остро встает проблема воспроизводства научных 
кадров, которая ставит новые задачи привлечения соискателей к научной и научно-образовательной 
деятельности, в том числе талантливой молодежи. Интенсивная научно-исследовательская деятельность, 
обсуждение актуальных проблем и вопросов в области казахской и русской лингвистики, в казахской и 
русской лингводидактике, приостановление тенденции неуклонного снижения численности научных 
кадров, сохранение преемственности поколений в сфере науки и образования, повышение качества и 
количества публикаций в отечественных и международных научных журналах, увеличение возможностей 
для мобильности кадров, для построения ими научной карьеры, повышение престижа и значимости 
научно-педагогических кадров, повышение качества и глубины подготовки высококвалифицированных 
научных кадров и соответственно предъявление жестких требований к исследовательским навыкам 
будущих ученых отличали работу диссертационного совета Д14.09.04 в период с 2000 по 2010 годы, в 
этом безусловная заслуга его председателя, Фаузии Шамсиевны Оразбаевой. 

Будучи членом данного диссовета и специализируясь в лингвометодическом направлении, я видела, 
сколько усилий и энергии прилагает Фаузия Шамсиевна к тому, чтобы казахстанская лингводидактика не 
отставала в своем развитии от передовых позиций мировой лингвометодики, чтобы она пополнялась 
качественными высококвалифицированными кадрами. 

Проведенный нами недавно обзор сформировавшихся и формирующихся в современной 
лингводидактике направлений подвел нас к выводу, во-первых, об антропоцентричности современной 
лингводидактики, являющейся заметной, значимой и органичной составной частью современной 
антропологической парадигмы научного знания, во-вторых, об актуальности семи направлений, которые, 
с нашей точки зрения, сформировались и имеют дальнейшую перспективу в рамках современной 
лингводидактики: проблема анализа языковой личности, компетентностно-коммуникативное 
направление, лингвокультурный аспект лингводидактики, полиязычное и поликультурное образование, 
исследование явлений диглоссии, компьютерная лингводидактика, прагмалингводидактика, теория и 
практика казахстанского учебниковедения, активное обучение. И вот здесь важно отметить, что 
большинство данных направлений свое первое научно-методическое обоснование в рамках казахстанской 
лингвометодики получили на заседаниях диссертационного совета Д14.09.04 под 
председательствованием Ф.Ш. Оразбаевой.  

Так, об антропологической спаянности, органичной связанности культуроцентрических концепций 
обучения языкам и образовательной сферы стали активно говорить в конце 90-х годов прошлого столетия 
и начале 2000-х, что не замедлило заявить о себе и на заседаниях диссовета Д14.09.04 [2; 3; 4 и др.]. 
Указанное выше обстоятельство, помимо всего прочего, объясняется еще и тем, что образование, являясь 
одной из форм проявления культуры, трактуется не иначе, как образ культуры: по мнению В.Ф. 
Сидоренко, образование и культура совместно образуют «большое дыхание», ритмичное действие, 
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аналогичное вдоху и выдоху. «Для себя» образование – образ культуры, точнее, ее воспроизводство через 
образование, а «для социума» – это его «легкие». На «вдохе» образование «втягивает» в себя всю 
культуру, обретая тем самым содержание и предмет для творческого воспроизводства и само становясь 
особой формой и образом культуры. На «выдохе» культура воспроизводится, давая социуму культурную 
форму и дееспособность» [5, с. 86]. Функция образования, таким образом, состоит в том, чтобы 
посредством развития личности обеспечить развитие культуры, саморазвитие общества. Язык и культура 
немыслимы без человека, ибо он их создал, и он же их трансформирует и развивает. В частности 
концепция лингвокультурологического подхода к языковому обучению опирается на 
антропоцентрический потенциал лингвокультурологии, относительно новой интегративной 
лингвистической отрасли, ставящей во главу угла соизучение языка и культуры на основе выделения 
особой единицы обучения – лингвокультуремы. Лингвокультурологическая методика – это (здесь мы 
опираемся на результаты собственного научно-методического исследования [2]) опора на идею о 
соотносимости категорий национального языка, национальной культуры и национальной личности, это 
изучение взаимодействия культуры и языка на основе воплощения культуры в языковых сущностях, 
изучение того, как говорящий субъект все это воплощает. Лингвокультурологическая концепция 
языкового обучения способствует становлению человека культуры, становлению субъектности 
обучаемых. Научно-методические исследования казахстанских авторов в области культуроцентрического 
подхода к языковому обучению и сейчас находятся в стадии активной разработки.  

Или же открывшееся «второе дыхание» у коммуникативной методики обусловило актуализацию идеи 
коммуникативного обучения языкам (русскому языку) в исследованиях на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук, выполненных в казахстанском лингводидактическом контексте и 
защищавшихся в названный нами период времени в диссовете Д14.09.04: 1) Мурзалинова А.Ж. 
«Формирование функциональной грамотности учащихся при обучении русскому языку как неродному на 
старшей ступени школы общественно-гуманитарного направления»: Дис. …докт. пед. наук - Алматы, 
2003; 2) Чан Динь Лам «Научные основы формирования культуры русского речевого общения студентов-
вьетнамцев в условиях многоязычия»: Дис. …докт. пед. наук - Алматы, 2004; 3) Чингисова А.А. 
«Коммуникативно-интегративная технология обучения русскому языку как иностранному в вузе»: Дис. 
…докт. пед. наук - Алматы, 2005; 4) Булатбаева К.Н. «Функционально-коммуникативный подход к 
обучению русскому языку в казахской школе (5-9 классы)»: Дис. …докт. пед. наук - Алматы, 2005 и др. 

К тому же коммуникативное направление здесь интересно тем, что сама Ф.Ш. Оразбаева как ученый-
методист из когорты тех исследователей, которые заложили основы коммуникативной методики в сфере 
преподавания казахского языка как родного, неродного, иностранного, в частности ею разработана 
методическая система развития у обучающихся: а) способности воспринимать устное сообщение, б) 
способности производить устное сообщение; в) способности воспринимать письменное сообщение; г) 
способности производить письменное сообщение; а также методика развития интереса к изучению языка 
данного этноса и формирования благоприятных отношений к культуре и цивилизации в условиях того 
или иного языкового пространства [6]. 

И другие направления, актуальные в современной лингводидактике, получили свои первые в рамках 
казахстанской лингвометодической отрасли оценки и описание также в диссертационных работах, защита 
которых была осуществлена на заседаниях диссовета Д14.09.04 [7; 8; 9 и др.]. 

Таким образом, деятельность данного диссертационного совета, возглавлявшегося на протяжении 
десяти лет (2001 – 2010 гг.) доктором педагогических наук, профессором Ф.Ш. Оразбаевой, была 
отмечена рассмотрением наиболее актуальных научных проблем, в том числе и в сфере лингводидактики, 
а также совместной работой диссовета и научно-педагогических школ, создававших особенную среду 
научного поиска, свойственную только научно-педагогической школе, поскольку именно этой среде 
характерна передача мировоззренческих, нравственных, эстетических взглядов как естественная форма 
воспитания личности и становления будущего ученого. 

Деятельность по руководству советами очень индивидуальна, и здесь, на наш взгляд, важен не только 
научный, но и управленческий профессионализм ученых. И Ф.Ш. Оразбаева, возглавляя на протяжении 
многих лет Диссертационный совет Д14.09.04, смогла продемонстрировать не только компетентное 
понимание своей отрасли науки, но и умение планировать, организовывать, координировать, 
мотивировать, контролировать работу диссовета, то есть показать свою высокую компетентность и в 
диссертационном менеджменте.  

В настоящей статье мы попытались показать одну из сторон многогранной научно-педагогической 
деятельности Фаузии Шамсиевны Оразбаевой, лидера в науке и образовании, поскольку ее 
характеризуют высокий уровень компетентности, блестящая эрудиция, широта мысли, энергетизм, 
восприимчивость к новому, талант исследователя и в то же время разумный консерватизм, 
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проявляющийся в сохранении ценного опыта, накопленного предшественниками. И не случайно этот 
комплекс выдающихся личностных качеств нами был определен как феномен Ф.Ш. Оразбаевой! 

И поздравляя Фаузию Шамсиевну Оразбаеву с замечательным юбилеем, хочется пожелать ей 
доброго здоровья, новых научных достижений, творческого вдохновения, счастья и благополучия! 
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Бүгінгі айтқымыз келгені ‒ Фаузия Оразбаеваның тіл ғылымындағы биік орны туралы. Ф.Оразбаева ‒ 
бойына адалдық, қайырымдылық, имандылық, еңбекқорлық, мейірімділік т.б. ізгі қасиеттерді бойына 
сіңірген ғалым қыз. Қашанда терең, сабырлы да салмақты мінезімен адам баласын өзіне тәнті ететін 
адамдар санаулы. Осындай замандастарымыздың бірі, ана тілін сүйіп өскен, бойындағы асыл қасиетті, 
адалдықты, мейірімділікті, кішіпейілдікті, қарапайымдылықты ана тіліне деген сүйіспеншілікті 
шәкірттеріне дарыта білген білікті де білімді ұстаз, ғалым, әдіскер – Фаузия Шамсияқызы Оразбаева. 
Факеңмен қатарлас ғылым жолында әріптес болып келе жатқанымызға біраз жылдар өтіпті... Екеумізді 
білім мен ғылым ордасының қарашаңырағы Абай атындағы ҚазҰПУ (Ол кезде АлМУ) достастырды. 
Содан кейінгі ғылым баспалдағындағы талап, ізденістер, жемістер...  

Содан бері талай еңбек жолында әріптес, қызметтес, конференция, семинар-кеңестерде бірге болып, 
қазақ тілінің көкейкесті мәселелері мен мемлекеттік тілдің қолданыс аясын дамытуға, мемлекеттік тілдің 
коммуникативтік қызметін көтеруге бірге атсалысып келе жатқан тілші-әдіскер. Үлкен мінберлерден 
жасаған баяндамалары мен пікірлері ана тілінің ұлы қасиетіне арналып, ойының ұшқырлығына, әр сөзінің 
мағынасының тереңдігіне, тіл тазалығына барша қауымды тәнті ететіні ақиқат шындық. 

Танымал ғалым ұйымдастырғыш қабілетімен де ерекше. Кейде мемлекеттік тілдің күрделі мәселелерін 
шешуге келгенде, талай тартыс пікірлер туған сәтте сабырлы, ұшқыр да ұтымды ойымен мәселені дер 
кезінде орнына қоя білетін маман. Сөйтіп, адамның бойындағы істегі мақсатына ұмтылған білікті 
маманның ерекше талантты жеке тұлғаның, өміршең үлкен биіктерге қол созуы – туа біткен 
еңбекқорлықтың, ізденістің, талаптылық бойына жинақталған қасиеттері болса керек. Сол себепті де оны 
басқалардан ерекшелендіреді, сол себепті оны басқа қатарласынан, үзегілестерінен даралайды.  

Осындай даралық ерекшелігі туған елі Шығыстай құнарлы жердің топырағынан, Ертістің суынан, 
ауасынан, Тарбағатай мен Мұзтаудың әсем де, көркем табиғатынан, ата-анасының ақ сүтімен берілген 

mailto:bkasym_gosyaz@mail.ru


40 

мейірінен, өсірген ортасынан, әдебиет пен мәдениеттің құнды мұраларынан сусындай жүріп, бойына 
жинай жүріп кемелденді. 

 Ол өзін ұстаздық жолға қызмет етуге арнау үшін өмірлік ой-санасын, күш-қуатын білімге бағыштап, 
қазақ елінің білім қуған жастарының бірі Факеңді де ғылым мен білімнің, өнер мен мәдениеттің 
түпқазығы Алматыға жетеледі. Сөйтіп, студент, аспирант, ұстаз, білім мен ғылымның баспалдақтарынан, 
өмір мектебінен үлкен жолы, биік белестерінен өтті.  

Ол белсенді еңбекпен араласа жүріп, сәтті ғылыми зерттеу жұмысын қорғады. Фаузия Шәмсияқызы 
Оразбаеваның «Тілдік қатынас теориясы және әдістеме негізі» атты докторлық жұмысы қазақ тілінің 
қолданыстық мәні ғылыми негізделіп, Қазақстанда әдістеме ғылымының ішінде алғаш тілдік қарым-
қатынас, коммуникативтік қызметіне арналды. Бұл ғылыми зерттеу мемлекеттік тілдің қолданыс аясын, 
қызметін өмірде қолдану, ел мен елдің байланыс қарым-қатынас жолын кеңейтуді көздейтін мазмұнды 
зерттеу жұмысы болып табылады. Ол жайында автор: «Қазақ тіл білімінде тілдік қатынас ғылыми мәселе 
ретінде теориялық жағынан да, әдістемелік жағынан да арнайы зерттелген емес, сол себепті осы уақытқа 
дейі ғылыми оралымға түскен оның терминдері де қалыптасқан жоқ. «Тілдік қатынас» деген терминнің 
өзі алғаш қолданылып отыр. Тілдік қатынас – адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсіну, айту, 
пікірлесу т.б. әрекеттеріне тікелей қатысты құбылыс» дейді [1, 3].  

Мемлекеттік тілді үйренудің негізі қатысым әрекетінде жатқандығын, тілді үйренудегі осы әдістің 
тиімді екені тұңғыш ғылыми түрде негізделіп, дәлелденді. Сөзді қатысым құбылысына қатысты 
қарастыра отырып, оның сөйлеу мен сөйлесуге байланысты ерекшеліктеріне назар аударады. Тілші сөзді 
адамдардың тілдік қарым-қатынасында жүзеге асатын, пікірлесуге негіз болатын, өзара түсінісуге 
мүмкіндік жасайтын қатысымдық бірлік тұрғысынан талдайды.  

Ғалымның келесі пікірі: қазақ тілі – қоғамдағы барлық салаларда пайдаланылатын мемлекеттік 
дәрежеге жеткен (курсив -Б.Қ.) қарым-қатынас құралы деп анықтама береді де, әрі қарай ...қазақ тілінің 
ең басты қатысымдық қасиеті – бір ұлт пен екінші ұлт өкілдерін өзара түсінісуге, ұғынысуына жол ашу, 
қарым-қатынас құралы ретінде бүтіндей қоғамға қызмет ету деген тұжырым жасайды. Осындай ой, пікір, 
тұжырым айту табандылық пен жігерлілікті қажет етеді. Бұл – әбден тауып айтылған тілге берілген 
әділетті баға.  

Фаузия Шәмсияқызы Оразбаеваның басшылығымен диссертациялық кеңесте республикаға қаншама 
ғылыми кадрлар: тілші және әдістеме саласынан мамандар даярланды және даярлану үстінде. Профессор 
Ф.Оразбаева жас ғалымдарды дайындау ісіне де үлкен мән беріп, зор табыстарға жетті. Тілші-ғалым қазақ 
тілінің әдістемесі және тіл теориясынан да ғылыми мамандарды дайындап шығарды. Ғалым ғылыми 
жұмыс пен ұстаздық өмірді қатар ұстап, екі саланы шеберлікпен байланыстыра білді. Сондықтан ол 
ғылымдағы жаңалықтар мен жаңа бағыттарды қазақ тілі мамандарын даялауда, жаңартылған білім 
жүйесінің стандарттары мен типтік бағдарламаларына, әсіресе көпдеңгейлі білім жүйесінің халықаралық 
стандартқа сай қазақ тілінің жаңа бағыттары: этнолингвистика, таным лингвистикасы, тілдік қатынас, 
қазақ тілі әдістемесінің жаңа бағыттары т.б. салаларын енгізді. 

 Қазақ елінің рухани құндылықтарының тұғыры – білім-ғылым десек, қазақтың сүйікті қызы Фаузия 
Шәмсияқызы Оразбаеваның азаматтық, ғалымдық, ұстаздық келбеті, өзіндік мектебі айқын қалыптасқан 
әдіскер, ұстаз. Ұлттық қасиетті бойға сіңіртетін рухани бастауларға: тіл, ойлау қабілеті, салт-дәстүр, 
тәрбие, тілдік қатынас т.б. педагогика-психология жатса, барлық ұғымдар бір-біріне байланысты, 
тұтастықта сабақтас өсір сүреді. Тіл – ойды жүйелеуші, жарыққа шығарушы, тәлім-тәрбие – жеке 
тұлғаның адамдық бейнесін, мінез-құлқын қалыптастырып, өмірге бейімдеу мақсатында жүргізілетін 
жүйелі қалыптастырушы үдеріс. Салт-дәстүр – ұлттық өмір сүру дағдысы, ұлттық психология – халықтың 
табиғи даралығы. Осы аталған кешенді тұтастықтардың бәрі Ф.Оразбаеваның тілдік-әдістемелік 
зерттеулерінде орын алған. Бүгінгі таңда қоғамға қажет, әлеуметтік сұранысты қанағаттандыратын 
еңбектер.  

Тілші қазақ тілін екінші тіл ретінде үйретудің негізі: «...қазақ тілін оқытуда қажеті шамалы ұзын-сонар 
күрделі де қиын ережелерді жаттатудан аулақ болып, сөйлесім мен тілдесімді жүзеге асыратын тілдік 
қатынастардың негіздерін меңгерткен жөн. Кез келген ереже сөйлеуге үйретуге қызмет етеді, тілдесу, 
пікірлесу үшін оқытылғанда ғана басты мақсат орындалады» деп анықтайды [1, 145]. Қазақ тілінің 
әдістемесінде қаншама ұтымды, тиімді, нақты мазмұнды білдіретін терминдер дүниеге келді. Мәселен, 
тілшінің ғылыми айналымға енгізген терминдері: тілдік қатынас, айтылым, тыңдалым, жазалым, 
сөйлесім, тілдесім, сөйлеу әрекеті, қатысым (коммуникатив), баяншы, тұлғалар, қабылдаушы т.б. 

Фаузия Шәмсияқызы ‒ ғылымда өзіндік қолтаңбасы бар ғалым. Тілдік қатынас теориясы мен 
әдістемесін Қазақстан ЖОО-да негізін қалаушы ғалым-әдіскер. Өзіндік пікірін мен көзқарасын 
ұстанғанған тілші. Осы салаға қатысты айтқан құнды теориялық тұжырымдары мен ізденістері 
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функционалдық қолданыс табуда. Әсіресе «Тіл әлемі»-нің табиғатын танытудағы еңбегі қазақ тіл 
ғылымында өзіндік орны бар зерттеу еңбек.  

Мемлекеттік тілдің қызметінің артуына атсалысып, мамандарды дайындауды міндетім деп санайтын 
ғалым мамандардың білімін жетілдіру, біліктілігін арттыру мақсатында Қазақстанның білім жүйесінің 
өркенденуіне өз үлесін қосып келеді. Әр адамның өз мамандығына немесе өмірлік ісіне деген құштарлық 
еңбектің нәтижесін беретіні, жемісті болатыны өмірдің тәжірибесі дәлелдеп келеді. Фәкең де өзіне сеніп 
тапсырылған сенімді әр кез қалтқысыз еңбекпен, ұжымның жемісті де нәтижелі жұмыс жасауына 
мүмкіндігінше жақсы жағдай жасап келеді. Ғылыми жобаларды, көптеген іргелі зерттеулерді еліміздің 
білім жүйесіндегі (мектеп, ЖОО, ғылыми зерттеу мекемелері) тәжірибемен тығыз байланысты болуы оң 
нәтижесін беріп келеді. Адамның өз шексіз мүмкіндіктеріне сене білуі – мақсатқа жетуіне жол ашатын 
негізігі күш.  

Орыс жазушысы А.Чеховтың «Адам бойындағы нәрселердің бәрі: жүзі мен киімі де, ішкі дүниесі мен 
ойы да бір-бірімен жарасып, тамаша болуға тиіс» деген қанатты ойын таратып айсақ, адамгершілігі 
жағынан таза, ойы мен пікірі анық, жүзінен қарапайымдылық пен кішіпейілділік сияқты табиғи 
қасиеттерді Фәкеңнің бойынан табуға болады ғой деген пікірдемін. Адамгершілік мәселесі – Фәкеңнің 
негізгі кредосы, бойындағы жақсы қасиеттердің алтын өзегі. Жан сұлулығы, адалдық, адамдарға деген 
мейірімділік, сыпайы қарам-қатынас ғалым өмірінің әр сәтінен көрінеді. Жылы жүзінен әрдайым жылы 
шуақты, мейірім нышанын аңғарасың. Сырттай қарағанда сөзге сараң тәрізді. Бірақ қисыны келіп, 
әңгімелескенде сөздің дәмін келтіріп, тыңдаушысын үйіріп әкетеді. Құлаққа жағымды биязы қоңыр 
үнінен адамға деген бір өзгеше жақындық пен жанашырлықты сезесің. Жандүниесі көркем жан өзін өмір 
жолында үнемі кемелдендіріп отырады. Міне, мен сыр бөліскен Фәкеңді осылай танимын. 
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Түйіндеме: Мақалада қазіргі түркі мемлекеттерінің ішіндегі түрік, әзербайжан, өзбек, қарақалпақ, 

түркімен тілдері латын әліпбиін қолдану тәжірибесі жөнінде сипаттама жасалынады. Орта Азия 
мемлекеттері, оның ішінде Әзірбайжан, Түрікменстан, Өзбекстан мемлекеттерінің латын әліпбиіне 
көшуінің тарихи-саяси жағынан маңыздылығы жан-жақты талданады. Қазақстанның қазақ тілін латын 
графикасына көшіру арқылы кең көлемді, терең деңгейлі жаһандану үдерісіне енуі ең маңызды мәселе 
екендігі сөз болады.  

        
Kazakistan’da ve diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Latin Alfabesine geçiş meselesi sadece 1990 

sonrasında Sovyetler Birliğinin dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını almasıyla ortaya çıkan ve 
tartışılan bir mesele değildir. Türkler arasında yoğun olarak 1920’li yıllarda başlayan Latin alfabesi esaslı “Ortak 
Türk Alfabesi”ne geçiş çalışma ve tartışmaları, 1930’a kadar hemen hemen bütün Türklerin “Birleştirilmiş Yeni 
Türk Alfabesi”ni kabul etmesi ve kullanması ile sonuçlanmıştır. 

Türkler arasında Latin alfabesine geçişin kısa geçmişine kısaca göz atacak olursak Türk kavimleri içinde Latin 
alfabesini ilk olarak kabul edenler Yakutlar olduğunu görmekteyiz. Yakutlar 1917’ye kadar Kiril alfabesini 
kullanmışlardı. Bolşevik İhtilâlı’ndan sonra, Rus harflerini bırakarak Lâtin harflerini kabul ettiler ve 1917-1939 
arasında Latin harflerini kullandılar [1, s.395]. Türk dili için Latin alfabesinin alınması yolunda asıl önem taşıyan 
akım ise Kuzey Azerbaycan’da başladı ve en belirgin bir şekilde 1920’lerde gündeme geldi. Azerbaycan’da Nisan 
1922’de “Yeni Türk Elifba Komitesi” kuruldu [2]. ve 22 Temmuz 1922 tarihinde Azerbaycan Merkezi İcra 
Komitesi, Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kullanma kararını aldı. 27 Haziran 1924 tarihinde ise Latin alfabesi 
zorunlu devlet alfabesi gibi kabul edildi [3, s.95]. 26 Şubat 1926’da Bakû’de toplanan, “Bakû Türkoloji Kongresi” 
ve sonrasında kurulan “Yeni Türk Alfabesi Tüm Sovyetler Birliği Merkezi Komitesi” çalışmalarıyla tüm Türk 
dünyasında kullanılacak ortak bir alfabe çalışmaları artmıştır. 1928 yılında Türkiye’nin 1929 yılında 
Kazakistan’ın Latin harflerine geçişi sonucunda, 1930’larda Balkanlardan, Orta Asya içlerine kadar hemen hemen 
bütün Türkler aynı alfabeyi kullanıp birbirlerinin yazılarını okuyup, anlama imkânına sahip olmaya başlamışlardı. 
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Bu gelişim dil reformuna yol açmış, gerek SSCB’deki Türkler arasında, gerekse Türkiye’de dil sorunlarına da el 
atılmıştı. Ortak alfabe, Türkler arasında lehçe ve ağız farklarını azaltarak, çeşitli Türk toplumlarını birbirlerine 
yakınlaştıracak diye umuluyordu [4, s.349]. Ancak Sovyet Rusya bunu kendi geleceği için bir tehdit olarak 
algıladı ve sadece bu yeni alfabeyi ortadan kaldırıp, yerine “Kiril” alfabesini kabul ettirmekle kalmadı, kendi 
egemenliği altında yaşayan Türklerin ortak Latin alfabesine geçişi konusunda çalışan, bu yönde büyük emek 
veren bilim adamlarını sürgün, idam vs. ile ortadan kaldırarak, Türkler arasındaki bu önemli olayın bütün izlerini 
silmek istedi. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilân eden beş Türk Cumhuriyeti (Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan) dünya devletlerince tanınarak uluslar arası arenada yerlerini aldılar. 
Bağımsızlıklarından sonra yeni Türk Cumhuriyetleri kültür, ekonomi ve siyaset yapılarında ciddî değişikliklere 
gittiler ve yeni bayrak, yeni marş, yeni para, hatta yeni alfabe kabulüyle doğal olarak bağımsızlığı ifade edici 
özellikleri taşımayı amaç etmişlerdir. 

SSCB’nin dağılmasından ve Türk devletlerinin bağımsızlıklarını ilan etmelerinden sonra alfabe değişimi 
çalışmaları tekrar gündeme gelmiştir. 25 Aralık 1991'de Azerbaycan Millî Şurası, Kiril harflerinin bırakılıp Lâtin 
alfabesinin alınmasına karar vermiş ve 1991 yılı içinde bağımsızlığını kazandıktan sonra yeniden Lâtin alfabesini 
benimseyen ilk ülke olmuş ve hemen Lâtin Alfabesi kitabı yayınlanmıştır. Azerbaycan'dan sonra 12 Nisan 1993'te 
Türkmenistan, 2 Eylül 1993'te Özbekistan Cumhuriyeti Lâtin alfabesini resmen kabul etmiş ve alfabe kitapları 
basmışlardır. Lâtin alfabesi kabul edildiğinde yeni alfabenin Türkmenistan'da 2000, Özbekistan’da ise 2005 
yılında tam anlamıyla eğitimde yerleşmesi öngörülmüştür. Türkmen okullarının Lâtin alfabesine geçiş programına 
göre 1995-1996 yılında 1. ve 5. sınıflarda, 1996-1997 yılında 1, 2, 5 ve 6. sınıflarda, 1997-1998 yılında 1, 3, 5 ve 
7. sınıflarda,1998-1999 yılında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ve 1999-2000 yılında tüm sınıflarda Lâtin 
harfleriyle Türkmence eğitim verileceği kararlaştırılmıştır [5, s.198]. Özbekistan'da ise 1995 (1. ve 2. sınıf) 
yılından başlayarak, her yıl bir sınıfta uygulanmak suretiyle, 2005 yılında Lâtin harflerinin eğitimde tam 
anlamıyla yerleşeceği kararlaştırılmıştır.  

Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan cumhuriyetlerinden başka Gagavuz Özerk Cumhuriyeti ve Kırım 
Özerk Cumhuriyeti 1993 yılı içinde, en son Tataristan Özerk Cumhuriyeti 15 Eylül 1999 tarihinde 34 harften 
oluşan yeni Lâtin alfabesini kabul eder. 1 Eylül 2001 tarihinde yürürlüğe girecek olan kanuna göre Tataristan 
Cumhuriyetinde 1 Eylül 2011 tarihine kadar aynı zamanda iki alfabe, yani Lâtin ve Kiril alfabesi kullanımda 
bulunacaktır [6, s.4]. 

Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden sadece Kazakistan ve Kırgızistan Lâtin harflerini kabul etmemiş 
durumdadır. Birçok bilimsel ve siyasî toplantıda Lâtin alfabesine geçişin önemi ve gerekliliği sonucu çıkmış olsa 
da, bu iki cumhuriyette Rus nüfusunun çokluğu ile Rusçanın ikinci resmî dil olarak anayasada yer alması ve 
sosyal hayatta aktif kullanılışı Lâtin alfabesine geçişi zorlaştırmaktadır. 

Latin Alfabesine geçiş sürecini birkaç başlık altında ele almayı uygun bulduk: 
1. Latin alfabesine geçişe duyulan ihtiyaç ve faydaları: Alfabe bazı toplumlar için ulusal kimliklerinin 

parçasıdır. Ruslar, Yunanlılar, Araplar, Japonlar, Gürcüler, Ermeniler v.d. için böyledir. Alfabe tartışmaları 
genellikle ulusallık zemininde yapılır. Ancak Kazaklar için tartışmanın böyle bir zemini yoktur. Kazakça için Kiril 
alfabesi ulusal kimliğinin bir parçası olmamıştır. Dolayısıyla tartışma sadece dilsel zemininde yapılmalıdır. Ancak 
bugüne kadar yapılan tartışmalardan görüldüğü kadarıyla, bazıları için bu sorun sadece dilsel bazıları için sadece 
kültürel bazıları içinse sadece politik ve ideolojik nedenlere dayanmaktadır.  

Latin alfabesine geçişin en büyük faydası şüphesiz Kazak diline vereceği katkıdır. Bazılarının iddia ettiği gibi 
Latin alfabesi Kazakçadaki sesleri karşılayamaz durumda değildir. Bu görüşler sadece eskiye bağlı, yeniliğe 
kapalı ve değişime açık olmayan kişilerin savunduğu fikirlerdir. Bazı Kazak filoloji uzmanları, Latin alfabesine 
geçişle “Abay dili” akıcılığını kaybeder, çünkü bu hafifliği ünlü seslerin çok olması sağlıyor demektedirler. Bu 
uzamanlar Latin alfabesinde sadece yedi ünlü olduğunu, Kazak dilinde ise 16 ünlü harfin bulunduğunu belirterek 
Latin alfabesine geçişin çok sorunlar yaşatacağını belirtmektedirler. Özellikle ses uyumuna ciddi zarar vereceğini 
söyleyip Özbekistan’daki Latin alfabesine geçişle birlikte milli dilin gelişmesinin durdurduğunu belirtmektedirler. 
“Özbekistan’da uzun zaman yeni edebiyat yayımlanmadı, Kazakistan için ne olacağını tahmin edebiliriz. Kazak 
dili arkada kalabilir” demektedirler [13]. Ancak bu görüş tam doğru bir tespit değildir. Latin alfabesinde yeteri 
kadar sessiz ve sesli harfe sahiptir. Kaldı ki Kazakçaya özgü sesleri karşılayan harfler alfabeye eklenebilir ve 
bunun için de yeterli altyapı çalışması yapılmıştır.  

Köken ve yapı bakımından kardeş olan Türk dillerinde akıcı ve zengin bir dil oluşturulurken ve bu diller dünya 
edebiyatında onurlu yerler almışlarken, (Bir Türk yazarın Nobel Edebiyat Ödülünü alması gibi) Latincenin dilin 
gelişimine olumsuz etki yapacağını iddia etmek duruma yanlı bakmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca Toplum, 
Siyaset ve Sanat Enstitüsünün Müdürü Erlan Sayırov’un da belirttiği üzere 1940 yılında Kazaklara Kiril alfabesi 
kullanma zorunluluğu getirilmekle sadece alfabe değişmemiştir. Aynı zamanda Kazak diline uymayan sesleri de 
dile sokmuştur. Bu sadece dili değil, insanların konuşmalarını, düşüncelerini, gelenek göreneklerini de 
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değiştirmiştir. Bu alfabe 70 yıl boyunca okutulduğu için Kazak dilinin içeriğinin ne kadar bozulduğunun yeni 
kuşaklar farkında değiller. Çünkü «В, Ф, Ц, Ч, Э, Е (ИО), Я, Ю, Ь, Ъ, Х, һ, и (ünlü), у (ünlü)» bu ses-harfleri 
Kazak dilinin kendi ses harfleri olarak saymışlar. Ama birçok ilim adamı ve yazarlar Kazak dilinin kökenini Latin 
alfabesine değişerek öğreniriz diyorlar. Eğer biz Latin alfabesini kabul etmiş olursak başka dilden gelen ses-
harflerden ayrılıp kendi Kazak dilimize ulaşabiliriz [7]. 

Kazakistan’ın önünde 1929 yılında kullanmış olduğu Latin alfabesi, kardeş Türk toplumlarının tecrübeleri ve 
yıllardır devam eden hazırlık çalışmalarının sonuçları vardır. Bu tecrübeler ve veriler ışığında Latin alfabesine 
geçiş daha fazla geciktirilmeden yapılma zamanı gelmiştir.  

Kazak dili yaklaşık bir asırdır Rusça cenderesi içerisindedir. Özgürce gelişimi ve öğrenilmesi engellenmiştir. 
Zamanında yönetimin engellediği Kazakça şimdilerde de hâkim dil sıfatını koruyan Rusçanın tehdidi altındadır. 
Bağımsızlık sonrası Kazak dilini öğretme ve yaygınlaştırma çalışmaları hala en yoğun biçimde uygulanmaya 
çalışılmaktadır. Ancak hala günlük konuşmalarda, okullarda, resmi yazışmalarda ve basın yayın organlarında 
Rusça yaygın dil olarak kullanılmaktadır. Bu hâkimiyetin kısa sürede değişmesi gerekmektedir. Globalleşen 
dünyada yeni nesil farklı eğilim ve yönelişlere kaymış farklı dil ve kültürler cazip gelerek millilikten ayrılış ve 
değişimler ön plana çıkmıştır. Böyle bir ortamda Kazak kültürünün Rus Dili ve Edebiyatı, kültürü vs. etkisinde 
doğrudan kalması kaçınılmaz olarak Kazak dili, edebiyatı ve kültürüne olumsuz etkiler yapacaktır.  

Kazak Cumhuriyeti henüz dünya arenasında yeni sayılabilecek bir geçmişe sahip olsa da gerek bulunduğu 
coğrafyadaki konumu, siyasi ve ekonomik potansiyeli, yer altı ve yerüstü kaynakları bakımından gerekse genel 
dünya konjonktüründeki yeri ve söz sahipliği bakımından oldukça öneme sahip bir konumdadır. Böyle bir 
konumdaki Kazakistan’ın hala kendi dilinde yaygın olarak bilgisayar işletim sistemi (Windows, Linux vs.) 
olmaması veya kullanılmaması, cep telefonları sistemlerinin yaygın olarak Rusça kullanılıyor olması kabul 
edilebilir netice değildir ve savunulacak hiçbir yanı yoktur. Bu durum ancak Rusçanın Kazakça üzerindeki 
hâkimiyetinin kırılmasıyla olur. Bunu sağlamada en etkili yollardan birisi de alfabe değişikliği olduğu su 
götürmez bir gerçektir. Her ne kadar yabancı dil bilmek bir avantaj ve zenginlik olsa da bu öz dilimize, ana dili 
Kazakçamıza zarar veren bir husussa buna en radikal tedbirleri almak icap etmektedir.  

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 2006 yılında “Geçmiş dönemlerde mevzubahis edilen 
Latin alfabesine geçiş meselesini yeniden tartışmaya açmamız gerek. Günümüz iletişim sahasında Latin alfabesi 
üstünlük göstermektedir. Birçok ülkelerin özellikle Sovyetler Birliğinde olan ülkelerin çoğunun Latin alfabesine 
geçmesi boşuna değildir” diyerek, bu konudaki siyasi iradeyi ve gerekliliği sergileyerek, meselenin ilmi olarak 
incelemesini istemiştir (Kazakistan Halklar Asamblesi 10. Oturumu konuşması).  

Siyasetçi Andrey Chebotarev’e göre, Latin alfabesine geçilirse bu durum Kazakistan ile Rusya ilişkilerini 
etkilemeyecektir. Ona göre Moskova ile Astana gerektiği durumlarda birbirleriyle Rusça konuşacaktır. Ama tabii 
alfabenin değiştirilmesi ülkenin iç siyasetini etkileyecektir, demektedir [7]. Kazak Dil Kurulu üyesi Akim 
Sadıbekov “Rus dilini değil, Kazak dilini korumamız lazım” diyerek durumu en güzel şekilde özetlemektedir. 
Sadıbekov’a göre, Kazakistan Latin alfabesini kabul etmeye hazır olmasa da bu değişiklikleri destekliyor, çünkü 
Latin alfabesini kabul etmemiz Kazak dilinin toplumda daha yaygın kullanılmasını sağlayacaktır [7]. 

İlimler Akademisi üyesi A.Kaydar: “Alfabeyi değiştirmenin hedefi, bazılarının düşündükleri gibi boşa 
harcanan emek değil, alfabesini değiştiren ülkelere benzemeye çalışmak değil, ABD ya da İngiltere geleneklerini 
nasihat etmek değil, sosyal gelişmenin kanunları, dünyada ileride gelen 50 ülkeyle birlikte Kazakistan’ın da 
gelişebilmesi, sağlam bir millet oluşturmamız için gereken çözüm yolların biridir.» [8, s.5], Yazar Dulat İsabekov 
ise “On sene içerisinde Kazak alfabesinin 3 kere değişmesi Sovyetler Birliğinin imparatorluk siyasetinin 
sonucudur. İmparatorluğun en önemli hedefi sömürge haline getirilen halkların kültürünü kendine benzetmektir. 
Bu siyaseti de alfabe değiştirmeyle sonuca ulaştırdı” [9] diyerek Kazak dilinin Latin alfabesine geçişini doğru 
bulmaktadır.  

2. Geçişin sosyolojik, psikolojik boyutu ve halkın adaptasyonu: Latin alfabesine geçişte önemle üzerinde 
durulması gereken hususlardan birisi bunun halkın üzerinde yaratacağı psikolojik ve sosyolojik durumdur. 
Toplumdaki iletişim düzenini kökten değiştirecek böyle bir değişim elbette ki halk üzerinde psikolojik bir etki 
oluşturacaktır. Yeni alfabeye ve imla düzenine alışma gerek özel gerekse resmi iletişim ve yazışmalarda 
tedirginliğe yol açacaktır. Ancak gerek uluslar arası bir dil durumuna gelen İngilizcenin etkisiyle halkın aşina 
olduğu Latin harfleri gerekse yıllardır kamuoyundaki Latin alfabesine geçiş tartışmaları ve ön hazırlıklar bunu 
kolaylaştıracak niteliktedir. Kazakistan Devletinin yıllardır Kazakçayı öğretmek için uygulamış olduğu kurs ve 
öğretim çalışmaları Latin harflerinin öğretilmesinde tecrübe olarak yansıyacaktır.  

3. Geçişin mali ve siyasi boyutları: Latin alfabesine geçişe sıcak bakmayanların en önemli gerekçelerinden 
birisi ise yeni alfabe değişikliğinin çok masraf çıkaracağı, aynı zamanda yarım yüzyıldan beri Kiril alfabesiyle 
basılan eserlerden faydalanılamayacağı seklindedir. Bu düşünceler diğer Türk Cumhuriyetlerinde de dile 
getirilmiş ancak geçiş sorunsuzca yapılmıştır [10, 121-122 S.]. Kazakistan’ın Latin alfabesine tam geçişi için, 15 
yıl ve 300 milyon Doların gerekli olduğu belirtiliyor. Bazı Rus uzmanlar, Kazakistan’ın şu anda içinde bulunduğu 
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ekonomik kriz ve dış borçların, Kazakistan yönetimine Kiril alfabesinden vazgeçme fikrini tamamen 
unutturabileceğini söylüyorlar. Rus uzmanlara göre, hali hazırdaki Kazakistan bütçesi bu yükü kaldıramaz [11, 
s.52]. Ancak bu fikir doğru bir görüş değildir. Kazakistan coğrafyasında en güçlü ekonomilerden birisi olup bu 
yükü kaldırabilecek ve bu siyasi sorumluğu yönetebilecek güç ve konumdadır. Geçmişteki akıllıca yönetimleri 
gibi bu geçiş de akıllıca ve başarıyla neticeye ulaştırılacağına şüphe yoktur. 

4. Geçişte zamanlama ve aşamalar: 
Latin alfabesine geçiş süreci ne kadar uzun olursa halk üzerindeki olumsuz etkisi o kadar çok olacaktır. Bu 

konuda diğer devletlerin geçiş sürecini göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti 1 Kasım 
1928’de Latin alfabesine geçmiş ve ülke genelinde Millet Mektepleri açılmış; Haziran 1929’dan sonra da ülkede 
Arap harflerinin kullanılması tamamen yasaklanmıştır. Hâlbuki değişim öncesi kurulan Dil Encümenince, yeni 
harflere geçişin yavaş olması, yeni harfler öğretilirken eski harflerin kullanımının da hemen bırakılmayıp 
sürdürülmesi teklif edilmiştir. Yabancı basının da yakından takip ettiği ve Arap harflerinden Latin alfabesine 
geçişin çok uzun bir süreyi bulacağını öne sürdükleri geçiş süreci ile ilgili olarak, örneğin Amerikan basını, on beş 
yıllık bir süre öngörmüştür [12]. Ancak, Mustafa Kemal Atatürk, bu fikirden, halkı tembelliğe iteceği görüşünden 
dolayı vazgeçmiştir ve yedi ay gibi kısa bir sürede geçişi tamamlamıştır.  

Özbekistan’da ise Latin alfabesine geçiş uzun zaman sürdü, yeni alfabe projesinde zaman içerisinde 4 defa 
değişiklik yapıldı. Azerbaycan’da da benzer bir durum vardır. 2001 yılına kadar kitap ve gazetelerin %90’ı Kiril 
alfabesinde çıkmış; bazı gazetelerde baslıklar ve yazar isimleri Latin alfabesi ile yazılırken metinler Kiril 
alfabesinde okuyucuya sunulmuştur. Hatta devlet başkanının Latin alfabesine geçiş için yayımladığı emirden 
sonra bile bazı gazeteler Kiril’le çıkmaya devam etmiştir. 

Bu ülkelerdeki Latin alfabesini kabul etme reformlarının özellikleri ve eksiklikleri aslında birbirlerine 
benziyorlar. Ama yine de farklılıklar yok değil. Azerbaycan’ın Latin alfabesine değişmedeki en büyük eksikliği 
yeni alfabeyle yazılmış çocuk edebiyatının olmamasıdır. Özbekistan’ın en büyük hatası Latin alfabesine 
değiştirmek için kurulan üyelerin arasında dil bilimcilerin az olması, bu yüzden de alfabe ile imla kurallarının 4 
kere değişmesine yol açmıştır.  

Kazak Devleti ve Milli Eğitim Bakanı dilbilimcilerden oluşan komisyonları kurup ülke genelinde uygulanacak 
ve gelecekte değiştirilmesine gerek duyulmayacak alfabe işaretler sistemini oluşturmalıdır. Ardından basım yayın 
için gerekli matbaa altyapısı oluşturulmalı ve özellikle çocuk kitapları olmak üzere gerekli çeviri ve yeni yayınlar 
yapılmalıdır. Ayrıca kurs yerleri ve kurs verecek öğretmen ihtiyacını karşılama yoluna gidilmelidir.  

Sonuç 
Siyasal gelişmelere bağlı olarak birçok toplum alfabe değişimine gitmiştir. Kazakistan da tarihi süreç 

içerisinde bunu birkaç defa yaşamış ve uyum sağlamıştır. Her değişim sürecinde aydınlar farklı gruplara ayrılmış, 
her dönemde eski ve yeni alfabeyi savunan aydınlar çıkmış, çeşitli gerekçelerle savundukları alfabenin halkı için 
önemini dile getirmiştir. Kabul edilen her yeni alfabe öncesinde sancılı bir dönem yaşanmıştır. Bu süreç yeni 
alfabenin kabulüyle sona ermemiştir. Buna müteakip eserlerin tekrar basılması, yeni alfabeye uyum süreci 
başlamıştır. Her değişim sürecinde maddi manevi sıkıntılar yaşanmıştır.  

Kazakistan’ın Latin alfabesine geçişi başarıyla atlatacağına şüphe yoktur. Gerekli altyapı oluşturulduğunda 
geçiş süreci başlayacak ve sorunsuz bir şekilde adaptasyon sağlanacaktır. Böylece hem Kazak dili açısından hem 
de uluslar arası arenadaki yeri bakımından Kazakça layık oldu yere daha emin adımlarla ilerleyecektir.  
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 Түйіндеме: Мақалада тілші-әдіскер ғалым Ф.Оразбаеваның ғылыми-педагогикалық еңбегінің мәні 
мен маңызы жайлы баяндалады. 

 Тірек сөздер: қатысымдық, тілдік қатынас, ғалым, әдіскер. 
 Аннотация: В статье рассматриваются сущность и значение научно-педагогичнской работы ученого-

языковеда и методиста Ф.Оразбаевой. 
 Ключевые слова: коммуникативный, языковая коммуникация, ученый, языковед.  
 Annotation: The article discusses the essence and significance of the scientific and pedagogical work of a 

linguist and methodologist F.Orazbaeva. 
 Keywords: communicative, language communication, scientist, linguist. 
 
Оразбаева Фаузия Шамсиқызы 1991 жылдан бастап Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті 

– қазіргі Қазақтың Ұлттық педагогикалық университетінің оқу-әдістемелік істер жөніндегі проректоры 
болып қызмет етті. Бұл тұста мен Қазіргі қазақ тілі кафедрасында қазақ тілін оқыту әдістемесінен сабақ 
беріп, әрі қоғамдық жұмыс ретінде кафедраның әдістеме мәселесіне жауапкершілікті қоса атқарып 
жүрдім. Жұмысымыздың мазмұнына сай, өзгелерге қарағанда бұл кісімен жиі жолығысып тұрдық. 
Фаузия Шамсиқызын бір көргеннен-ақ, оның бойынан сыпайы мінезі, жылы жүзі, сөйлеу мәнеріндегі 
сүйкімділігі адамға ерекше бір шуақ шашып тұрғандай сезімге бөлейтін. Тұлға болмысын даралай түсер 
жылылық пен ілтипатын айтып жеткізу қиын. Әлде маған осы бір мінезге бай, сүйкімді жанның бар 
болмысы ұнағандықтан ба, әйтеуір, әр кездесуімізден соң мен бір түрлі рухани тазарып, жан дүнием 
кеңейіп кеткендей болатынмын. Қызмет бабындағы таныстығымыз, шынайы әріптестік сыйластыққа, 
тұлғаға деген құрметке жалғасты. Әртүрлі тұрмыстың ретімен әрқайсымыз әр жаққа кеттік. (Мен 
Астанаға ауысып, ол Алматыда қалды). Жұмыс бабымен анда-санда кездескен жағдайда да Фаузия 
Шамсиқызы сол баяғы биязы мінезі мен принципті іскерлігінен жаңылған емес. Біліктілік пен 
ұйымдастырушылық қабілеті қатар өркен жайған. Осы қабілеттің арқасында ол университет жанынан 
кандидаттық пен докторлық қорғайтын ғылыми кеңес ашты. Филология, педагогика ғылымдарының 
кандитаттық және докторлық ғылыми дәрежесін беру жөніндегі сол диссертациялық кеңестің төрайымы 
болды. Сол кеңесті бірнеше жылдар қатарынан өзінің дипломатиялық кеңдігімен өте жақсы, жайлы, еркін 
басқарып, ғылым жолына көптеген мамандар даярлады. Тіпті, қорғау барысында ғылыми кеңес 
мүшелерінің бірауыздан дауыс беруі қорғап тұрған адамның өзінен гөрі бұл кісінің ісі мен жүргізу 
саясатының жайлылығынан ба деген ой туады... Мұны Фаузия Шамсиқызының бойындағы 
парасыттылық қасиеттердің арқасы деп бағалауымызға толық болады. 

 Қорғаймын деп, ісі түсіп барушыларды қайдан болса да, таныс, таныс емесіне қарамай, бәрін жақсы, 
жылы жүзбен қабылдап, сөйлесіп, қорғаушының бойына жігер құяды, ғылыми бағытын анықтауға 
көмектеседі. Бұған қалай риза болмассың?! Кім болса да, бұл кісіге жақсылық пен амандық тілеп, 
ризашылық білдіріп жатады. Ізденуші диссертациясын жақсы қорғап жатса, қорғаушының қуанышын 
бөлісе біледі. Тал бойына жарасқан салмақты мінезін, кісілік кішіпейілділігін, жан дүниесінің сұлулығын 
бөліп айтқым келеді. Әдемі тұлғаны әдемі сұлу сезім жаратады екен-ау деп ойласың... 

 Алматы мемлекеттік университетінде бірге жұмыс жасасып жүрген кездегі бір жағдай еске еріксіз 
түседі. Бұл кісі докторлық жұмыс жазып жүрген болатын. Сол күннің бірінде кафедраға келді. Әңгіме 
барысында мен: 

– Қай саладан қорғайын деп жүрсіз? Педагогиканың әдістемесінен бе? Әлде тілдің теориясынан ба? – 
дедім.  



46 

– Білмедім... Әлі де кеңесшімен ақылдасып, анықтау керек. Тілдің теориясы болып қалуы да мүмкін, – 
деген ойын білдірді. Мен сол кезде: 

– Сіз тілдің теориясынан гөрі әдістемеге бармайсыз ба? Теорияның қыры мен сырын зерттеушілер 
жеткілікті, зерттеліп те жатыр. Әлі де зерттеле береді... Сол тілді оқытудың педагогикалық әдістемесін 
неге қорғамайсыз? Бұл саланы болашақта кім алып жүреді? Бұдан кандидаттар аз. Доктор тіптен жоқ. Сіз 
сол саладан қорғасаңыз дұрыс болар еді. Сонда бүкіл Қазақстанға белгілі, әйгілі ғалым, ұстаз, педагог 
болар едіңіз, – деген едім. 

... Бұл әңгімеміз ол кісінің есінде бар ма, жоқ па білмеймін?! Әйтеуір, менің есімде сақталып қалды. 
Бүгінде Фаузия Оразбаева – қазақ тілін оқыту әдістемесі бойынша жазылған қаншама бағдарламалардың, 
оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың авторы. Әрі методика бойынша көптеген кандидаттық, 
докторлық диссертациялар қорғатып, мамандар даярлауда, республикаға белгілі ғалым, ұстаз, педагог 
биігіне көтеріліп отыр. 

 «Жақсы сөз – жарым ырыс» деген... Сол кездегі жақсы сөзімнің, жақсы тілегімнің орындалғаны үшін 
де іштей мақтаныш сезіміне бөленемін. Әлбетте, ғалым жеткен бүгінгі жеңістің тұғырлы биігі, сөз жоқ, 
үлкен қабілеттің, табанды еңбектің көрінісі екенін уақыттың өзі де дәлелдеп отыр. 

 Біз білетін ғалым-ұстаз ізденушілермен, әріптестерімен өте мәдениетті, аса сыпайы араласады. Ол 
ғылымға шексіз адал. Әдістеме саласындағы жұмысты ұйымдастыру қабілеті, кісілермен қарым-
қатынасы үлкендерге деген ілтипаты ерекше. Үлкенді де, кішіні де, қатарластарын да ұйыта ұйымдастыра 
біледі. 

 Ф.Оразбаева «Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім синонимдері» деген тақырыпта кандидаттық және 
«Тілдік қатынас пен қатысым әдісінің ғылыми-теориялық негіздері» деген тақырыпта докторлық 
диссертация қорғады. Фаузия Шамсиқызының көптеген еңбектерінің бәрін болмаса да, бірер шамасының 
атын атап өтейін. «Қазақ тілін тез үйрену сабағы» («Ускоренный практический курс по казахскому 
языку»), «Тілдік коммуникацияның негіздері», «Тілдік қатынас пен қатысым әдісінің ғылыми-теориялық 
негіздері» деген еңбектері жарық көрді. Бұл еңбектер – студенттер мен магистрлерге, ізденушілер мен 
аспиранттарға, т.б. осы саладағы оқытушылар мен ұстаздарға аса пайдалы зерттеулер. 

 Фаузия Шамсиқызының бойындағы бір жақсы қасиет – адамдарға жақсылық жасап тұрғысы келіп 
тұрады. Адам бойындағы небір мәселелерден қажеттілік туындаса, соны көре де, байқай да біледі. Адам 
бойынан жақсылық іздері мен нысанын тауып, оны әрі дамытып, айта да алады, қолдай да біледі. 

Фаузия Шамсиқызының отбасымен жіті таныстығым жоқ. Қызы Эльмираны білемін. Әріптесіміз. 
Соңғы жылдары Астанаға көшіп келіп, Эльмира да қорғады. Эльмира да біздің Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университеті Қазақ тілі білімі кафедрасына оқытушы болып орналасты. Филология 
ғылымдарының кандидаты еді... Осыдан екі-үш жыл бұрын докторлығын қорғады. Дарынды ұстаз, 
білікті, білімді ғалым. Қазақ тіліне аса жетік сирек жастарымыздың бірі. 

 Біліммен қоса Эльмираның бойынан да, ойынан да сол шешесі Фаузия Шамсиқызына тартқан 
тұлғалық сипаттарды көргендей боласың. Үлкенге құрметі, жалпы кафедра ұжымына деген ниеті мен 
ықыласынан терең зиялылық аңғарылады. Бірнеше жыл қатарынан үкіметтік үлкен бір орында өз 
мамандығы бойынша жұмыс атқарды, бүгінде Назарбаев университетінің профессоры. Біздің ұжыммен 
қарым-қатынасы үзілмей, өте мәдениеттілігімен әлі де жалғасуда. Міне, осындай тәрбиелі баланы көріп, 
Фаузия Шамсиқызының жалғасы жақсы екенін айтқымыз келеді. Анасы да, қызы да – еліне адал қызмет 
жасап жатқан азаматшалар. Жолдасы Нұрлан Оразалинді ел алдындағы үлкен қызметі бойынша 
теледидар мен газет-журналдар арқылы білеміз. Елдің үлкен қайраткері, белгілі азаматы, отбасының адал 
ұйтқысы. Әрине, отбасының гүл-гүл жайнап, бәрінің өз орнында жарасып тұруына осы тұлғаның көп 
әсері барын да ашық айту жарасымды. Бұл – «Таудай талап, бармақтай бақ берсін» деген үлкендер сөзінің 
көрінісі... 

 Жалпы жарасымдық – үлкен үйлесім мен өзара ұғыныстықтың жемісі. Жарасымдылық – отбасының 
көркі. Менің ойымша, бұл отбасы – сондай отбасы. Ұлдарын алсаңыз... Оған қоса күйеу баласы да... Бір 
көргеннен-ақ бұл жанұяның үлгілі тәлім-тәрбиесін байқатады. Өте мәдениетті отбасы. Отанымызда осы 
сияқты жанұялар көбейе берсін. Мұндай отбасылардың көбеюі – елдің абройы. Елімізде тыныштық пен 
байлық болсын, ал бұл отбасына тілерім – зор денсаулық, бақыт! Әрқашанда биіктей берулеріне 
тілектеспін. 

«Жақсыға айтқан тура сөз – шыңға тіккен тумен тең» дегендей, Фаузия Шамсиқызы туралы іркілмей, 
жан-жақты сөздер айтуымызға әбден болады... 

 
 
 

ҚЫРЫ МЕН СЫРЫ МОЛ ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ ОЙ-ТОЛҒАУ! 
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 Резюме: В статье рассматриваются научные, педагогические, методические особенности ученого 

Фаузии Оразбаевой. 
 Annotation: The article deals with the scientific, teaching, methodical feature of the scientist Fauzia 

Urazbaeva. 
 
Білім беруді, тәрбие беруді жан-жақты ізгілендіру барысында үзбей еңбек етіп келе жатқан Фаузия 

Шамсиқызының еңбегі ерекше екеніне сеніміміз өте мол. Өзінің қашанда ізденгіштігі, сапасы мол білімі, 
табандылығы, қазақ тіл біліміне деген құштарлығы әр кезде-ақ көрініс тауып, бір-біріне үнемі сабақтасып 
жататын. Әсіресе, тіл мәртебесі сөз болғанда: «Тіл ‒ асыл қазынамыз», «Ұлттық құндылықты білу ең 
алдымен қазақ тілін терең, тиянақты меңгеру екенін ешқашан ұмытпауымызға болмайтынын жақсы 
түсінуіміз керек» деген сөздері кімге болса да ой тастайтыны белгілі. Ол қашанда «Сөзі жоғалған 
жұрттың өзі де жоғалады» деп, қынжыла айтқан Ахмет Байтұрсынұлының қанатты сөздеріне үнемі баса 
назар аударып үлкен мән бере қарайтын. Кей кездерде басқа ұлт өкілдерінің қазақ тілінде еркін 
сөйлегендеріне қатты қуанатын. «Йә, қазақ елінде тұрып, сол тілді меңгере білу зор бақыт емес пе» дей 
келе, оларды мысалдау мен дәлелдеуді қатты ұнататын. Шет елдерде сапарлас болып жүріп бір 
байқағаным, қашанда осы зерттеуші ғалым қарапайымдылық пен ізгіліктің айнасы іспетті. Оның тіпті 
салиқалы, байсалды түрде айтқан әр пікірлерінде терең, мағыналы ой өргізе білгендіктен өзінде еріксіз 
сол мәселе жайында пікір, әңгіме қозғауға тура келеді. Бүгінде бергеннен әлі де берері көп ұстаз-
ғалымның қазақ тіліне деген үлкен құрмет сүйіспеншілігі, сондай-ақ әдебиетке деген айрықша ынта-
ықыласы үнемі жан дүниесінен байқалып тұрады. Іс-сапар кезінде мен кейде: «Сен ақынның жарысың, 
сондықтан әдебиетті айырықша сүйесің, оны тілден бөліп жармау керектігін жақсы ұғынасың», ‒ деп 
айтатынмын. Ол келісе отырып, мойындайтын. 

 Кезінде «Адамзаттың Айтматовы» атанған ұлы жазушы 1997 жылы жарық көрген, мемлекеттік 
сыйлық лауреаты Н.Оразалиннің «Құралайдың салқыны» атты өлең жинағына: «Өлең – адам ойы мен 
сезімнің тұңғиық сырларын тербейтін мәңгілік пен шексіз қозғалыстың құдіретті көзі екенін естен 
шығарма» деп пікір жазған еді. Бұл пікір поэзияға деген үлкен ой-дүниені аңғартқандай емес пе?!. Осы 
жинағында ақынның өзіне арналған өлең жолдарынан үзінді келтірсек: 

«Келмедің, жаным, өмірге мынау бекер біз, 
Біреуге – күрмеу, біреуге бал мен шекерміз 
Біреуге – асыл, біреуге жасық көрініп, ғұмыр кешерміз... 
Өмірден бірге өтерміз» деген сөздерде ақынның жан-дүниесі, асыл сезімі, жүрегінің лүпілі анық 

сезілгендей емес пе?! Йә, өзің тіл маманысың, тілдік талдауларды өте жоғары деңгейде көрсете білесің, 
демек, әдебиет әлемі сен үшін алынбайтын белес емес. Фаукен, сенің қоңыр дауыспен ән салғаның қандай 
жарасады!. Кім де болса тыңдағысы келе береді. Бұл да сенің жан-жақты екеніңді анықтағандай бір 
көрініс қой. Әрқашан да бағалы ой мен салиқалы Фаукеннің пікірі кімді де болса тәнті еткендей. 
Арамызда осындай «ақырын жүріп, анық басатын» ғалым қыздардың болғанына қатты сүйсінеміз. 
Амандығын тілейміз, жасай берсін демекпіз.  

 Зерттеуші-ғалым туған халқының тілі, оның әдебиетіне деген ұлттық сезімдерді тәрбиелей отырып, 
бүкіл адамзат қауымының тілі, әдебиетіне деген қызығушылығына әсер ететінімізді өте жоғары бағалай 
біледі. Еңбек жолында Фаузия Шамсиқызы қазақ тілінен әдістеме-дидактикалық материалдарды орнымен 
пайдалана білудің, тілдік талдаудың жолдарын анықтап, бірнеше ғылыми-зерттеу еңбектерін жазды. Бұл 
еңбектердің өз құнын ешқашан жоймайтыны белгілі. «Тілдік қатынас теориясы мен әдістемесі», 1996 
жылы «Тілдік коммуникация мен қатысым әдісінің ғылыми-эстетикалық негіздері» бойынша қорғалған 
докторлық жұмысын пайдалануда әр ұстаз-шәкірттің ризашылығы мол.  

 Зерттеушінің жастардың өзіндік ойлау, өзіндік пікірде болуын, тұжырым жасай білулеріне аса мән 
беретініне Римде болғанда «Сапиенца университетінде» сабаққа қатысқанымызда әбден көзім жетті. 
Магистрлердің диссертациясының бет саны 60-70-тен аспайды, бірақ өзіндік тұжырым пікірге өте бай 
екенін көрдік. Фаузия Шамсиқызы болса: «Міне, бізге де осы керек», - дей қатты назарға ала білді. «Біз 
қашанда сабақты түрлендіріп өткізіп, тіл дамыту, сөйлеу мәдениетіне баули білуді бір сәтте естен 
шығармауымыз керек» дегенді айта отырып, жазбаша тіл дамытудың жолдарын кезеңмен аша білді. 
Ғалым әдемі, әдеби сөйлей білудің негізі оқыған шығармада жатқанын түсіну керектігін жеткізді. Сондай-
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ақ, халық тіл байлығын жете меңгергенде ғана іске асатынына тоқталды. Сондай-ақ тіл мәдениетіне үнемі 
дағдыландыру, көркем әдеби тілін жетілдіруде қазақ тілі сабағының маңызы, орны айрықша екенін жете 
түсіндірді. Осы мәселе туралы мыңдаған студенттер де қатты ризашылықтарын білдірді. 

 Демек, ұстаздар жұмыс барысында жастардың мәтінді оқытуда көркем шығарманың тілін, сөйлеу 
мәдениетін қалыптастыруда үзбей еңбектенуі қажет. Қашанда болмасын тіл мен әдебиетті жете меңгерту 
үшін қолданылатын жұмыс түрлері өте көп. Олардың атқарылатын қай-қайсысы болмасын тілдің қыр-
сырын толық ашуда өз үлестерін қосары сөзсіз. Сабақ барысында тіл дамытуға арналған қазақ тілі 
сабақтарында ауызша немесе жазбаша шағын суреттеме-эссе, шығарма, шығарма-пікір жаздыруға 
болады. Сондай-ақ, мақал-мәтел, шешендік сөздердің үлгілерін үлгі-тірек ретінде қалай пайдалануға 
болатынын ғалым айқындап көрсетеді. Фаузия Шамсиқызы өзгетілді аудиторияда да қолданудың 
жолдарын саралап көрсетіп, оқулықтарында толық дидактикалық матриалдар жүйесін жасады. Демек, 
оқушыларымыз қазақ тілі этикасын түсіне отырып, оны қолдануға дағдыланып, оның мазмұн-мәнін 
ашуға тырысты. Зерттеуші тілді, білімді жетілдіруде оқушылардың дайындық деңгейіне көңіл бөліп, 
сөйлеу үлгілерінің түрлерін жан-жақты мысалдар арқылы жеткізе білді. Фаузия Шамсиқызының жылдар 
бойы үзбей жүргізген жұмыстары өз жемісін табуда. Ұстаздар үшін үлкен қазына әлі де жалғаса берері 
сөзсіз демекпіз.  

 Ғалымның тіл мәселесіне қатысты еңбектері жан-жақты сараптала келе, мол асыл қазына ретінде 
пайдаланылуда. Бұл мәселелер төңірегінде көптеген еңбектер жазылды. Әлі де жазыла берері сөзсіз. Йә, 
ақын жырлағандай: «Бақыт деген ‒ баптап өскен жемісінің өнуі айналаңда ақ ниетті адамдардың 
болуы...» дегендей өз еңбегінің жемісі халық игілігіне айналатынына қуанады. Зерттеуші ғалым қызымыз 
бүгінде қай ортада болмасын өзінің айрықша білімділігімен қашанда көзге түседі. Денің сау болып, шам-
шырақтай жайнап, арамызда жүре бер!... 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены риторические вопросительные предложения и их роль в 
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Башҡорт телендә аралашыу, йәғни (коммуникатив) маҡсаты яғынан һөйләмдәрҙең дүрт төрө 

ҡулланыла:  
1) хәбәр һөйләмдәр; 2) һорау һөйләмдәр; 3) бойороҡ-өндәү һөйләмдәр; 4) тойғо һөйләмдәр [3]. 
Һорау һөйләмдәр башҡа төр һөйләмдәрҙән үҙенең аныҡ һорау интонацияһы булыуы менән айырылып 

тора. Һорау интонацияһы йыш ҡына һорау һөйләмдең берҙән-бер билдәһе була. Һорау дөйөм һәм конкрет 
формала булырға мөмкин. Дөйөм һорау һөйләмдәрҙә берәй эш-хәл, ваҡиға, әйбер хаҡында ни ҙә булһа 
белеү, уларҙың булыу-булмауын асыҡлау маҡсаты ҡуйыла. Һөйләүсе һорау һөйләмдәр ярҙамында теге 
йәки был мәсьәләне асыҡларға, берәй төшөнсәне аңларға теләген белдерә.  

Хәл-ваҡиғаның ҡасан, ҡайҙа, нисек, ни рәүешле, кем тарафынан башҡарылыуын һ.б. асыҡларға 
теләгәндә конкрет һорау һөйләмдәр барлыҡҡа килә. – Ниңә тип ни, күпмегә хәтле былай һыҙланып 
йөрөмәксе булаһың? – тине Сыуаҡай әбей, ҡаты итеп («Кәмһетелгәндәр»). – Ҡыҙҙарым, – тине ул, 
тауышын көскә сығарып. – Ҡыҙыҡайҙарым, һеҙ ҡайҙа?.. («Кәмһетелгәндәр»). – Һиңә берәй изге йән 
осраманымы? – тип ныҡышҡан, ти, әбей («Кәмһетелгәндәр»). – Ә балалар? – тине Байгилде ағай, 
аптыранып. – Балаларымды ҡайҙа ҡуям?! («Кәмһетелгәндәр»). 
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Һорау һөйләмдәрҙә һорауҙы белдергән махсус грамматик саралар ҙа бар. Мәҫәлән, бындай 
һөйләмдәрҙә һорау киҫәксәләре ҡулланыла: Бабай, атыңды туғарайыҡмы? («Кәмһетелгәндәр»). Сәғүрә 
еңгә уның яғына көскә башын бороп: – Ҡыҙыҡайым, бәпесем, ауырып киттеңме әллә? – тип һораны 
(«Кәмһетелгәндәр»). – Килдегеҙме, ҡыҙҙарым? – тине Шәһит бабай («Кәмһетелгәндәр»). 

Хәл-ваҡиғаның ҡасан, ҡайҙа, нисек, ни рәүешле, кем ҡатнашлығында башҡарылыуын һ.б. асыҡларға 
теләгәндә һорау алмаштары бик актив ҡулланыла. Мәҫәлән: – Ниңә оло кешене үсекләйһең? – тип 
шыбырланы Сәғүрә еңгә. – Үсегеп килмәй ҡуйһа, мине кем ҡарар? («Кәмһетелгәндәр»). Ҡайҙа 
ҡабаланаһың? («Емеш»). Ниңә алып сыҡманың? («Оло Эйек буйында»). «Эй-й, Байрас, ниңә һин бында, 
Ырымбурға, килмәнең икән?» («Емеш»). – Тик ҡасан ғына үҫеп, ҡул араһына инер һуң ул?! 
(«Кәмһетелгәндәр»). 

Һорау һөйләмдәр төп һорау һәм риторик һорау һөйләмдәргә бүленә. Төп һорау һөйләмдәргә үрҙәге 
миҫалдарҙы килтерергә мөмкин.  

Риторик һорау һөйләмдәр хәҙерге башҡорт телендә семантик йәһәттән бик күп төрлө. Риторик һорау 
һөйләмдәрҙең семантик үҙенсәлектәрен был мәҡәләлә Зәйнәб Биишеваның «Яҡтыға» трилогияһы 
миҫалында (Емеш. Роман. Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1990. – 496 бит; Кәмһетелгәндәр. Роман. 
Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1990. – 432 бит; Оло Эйек буйында. Роман. – Өфө: Башҡортостан 
китап нәшриәте, 1990. – 288 бит) ҡараныҡ.  

Риторик һорау һөйләмдәр әҙәби әҫәрҙәрҙә, шул иҫәптән «Яҡтыға» трилогияһында йыш осрай. Бындай 
һөйләмдәр мәғәнә яғынан хәбәр һөйләмдәргә лә яҡын була: Ҡарасы, ҡайһы арала был болот ҡалҡып 
сыҡҡан? («Кәмһетелгәндәр»). Эй әҙәм аҡтығы, ҡулынан килмәгәс, исмаһам, тик кенә торһа ни була 
икән? Үҙ һүҙеңдән үҙең баш тартыу кешелекме ни?! («Емеш»). Тик Сыуаҡай әбей генә, ҡаты шомланып: 
– Китсе, кит! Дүрт йәшлек бала белә торған эшме ни инде был?! Һай, ахыр заман балаһы... – тип 
һөйләнде («Кәмһетелгәндәр»). Байгилде ағай башҡа ваҡыт булһа: – Сыуаҡай еңгә, бәй-бәй, һиңә ни 
булды? Һин дә аллаға үпкәле һүҙҙәр әйтә башланың түгелме һуң? – тип мәрәкәләмәй ҡалмаҫ ине, 
әлбиттә («Кәмһетелгәндәр»). 

Художестволы әҫәрҙәрҙә персонаждарҙың эске телмәре күп осраҡта риторик һорау һөйләмдәр менән 
бирелә [1]. Риторик һорау һөйләмдәр хис-тойғоло була, текстың йөкмәткеһенә экспрессивлыҡ, 
эмоционаллек өҫтәй. Йәнле телмәрҙән айырмалы рәүештә, монологик типтағы әҫәрҙәрҙә һорау һөйләмдәр 
өҫтәмә функция ҡабул итә, сөнки уларҙа һорау һәм һөҙөмтә, раҫлау һәм кире ҡағыу, аптырау һәм 
һоҡланыу һ.б. мәғәнәләр бергә килә. 

Миҫалдар: Ниндәй яҙмыш көтә уларҙы киләсәктә?.. Нимәләр күрергә, ниҙәр кисерергә тура киләсәк?.. 
Улар әле был хаҡта уйлай белмәйҙәр («Кәмһетелгәндәр»). 

«Нисек өйгә ҡайтырға хәҙер?! Ни тип яуап бирергә?! Исмаһам, атайым да өйҙә юҡ бит әле... Ағайым 
да... ... Йә, ярар, ни булһа булыр, ҡайтайым, тип уйланы ахыр Емеш. Өшөп-туңып үлергәме ни былай?..» 
(«Кәмһетелгәндәр»). 

«Йә, бынауындай сүмәлә төҫлө өҫ-башым менән ни тип кешегә килеп индем икән? Тиҙерәк, йәһәтерәк 
сығып китергә кәрәк бынан!..» — тип, кәмһенеп уйланды ул (Емеш) («Оло Эйек буйында»). 

Емешкә тағы ла күңелһеҙерәк, моңһоуыраҡ булып китте. «Нимә эшләргә? Ҡалайтып көн үткәрергә?! 
Туҡта, бынауы тирәк башына менеп тирә-яҡты ҡарайым, исмаһам... Ҡыҙҙар тауы күренмәҫме икән?..» 
(«Оло Эйек буйында»). 

Был әҫәрҙә риторик һорау һөйләмдәр күп осраҡта эске монолог рәүешендә ҡулланылған. Ул эске 
телмәрҙең иң ҡатмарлы формаһы булып һанала. Мәҫәлән: 

...Ҡайҙа барырбыҙ? Нисек урынлашырбыҙ?.. Айһылыу ауырлыҡҡа сыҙармы? Нисек әйтһәң дә, 
берәүҙәрҙең берҙән-бер иркә ҡыҙы бит...» Иштуғандың күҙ алдында ваҡыт-ваҡыт Емеш менән Йәнеш тә 
килеп баҫҡыланы. «Инде улар ни эшләрҙәр?.. Атайым да өйҙә юҡ бит, исмаһам. Ә мин уларҙы үгәй 
ҡулына ташлап ҡастым... Их, оятһыҙ... Йә, ағай кеше шулай буламы инде? Атайымдың күҙенә мин нисек 
күренермен?..» Был уйҙарға әлеге-баяғы ат урлау мәсьәләһе лә килеп ҡушылып киткеләне. «Ауылда беҙҙе 
хәҙер ат ҡарағы тип йөрөтәләр инде... Их, үҙ атым булһа, был эште эшләр инемме ни мин?.. ... Ҡайҙа 
ҡуйырға, нимә эшләтергә был аттарҙы? Әллә һатып ебәрергәме?.. («Кәмһетелгәндәр»). 

Зәйнәб Биишеваның «Яҡтыға» трилогияһында риторик һорау һөйләмдәрҙе ҡулланыу 
персонаждарҙың, нигеҙҙә төп героиня Емештең эске донъяһын асыуҙа ҙур роль уйнай. Уның ҡапма-
ҡаршылыҡлы ҡылыҡтарына һәм ҡарарҙарына бөтә әҫәр буйы эске телмәр ҡушылып килә, һәм был 
уҡыусыға Емештең конкрет ваҡиғала ниндәй эмоциональ торошта икәнен күрһәтергә ярҙам итә: 

«Өйрәк бәпкәләренең суҡыштары ниңә былай йәмһеҙ, тупаҫ икән? Үҙҙәре, етмәһә, шундай ҡомһоҙҙар. 
Туйыуҙы ла белмәйҙәр. Ни һалһаң, шуны һоғаланып сәйнәмәй йотоп бөтөрәләр... Тауыҡ себештәре тәүҙә 
бик матур булалар. Суҡыштары беҙ кеүек, күҙҙәре елбәҙәк кеүек кенә була. Кәүҙәләре уларҙың һары 
күбәләккә, тәпәйҙәре ҡыҙыл сәскәгә оҡшай. Ә аҙаҡтан, үҫә-үҫә йәп-йәмһеҙ тауыҡҡа әйләнәләр. Йә, ниңә 
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үҫәләр икән инде? Шул матур ғына көйө ҡалһаларсы инде... Бөтә нәмә лә шулай тыуа, үҫә, үләме икән 
ни?.. Хатта бынауы ағастар ҙа... Ниңә былай? Ни өсөн? Уны үҙгәртмәй, иң матур бер сағында ғына 
туҡтатып булмаймы икән ни? Мин дә шулай үҫермен, ҡартайырмын... унан үлерменме икән? Уй, ниндәй 
ҡурҡыныс!.. Былай булғансы, тыумаған ғына булһамсы мин!..» Емеш ошондай аңлайышһыҙ, ҡатмарлы 
уйҙарҙан арына алмай ултырғанда, бер ҡаҙ бәпкәһе уның эргәһенә килде («Кәмһетелгәндәр»). 

Был форма ярҙамында Емеш үҙенең уйлау процесының төп һөҙөмтәләрен туплай, шуның өсөн уларға 
теүәллек, тамамланғанлыҡ һәм өҙлөкһөҙлөк хас. Эске монолог героиняның үҙ-үҙен тынысландырыу, 
йыуатыу, үҙенең ҡылыҡтарына баһа биреү сараһы булып та хеҙмәт итә [2]. Мәҫәлән: 

Етмәһә бая Байрас биргән кескәй ҡағыҙ киҫәге лә уның йөрәген үтә йыш, ярһыу тибергә мәжбүр итә 
ине. Усын көйҙөрөп, йөрәген яндырып, йөҙөнә эҫе нур бөркөп тора һымаҡ, һәм ул үҙенең нисек әле был 
ҡағыҙҙы киреләнмәй, икеләнмәй генә түгел, ә ниндәйҙер бөткөһөҙ кинәнес, ҡыуаныс менән алыуына һис 
тә төшөнә алмай ыҙаланды. «Нисек былай булды һуң? Ниңә Емеш уны алды? Ниңә ташламаны? Ниңә 
ниндәйҙер сиктән тыш яҡын, ҡөҙрәтле нәмә һымаҡ күреп ҡәҙерләп юбкаһындағы кескәй генә кеҫәгә 
йәшереп ҡуйҙы? Бер саҡ Моратшаның уҡ менән атып биргән хатын ул шунда уҡ йыртҡылап 
ырғытҡайны лабаһа? Ниңә Байрастың хатын ташларға уның көсө етмәй? Улай ғына ла түгел, ниңә 
кескәй генә ҡағыҙ киҫәге уның йөрәгендә тау хәтле тулҡын тыуҙыра?» («Емеш»). 

Риторик һорау һөйләмдәр иһә төп һорау һөйләмдәрҙән айырылып тора, сөнки улар тыңлаусынан яуап 
талап итмәй һәм был осраҡта тыңлаусының булыуы ла шарт түгел. Миҫалдар: Бына бит, әҙәмгә күпме 
кәрәк? Бүтән һүҙ тиген, ә? Ниңә ағайым яратмай икән уларҙы?.. Айһылыу еңгәне күрәләтә ата-әсәһенән 
шулай бөтөнләй айырыу яраймы икән ни? («Емеш»). Үҙе әленән-әле көрһөнөп: – Эй-й, тулғаҡ аҙабын да, 
әсәлек ләззәтен дә татымаған кеше балаларҙы йәлләй белерме лә, ҡарай белерме? Булмаҫ, йүне булмаҫ, – 
тип һөйләнде («Кәмһетелгәндәр»). 

Емештең эске монологтарында ла беҙ уның икенсе кешеләрҙең әйтелгән һүҙҙәренә һәм эшләгән 
ҡылыҡтарына яуап түгел, ә уның реакцияһын ғына күрәбеҙ.  

 – Бәй, мин һине сиған ҡыҙылыр тип торһам... – тине ағай, ҡашын яҙмай ғына. Бүтән һүҙ өҫтәмәне, 
һаман шул ҡараңғы сырай менән бал һатыуында булды. Емеш эстән генә йылмайып ҡуйҙы. «Моғайын, 
был ағайҙың балға асыуы киләлер. Ҡумыҡҡан йүкә балы тәпәндән сыҡмай ыҙалай ҙабаһа! Шул юҡ нәмә 
менән һатыу итеп тороуына йәне көйәлер уның. Ысынлап та, шундай олпат, етди кешенең эшеме ни 
инде был?! Кем белә, бәлки, Емеш шикелле үк уның да был баҙар тигән нәмәне йәне һөймәйҙер?..» 
(«Емеш»). 

Ахыр, мейес артынараҡ инеп ултырған ерҙән кемдер күтәрелеп баҫты:  
– Бер һүҙ әйтәйем әле. «Аһа, Бибеш апайым даһа?! – тип тамам аптырап китте Емеш. Нимә 

һөйләмәксе икән? Әле ағайым ҡасан ғына, Бибеш ширҡәткә инергә теше-тырнағы менән ҡаршы тора, 
бер нәмәгә ҡатнашмай, бер ергә йөрөмәй, тип яҙғайны. Әле инде ниндәйҙер һүҙ әйтмәксе. Баҙыян 
еңгәмдән өлгө ала, күрәһең» («Емеш»). 

Шулай уҡ Емештең монологтары аша беҙ уның күңел торошо тураһында ла мәғлүмәт алабыҙ. Ул 
ҡайһы ваҡыт шат, ҡайһы ваҡыт ҡайғылы, бошонҡо һәм дә аптыраған хәлдә сағылдырыла:  

«Көрән бейәнең атлауы ырамлы, тигән була ағайым, – тип инде бошоноп уйланды Емеш. – Ҡайҙан 
ырамлы булһын? Бер аяғын алға баҫһа, икенсеһен артҡа баҫа һымаҡ. Эй-й, был икһеҙ-сикһеҙ ялан 
яҡтарын беҙ нисек уҙып бөтөрбөҙ ҙә, ҡасан барып етербеҙ?» («Кәмһетелгәндәр»). 

«Ниңә Иштуған ағайым бер һүҙ ҙә әйтмәй икән, исмаһам? Айһылыуҙы мин яратам бит уны! – тиһә 
лә ҡуйһа ни була икән?.. Айһылыу апай ҙа өндәшмәй. Бына Таһир менән Зөһрә бит улай булмаған... Аҡтыҡ 
һулыштарына тиклем тартышҡандар. Ҡуҙыйкүрпәс менән Маянһылыу ҙа шулай... Әллә әкиәттә, 
китапта ғына кеше ҡыйыу буламы икән?» – тип өҙгөләнеп, бөтә йөрәктән көйөнөп уйланды Емеш 
(«Кәмһетелгәндәр»). 

Әҫәрҙәге эске телмәр Емештең серҙәренең сиселеше кеүек ҡабул ителә. Уҡыусылар Емештең хис-
тойғоларын асыҡтан-асыҡ уҡый, ә был инде авторҙың әйтергә теләгән ниәттәрен яҡшыраҡ аңларға ярҙам 
итә.  

Эске монологтарҙа ҡулланылған риторик һорау һөйләмдәр әҫәрҙәрҙең психологизмын көсәйтә, 
ваҡиғалар менән хис-тойғолар араһындағы бәйләнеште тәрәнәйтеп күрһәтә һәм персонаждарҙың ауыр 
характерын асҡанда төп роль уйнай.  

Йомғаҡлап әйткәндә, эске телмәрҙе кешенең туҡтауһыҙ үҙ-үҙе менән аралашыу процесы тиергә 
мөмкин, йәғни ул кешенең аңындағы төрлө позицияларҙың үҙ-ара диалогҡа инеүе. Төҙөлөшө яғынан 
монолог эсендәге һөйләмдәргә ҡыҫҡалыҡ, һүҙҙәрҙең ҡабатланыуы хас. Һөйләм киҫәктәренең күбеһе 
төшөп ҡалырға мөмкин, әммә әйтелергә теләгән уйҙы еңел генә аңлап була. Үҙ-үҙең менән диалог асыҡ 
яуап талап итмәгәнлектән, эске телмәрҙә риторик һорау һөйләмдәр йыш осрай.  
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Түйіндеме: Мақалада белгілі лингвист-педагог, академик Фаузия Оразбаеваның алғашқы еңбектерінің 

бірі – «Қазақ тіліндегі сын есім синонимдер» атты зерттеуіндегі ғылыми ізденістер талданады, 
синонимдердің талдануы арқылы лингвомәдениеттану, когнитивистика, семасиология, қазақ тілінің 
лингводидактикасы бойынша еңбекте бірінші рет ұсынылған алғышарттардың қазіргі қазақ әдеби тілі 
лексикасының жай-күйін сипаттау мен негіздеудегі теориялық және практикалық маңыздылығы мен 
өзектілігі баяндалады.  

Тірек сөздер: синоним, өзара мағыналас сөздер, ағымдағы тіл, әдіснама, сөз қолданыс.  
Аннотация: В статье рассматриваются научные изыскания известного лингвиста-педагога, академика 

Фаузии Оразбаевой в одной из первых ее трудов «Синонимичные прилагательные в казахском языке», 
где на основе семантического анализа синонимов изложены первые предпосылки лингвокультурологии, 
когнитивистики, семасиологии, а также лингводидактических основ казахского языка и их теоретическая 
и практическая значимость в характеризации и репрезентации современного состояния лексики 
казахского литературного языка.  

Ключевые слова: синоним, слова, с общим значением, текущий язык, методология, 
словоупотребление.  

Annotation: The article discusses the scientific research of the famous linguist-teacher, academician Fauziya 
Orazbayeva in one of her first works, “Synonymous Adjectives in the Kazakh Language,” where, based on the 
semantic analysis of synonyms, the first premises of linguoculturology, cognitivity, semasiology, as well as 
linguodidactic foundations of the Kazakh language and their theoretical and practical importance in characterizing 
and representing the current state of vocabulary of the Kazakh literary language were established. 

Keywords: synonym, words, with a common meaning, current language, methodology, word usage. 
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мен практикасының ғылыми әдіснамасы тәрізді сан алуан салалардағы байыпты ғылыми 
тұжырымдарының қалыптасуының бастауы болған еңбек жөнінде болмақ.  

Бұдан отыз-қырық жылдай бұрын ғылыми талқылауға ұсынылған «Қазақ тіліндегі сын есім 
синонимдер» атты зерттеудің мазмұнында баяндалған және анықталған мәселелер мен ой-пікірлер қазіргі 
ағымдағы қазақ тілінің жай-күйіне қатысы жағынан да, ана тілінің тағдыршешті қазіргі проблемалары 
тұрғысынан қарағанда да, барынша өзекті.  

Жұмыстың өзектілігі бүгінгі таңдағы бірнеше басым бағыттармен ұштасады. 
Қазақ тілінің мәртебесі мен қолданылу аясына қатысты заңнамалық құжаттарда да, ғалымдар мен 

қалың жұртшылық тарапынан да «сөз мәдениеті төмендей түсті» деген пікір айтылып келеді [1]. Бұл 
жайттың себептері де баршылық: бір жағынан, мәдениетаралық коммуникация қазақтілді қауымның 
ауызша сөйлеу мәнеріне де әсер етті, екіншіден, көптілділіктің қатарласа өмір сүруі ауызша немесе 
жазбаша сөйлесуде қазақ сөзінің құнарын пайдаланудан гөрі «аралас тілмен», қарапайымдап ақпарат 
алмасуды қалыптастырды, ал бұл қазақ сөзінің сан қырлы мағынасы мен мақсатты реңктерін ығыстыра 
түсті. Кей пікірлерде бұл жайтты қазіргі қоғам мүшесінің көркем әдебиетті оқу, оқығанда да түсініп, 
түйсініп оқу жайының бәсеңдегенімен байланыстырады. Қалай болғанда да, «қиынын тауып қаламасаң, 
байлауын тауып ұстатпасаң, сөз (сөйлеу) сөгіліп кетеді» деп өз кезінде тілші қауымның ұстазы 
Қ.Жұбанов [2, 148] айтқандай, кей тұстарда ойды жеткізер сөздің сөгіліп, шашырап қалатын тұстарын, 
сөз жауапкершілігін сезінудің азайғанын баршамыз да байқаймыз. Рухани жаңғыруды мақсат еткен 
қазіргі мұраттардың бастысы – тілді ұлттық болмыстың шынайы негізі ретінде таныта отырып, ана 
тілінде бар сөз байлығын қолданысқа шығару арқылы тілдің өміршеңдігін сақтап қалу. Ал сөз 
байлығының қазыналы көзінің бірі – өзара мағыналас-мәндес лексемалар екендігі белгілі.  

Осындай қысқаша ойлардың негізінде жоғарыда аталған еңбекте маңызды, қазірге дейін актуалды 
пікірлер қорытылғанын атап айту жөн. Ең алдымен зерттеудің авторы өзара мағыналас-мәндес сөздердің 
(синонимдердің) бір қабатын – заттың, құбылыстың, ұғымның сынын, сапасын, қасиетін білдіретін 
сөздерді (сын есімдерді) даралап бөліп алып, бірнеше аспектіде талдайды. Еңбекке қатысты баса назар 
аударатын жайттың негізгісі мынада: әрине, басқа түркі тілдерінде де, қазақ тілінде де синонимдерге 
арналған зерттеулер жеткілікті деуге болады, алайда олардың басым денінде өзара мағыналас-мәндес 
сөздер құрылымдық лингвистика тұрғысынан қарастырылғанын байқаймыз. Ал біздің сөзімізге арқау 
болып отырған еңбектің құнды жағы синонимдердің функционалдық, семантикалық, стилистикалық, 
доминанттық-перифериялық тұрғыдан зерделенуі. Осы бағыттағы алғашқы ізденістер соңғы жылдары 
кең өріс ала бастаған лингвомәдениеттану, когнитивті лингвистика салаларының аспектілеріне барып 
тіреледі. Еңбектің құндылығының, актуалдылығының бір мәнісі осында.  

Мәселен, құрметті / аса құрметті, қадірлі, аса қадірлі, қадірменді, ардақты, аяулы, жоғары 
мәртебелі тәрізді өзара мәндес сөздердің арасында функционалдық, стильдік, контекстуалдық 
айырмашылықтар бар; бұл сөздердің барлығына ортақ айрықша құрмет көрсетудің образды мағыналары 
болғанымен, жағдаятқа, арналатын адамның жас мөлшері, адресанттың адресатқа қызмет, жұмыс бабы, 
лауазым субординациясы, туыстық қарым-қатысы жағынан қолданысқа түскенінде, олардың бірнешеуі 
бірін-бірі теңбе-тең алмастыра алмайды. Немесе ұғымтал / зерек / зейінді / алғыр және тұнық / мөлдір 
тәрізді қатарлар, бір қарағанда, абсолютті синоним болып көрінуі мүмкін. Алайда олар функционалдық 
тармақтарда сараланып қолданылады. Бұларға қатысты автор семантикалық талдау жасаған: «тұнық сөзі 
судың немесе сұйықтықтың белгілі бір уақыттан кейін тұнып барып тазаланғандығын білдірсе, мөлдір 
оның әрқашан таза екендігін көрсетеді... ұғымтал, зейінді деген сөздер айтқанды ықыласпен ұғып, тез 
түсінетін қасиет болса, алғыр, зерек деп айтқанды тез түсініп қана қоймай, оны өзбетінше әрі қарай 
дамыта білушілікті айтады» [3, 263-264]. Осылайша семантикасын нақтылау арқылы зерттеуші қазақ 
ұлтының когнициясына тән белгілерді айқындай түседі. Өйткені қалай болғанда да бұл мысалдарда 
негізгі мәдени концептілердің этномәдени семантикасы [4]; тілдік фактілердің ұлт өкілінің санасындағы 
менталды репрезентациясы, білім-түсініктің, қоршаған ортаны қабылдаудан жасалған тәжірибенің тілдегі 
модель түріндегі көрінісі бар. Жалпы, біздің сөзімізге өзек болып отырған зерттеуде семантикалық талдау 
арқылы ұлт мәдениеті мен ұлт тілі арасындағы байланыстың, лингвомәдениеттану, когнитивистика 
мәселелеріне қазақ тілтанымында алғаш рет біртіндеп енудің бірнеше тұжырымдары тиянақталған. Бұлай 
деуімізге бірнеше дәлел айтуға болар еді: а) зерттеу нысанасының өзі сын есім синонимдер арқылы ұлт 
өкілінің ойсанасында әлем жөніндегі білімнің қаншалықты шоғырланғанын көрсетеді; ә) мағыналық және 
экспрессивтік-стильдік реңктері айқын немесе көмескі синонимдерге лексикалық-семантикалық, 
функционалды-стильдік талдау, әрі талдауларды нақты мысалдармен бекіту сөз қолданыстың ұлттық 
сипатын, сөз мағынасындағы мәдени ақпараттың көлемі қаншалықты екендігін танытады.  

Қазақ сөз мәдениетінің қазіргі жайына байланысты академик Р. Сыздық сән мәрте «жанайқайын» 
айтты да, жазды да [5]. Мерзімді баспасөз беттерінен де зиялы қауымның алаң пікірі кездеседі. Әсіресе 
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ауызша әдеби тілді қолданудың үлгісі бар масс-медиа тілінің сөз сазында, сөз мәнерінде табиғи 
заңдылықтарға кереғар келетін «әттеген-айларды» айтпағанның өзінде, қазақтілді қауымның қандайда бір 
ақпаратты жеткізудегі сөз қоры шектеле түскен. Бұл жайтқа себепкер болып отырған тілден тыс 
факторлар да айқын. Айталық, «жақсы» сөзінің мақұл, құп, жарайды, дұрыс, бәрекелді, ләббай тәрізді 
синонимдік қатарлары сөз әдебінде, алынған ақпаратты құптау мағынасында тым сирек қолданылады. 
Қарапайым түсіндіргенде, сөз мәдениеті ұғымы тек сөздерді дұрыс қолдану ғана емес, сонымен қатар 
сөйлеу, жазу барысында әдеби тіл сөздерін қолдануға басымдық бере отырып, тілдің қазына қорындағы 
сөздерді жақсы білу және оларды ситуацияға қарай іріктеп, талғап қолдану дегенге қарай саяды.  

Әрине, жоғарыда келтірілген тілдік фактілердің өзара мәндес сөздер ретінде орналасуы да, қолданысқа 
түсетін жағдаяттары да әртүрлі. Олардың себептері – синонимдердің мағыналық реңктері жақын немесе 
алшақ, интенсивтілік дәрежесі түрліше, экспрессивті-образды реңкі мәнмәтін арқылы ғана анықталатыны 
«Қазақ тіліндегі сын есім синонимдер» атты еңбекте ғылыми тұрғыдан жан-жақты зерделенген.  

Синонимдік қатар түзетін тілдік қабаттың ең көлемдісі, семантикалық-функционалдық жағынан сан 
қырлы, күрделі болып келетін сын есім синонимдердің зерттелуінің маңыздылығын аша түсетін, қазіргі 
ұлт тілінің ағымдағы жағдайына өзектілігі жағынан орайласатын тағы да бірнеше жайттарды атауға 
болады.  

Біріншіден, ұлт тіліндегі мектептерде болсын, өзгетілді дәрісханаларда болсын, қазақ тілін үйретіп-
меңгертуде тілдің байлығын, оралымдылығын таныту, насихаттау, сүйсіндіру мен білім алушының 
ойсанасына сіңіру оқыту әдіснамасының басты ұстанымдарының бірі болуға тиіс. Еңбек авторының 
осылайша мүдде тұтқан принциптері, қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориясы мен практикасына 
қатысты қыруар қызметі ғылымда да, қоғамда да өз бағасын алған; дәл қазір тілді оқыту мен меңгертудің 
лингводидактикалық, әдістемелік-педагогикалық базасы, кадрлар жүйесі жоғары деңгейде қалыптасқан 
десек, бұл салада жаңаша, коммуникативті әдістеме қалыптастырған ғалымның елеулі үлесі көптеген 
ғылыми еңбектерде мойындалған және практикада дәлелденген. Дей тұрсақ та синонимдердің ғылыми 
жағын қарастырған ғалымның сөз байлығы мен сөз образдылығын оқыту ісінде меңгертуге қандай әдіс-
тәсілдер ұсынатынына тағы бір мәрте назар аудартамыз. 

Тілді оқытуға, үйретуге маманданған адамда ең алдымен лингвистикалық базаның болғаны маңызды. 
Бұған қоса тілдің тарихы мен тіл тағдырына алаңдап қарайтын, тілге деген зор сүйіспеншілігі болатын 
маман ғана әдіснамадан жоғары біліктілік таныта алады. Сондықтан да болар, ғалымның «Тілтамыр» 
кітабында берілген, тілді оқытуға арналған түрлі тренинг-жаттығулар, тренинг-тапсырмалар, мәтіндер 
сияқты әдіс-тәсілдерде сөздің мағынасы, контекстуалды қолданысы, актив және пассив сөздер 
жинақталады, олар үйренушінің ойөрісіне дамуына жетек болады; осылайша қолдану үйренушінің 
санасындағы ұғыммен байланыс табады; ал бұл – нәтижеге қол жеткізудің ең тиімді жолы екендігі анық 
және оқыту әдістемесіндегі жаңа әдістердің бір түрі [6].  

Екіншіден, сын есім синонимдердің табиғатына, семантикасы мен қолданысына қатысты пікірлердің 
ұлт тілінің ағымдағы жағдайына өзектілігі жағынан орайласатын тағы бір тұсы латынграфикалы әліпбиге 
көшу жолындағы іс-шараларды жүзеге асыруға байланысты. Қазір жаңа әліпби негізінде сан түрлі типтегі 
жаңаша, жаңғыртылған ортологиялық құралдар түзу жұмысы қарқынды жүргізілуде. Жаңаша, 
жаңғыртылған деген сөз сөздік лұғатын латыннегізді әліпбимен өзгертіп тіркеу дегенмен шектелмейді. 
Жаңа нұсқа үшін қазақ сөзінің қолданыстық межесі, ақпараттық-стильдік межесі, нормативтік межесі 
тәрізділермен қатар ғылыми меже де басты ұстанымға алынып отыр. Әсіресе тілдің дәл бүгінгі күйінің, 
тіл дамуындағы өзгерістердің өзара сабақтастығының, әдеби тілдің нормаларының басты көрсеткіші 
болып табылатын орфографиялық сөздіктің жаңаша, жаңғыртылған нұсқасын жасауда қазақ 
тілтанымындағы тілдің барлық қабаттары мен қаттаулары турасындағы ғылыми тұжырымдар 
мүмкіндігінше зерделеніп келеді. Автордың өзі көрсететініндей, «синонимдердің зерттелуі қазақ 
лексикографиясын жетілдіру» үшін де маңызды[1, 263-264]. Айталық, «әдемі» мағынасындағы сұлу, әсем, 
көркем, ару, әрлі, бәденді, ажарлы, шырайлы, келбетті, кескінді, көрікті, келімді, қияпатты, өңді, 
райлы, реңді, әйбат, сымбатты немесе «икемді» мағынасындағы епті, ыңғайлы, ықшамды, самдағай, 
орамды, оралымды, бейімді, ептейлі, епсекті типтес лексемалар Орфографиялық сөздікке тіркеледі, 
алайда олардың кейбірі сөз тіркесі, яки болмаса стильдік белгілер арқылы анықтай түсуді талап етеді. 
Демек, сөз мағынасын нақтылауда ғылыми қорытынды айрықша керек. Сөз болып отырған еңбекте қазақ 
тіліндегі сын есім синонимдердің жалпыхалықтық бейтарап түрі, экспрессивтік мәні бар қатарлары, 
қарапайым сөйлеу тіліне тән сөздер кеңінен талданған. Мәселен, бәденді / қияпатты / келімді сөздерімен 
қатар кішкене / кішкентай / титтей / титімдей немесе білгір / білгіш / жетік / судай дегендердің 
соңғылары Орфографиялық сөздікке тіркелетін болса, онда оларды стильдік белгімен нақтылауға тура 
келеді; ал олардың мағыналық-стильдік айырмашылықтары осы еңбекте дәлелденген.  

*** 
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Қазақ тіліндегі сын есім синонимдерге арналған еңбек жөніндегі қысқаша, әрі үзік ойлар осы 
зерттеудің авторы, белгілі ғалым, профессор, Қазақстан Республикасы ҰҒА корреспондент мүшесі 
Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваның мерейлі жасына байланысты қалам ұшына оралды. Баршаның ұстазы 
– академик Рәбиға Сыздық бірде «ғылымның ішінде жүргендер де бар, ғылымды жасап жүргендер де 
бар» деген еді. Тілші қауым бас қосқан бір жиында атақты педагог Халима Ермаханованың «Рәбиға 
Сыздық – туабітті лингвист» деген сөзі есте қалды. Осындай ұлағатты пікірлерді Фаузия Оразбаеваға 
қатысты да айтуға болар еді.  

 Фаузия Шәмсиқызы – қазақ тілтанымының дамуына да, зерттелуіне де, жаңа бағыт-идеялармен 
толығуына да елеулі үлес қосып, тіл ғылымындағы қазіргі замандастардың алдында оқ бойы озық келе 
жатқан білікті зерттеуші.  

 Осы еңбекпен танысқаннан кейін академик Ә. Қайдар «шәкірттің осыншама уақыт ғылым алдындағы 
адалдығынан жаңылмай, өз шындығы мен өз ақиқатының алдында адал еңбек етіп, ғылым үшін күресе 
білгеніне сүйсіндім» депті. Хатқа түскен, сөзтаным мен сөз өрнегіне, тілді оқытуға қатысты тың, әрі аса 
ғылыми тұжырымдарын ғалымның сөз мәдениетінің биік үлгісін көрсетуі, қазақ сөзінің барша астарлы 
сырларын жетік білетіндігі, шаршы топ алдындағы сөз әдебі мен сөз ырғағы, әдістемелік шеберлігі, өз 
ісіне деген шынайы берілгендігі одан әрі айшықтай түседі. Өйткені ол – туабітті лингвист-педагог. 
Ұстаздар бағасынан артық баға жоқ. Зор құрметпен, жылы лебізбен қосарымыз – дәл осындай жан-жақты, 
ісі ерлікке тең маманға алдыңғы лектегі аға буын шексіз риза, қатарлас үзеңгілестері мақтан тұтады, 
кейінгі жас буын ғалым-ұстазға қарап бой түзейді, қалың жұртшылық бергенінен берері мол қазақ қызы 
барда Тіл деген қасиетті тұғырдың іргесінің бекем боларына кәміл сенеді. 
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ТІЛДІК ҚАТЫНАС – ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ  
(Профессор Ф.Ш.Оразбаеваның тілдік қатынасқа байланысты ғылыми ізденістері туралы) 

 
Момынова Б. 

филология ғылымдарының докторы, профессор, 
 А.Байтұрсынұлы ат. ТБИ Бас ғылыми қызметкері 

 
Есіле аққан Ертіс бойы... 

(Экскурс) 
Ерке Ертіс басын Қытай жерінен алады. Ертістің мол суын қуат көзіне айналдырып, ханзулардың 

Қарамай су қоймасын салып тастағаны туралы баспасөзден оқып жүрміз. Сол Ертіс Қазақстанның 
территориясына Зайсанның тұсынан енеді. Кәдімгі Марат пен Ұлықбектер туған – Зайсан. Ол жердегі 
Ертісті жергілікті қазақтар Қара Ертіс деп атайды. Қара десе қара, тіп-тік жарқабағынан өзенге 
қарасаң, судың түсінен тітіркеніп, түршігіп қаласың. Түсі алқаракөк су түнеріп ағады, асығып, 
аптығып, ентігіп ағады, өзеннің табанына аяғың тисе жұлып әкететін қуаты барын, ағынының 
күштілігін жағасында тұрып-ақ байқап, сескеніп қаласың. Жағасында селдір ғана ағаштар, сексеуіл 
өседі. Сол Қара Ертіс буырқанып ағып, бір жерге асығатындай. Мүмкін қазақтың кең даласына 
тұмсығын тірей келіп, сұғынып барып, кең тыныстап, еркін дем алатынына көзі жететіндіктен асыға 
ма, әлде беймаза тірліктен қашып барып, тыныс алғысы келе ме, кім біліпті... Қара Ертістің арсың-
күрсің дем алысы Зайсаннан өтіп, Күршімге жеткенде басылады, ентігінен ада болып, 
жайбарақаттанады. Ернеуі де кеңіп, жағалауы жайдақтанып, жағасындағы адам ғана емес, өзеннің 
өзі де жайбарақат, жағасы жайлау, кең қолтық күйге түседі. Қара Керей Қабанбайдың қалың елі 
Ертістің жағасын жайлап, суын ішіп, малын өсіріп, балығын аулап, жаз болса, жағасында демалып, 
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тіршіліктің мамыражай, қоңыр күйін Ертіспен бірге шертеді. Ерке Ертістің ағысы Күршім мен Самар 
ауданын қақ жара өткенде, есіліп, бетінен майда толқындар ғана жүгіріп, жуасиды, түсі өзгеріп, 
ақшылданып ағады, сондай кездерде өзен емес, көлдің жағасында тұрғандай күйде боласың. Бұл 
тұстағы Ертісті жергілікті халық Ақ Ертіс дейді. Ақ десе ақ-ау өзі. Нақ осы жердегі Ертіске басын 
Маралдыдан алатын Күршім атты тау өзені арсылдап-күрсілдеп келіп құйылады, жайбарақаттыққа 
бөккен қайран Ертіс Күршімді кең құшағына алып, тыншытып, ары қарай жылжиды. Ал Күршімнің 
жағасында тұрып, жаның жай табады, жайсаңданады, махаббаттанасың, неше бір сырлы да сазды 
қоңыр әуендерді ыңылдап айтуға көңіл қошың кетеді. Аяғыңның астында жағасында алтын құмы 
сусылдаған көгілдір өзен, төбеңде көгілдір аспан, алыстан мұнартқан көгілдір таулар, әріректе көгілдір 
мұнарға оранған қалың тоғай, орман, ал маңайың, айналаң қалың көк шөп. Көкпеңбек сағым дүние... 
Күршімнің жағасында тұрсаң, ағысы қатты, аса жылдам болғандықтан, судың шуылы мен 
жағасындағы қалың тоғайдың сыбдырын, үнемі еркелей есіп тұратын самалдың ерке сыбырын ғана 
естисің, басқа ештеңе естімейсің, қасыңа келген адам иығыңнан түрткенше, сезбейсің, көгілдір нұр 
ішінде көгілжім күй кешесің... Иә. Өзге дүненің керегі де жоқ. Мөлдір де таза су, тізеңнен кеш те 
ұрттай бер, суға түсем десең, ап-анық боп көрінетін шабағымен бірге шомыла бер, жылынам десең, 
ойдым-ойдым құмына жатып жылын, тек анда-санда ашуы келсе, арыстандай айбаты барын 
жағасында түбінен қопарылып, бел ортасынан опырылып жатқан алып теректерге қарап қойып, түс, 
сескеніп түс, бір сескеніп алып, тоғайдың әдемі шуылына, құстың үніне еліті... 

 Тоғайын араласың, небір жемісті тауып жейсің. Суы мөп-мөлдір, тастай суық, ішсең, маңдайыңды 
жарып, тісіңді тоңдыратын Күршім де Ертіске қосылып, жуасиды, екеуі бір-біріне мейірленіп, 
жайбарақат жылжиды. Міне, сол Ертістің бір қанатында Күршім ауданы, менің туған жерім, екінші 
қанатында Самар ауданы орналасқан.  

Самар - белгілі ғалым, педагогика ғылымдарының докторы, Абай атындағы Қазақ Ұлттық 
педагогикалық университетінің «Қазіргі қазақ тілі теориясы мен әдістемесі кафедрасының меңгерушісі 
болған, ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері, Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың лауреаты, 12 
жылдыққа арналған жалпы орта білім беретін орыс тілді мектептердің қазақ тілі пәні бойынша 
мемлекеттік стандарттар мен типтік бағдарламалары, бірнеше оқулықтың авторы, ұстаз, ғалым, 
әдіскер, профессор Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваның туған жері. 

 Фаузия Шамсиқызы Оразбаева ердің жасы алпысқа 10 жыл бұрын толып кетті. Ердің жасы деп бекер 
айтып отырғаным жоқ, өйткені ақылы мен арлылығы, қайраты мен еткен еңбегі азамат ердің бірінен де 
кем емес, ғылымдағы орны да бөлек, айрықша.  

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваның еңбектері тілдің 
бірнеше қызметтерінің ішіндегі ең асылы, ең негізгісі, адамды басқа тіршілік атаулыдан бөліп алып, 
шырқау биікке жеткізетін өзара қарым-қатынас жасаудың құралы болу қызметін зерделеуге, яки 
коммуникацияны зерттеуге арналған еңбектер. Бұл сала бойынша «Тілдік коммуникация негіздері» 
(Алматы: РБК.-252б.); «Тілдік қатынас: теориясы, әдістемесі» (Алматы: РБК, 2000.-208б.); «Тілдік 
қатынас негіздері» (Алматы: Print-S,2005.-145б.) т.б. және осы бағыт бойынша жазылған педагогикалық, 
әдістемелік еңбектердің үлкен топтамасы, сериялық еңбектері бар. Әрине, қазақ тілінің қабырғалы 
мәселелері, атап айтқанда, жазу, сөйлеу мәдениеті, белгілі ғалымдардың ғылыми еңбектері талданатын 
зерттеулері өз алдына бөлек қарастыруға, пікір айтуға болатын ізденістер. Академик Р.Сыздық, С.Исаев, 
Ә.Қайдар т.б. тұлғалардың тұғырлылығын ашуға арналған ғылыми мақалалары, түркологияның кейбір 
мәселелері қарастырылған ізденістерін де бөле-жара айту керек.  

Дегенмен, ғылыми еңбектерінің ішінде ерекше көңіл бөліп, ерекше ізденістерімен шоқтығы биік 
болып тұратын еңбектері тілдік қатынасқа арналғанын да мойындау керек.  

 Тіршілік иелерінің ішінде санасы мен ойы бөлек адамзат баласы тіл арқылы ұғынысады, тіл арқылы 
табысады, себебі адам үшін тіл – тіршілік арқауы, сырын да, жырын да, іштегі шерін де тілі арқылы 
дүниеге шығарады. Сол тілдің қатынас барысындағы қызметінің қыры мен сырын ғылыми тұрғыдан ашу 
мақсаты Фаузия апайды осы еңбектерін жазуға итермелегені анық. Міндеті көп, адамзаттың ой-сана, тіл, 
логика, философиясымен байланысып жатқан тілдік қатынас мәселесі, сөзсіз жан-жақты ізденісті керек 
етеді. Алдымен, тілдік қатынас деген ұғым қандай ұғым, ол өзі қандай құбылыс, оны түсіндіретін амал-
тәсілдері қандай, ғылымда терминдік жүйесі бар ма, кімдер зерттеді, осы ғылым саласы бойынша қазақ 
тіл білімі мен педагогика ғылымында қандай жетістіктер бар деген сауалдардың бәріне де еңбекті оқи 
отырып, жауап алуға болады.  

«Қарым-қатынастың түрлері көп. Тілдік қатынас – тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы 
адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы; қоғамдық, ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу; яғни 
адамзаттың тіл арқылы сөйлесім әрекетін меңгеруі тілдік қатынас дегенді білдіреді», – деген анықтамадан 
қарым-қатынас жасау, ұғынысу, түсінісу, сөйлеу тілі, сөйлесім әрекеті деген бірнеше ұғымдар тоғысы 
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көзге шалынады. Әрқайсысы жеке-жеке зерттеуге сұранып тұрған, философия, логикамен ұштасып 
жатқан ұғымдардың сырын тілмен жеткізу оңай емес. Сондықтан автор сөйлеу тілін бөліп алып, оның 
ауызекі сөйлеу тілі емес, «адамзаттың сөйлесу құралы, сөйлеу құралдарының қызметі, адамның тілі, 
адамның тілдік қатынас құралы» ретінде қарастыратынын, Ф.Оразбаева еңбектерінде сөйлесім тілі деген 
тіркесті ерешелеп, «сөйлеу» деген сөздің тек адамзатқа тән екенін, аталмыш тіркестің адамның ойын 
жарыққа шығару қасиетін білдіретіндіктен, ерекше бөле-жара атайтынын ғылыми тұрғыдан уәждейді, 
түсіндіреді. Профессор еңбектерінде тілдік қатынастың тілдік және тілсіз түрлері туралы, олардың 
ұқсастықтары мен айырмашылықтары жөнінде көптеген ғылыми тұжырымдарға орын берілген. Тілдік 
қатынастың күрделілігі автордың тілдік қатынас құрамын мынадай термин-ұғымдардан құралатынын 
көрсетуінен байқалады: баяншы, бірліктер, қабылдаушы.  

Баяншы ойын бірліктер арқылы айтып, қабылдаушыға жеткізгенге дейін адам ойы мен ойы арқылы 
жететін хабар санада дайындық кезеңінен өтуге тиіс, ол кезең: хабардың пайда болуы, хабардың сыртқа 
шығуы, хабардың жеткізілуі, хабардың қабылдануы, хабардың жауабы деген этаптардан өтеді. Ал тілдік 
қатынастың дыбыс арқылы жетуі мен әріп арқылы жетуіне қарай оның ауызша және жазбаша тілдік 
қатынастар түрі болатыны, оларға тән әдіс-тәсілдер кешені жөніндегі пікірлері тереңнен терілетін маржан 
тәріздес, ал ойлары бір-бірімен қиюласып, «арасынан қыл өтпейтіндей» тізілген. Ойлау мен сөйлеудің 
бірлігінен тұратын тілдік қатынастың қызмет түрлерін (қатысымдық, байланыстырушылық, 
экспрессивтік) ажыратып беру кезінде, ғалым «тілдік бірлік пен қатысымдық бірліктің» бір еместігін, 
олардың ең басты айырмашылығы атқаратын қызметі мен қолданылу өрісіне байланысты екенін» 
дәлелдеп, көрсетеді. Қатысымдық бірліктердің тұтас ойды білдіруі, бірбүтін тұтас мазмұндық қасиеті 
болуы, сөйлесім әрекетіне тән, ойлау мен пайымдау арқылы хабарды қабылдайтын бірліктер болуы 
сияқты бірнеше қасиеттерін ашу барысындағы ізденістері – пайым парасатымен әдіптелген. Тілдік 
қатынаста өзіндік орны мен маңызы бар қатысымдық бірліктерге: сөз, фразеологиялық тіркестер, сөйлем 
және мәтінді жатқызады. Қатысымдық бірліктерді осылайша сатылай көрсету арқылы зерттеуші қазіргі 
кездегі ең жоғарғы тілдік бірліктердің біріне жатқызылып жүрген мәтінге де тоқталып өтеді.  

Зерттеу нысаны болып отырған тілдік қатынастың ғылыми негізі болуы тиіс. Сондықтан жеке зерттеу 
саласы болғандықтан, оның өзге ғылым салаларымен байланысы анықталып-ашылуы керек. Тілдік 
қатынастың педагогикалық, психологиялық, лингвистикалық негіздеріне автор мақсатты түрде 
тоқталады. Сонымен бірге «Тіл мен ойлау», «Тіл мен сөйлесім», «Тіл және таңба», «Тілдік қатынас және 
таным» деген тарау тақырыптарының бәрі де тілдік қатынасты жан-жақты тану мен танытуға арналған.  

Автор сөйлесім әрекетін төрт түрге бөледі: сөйлеу, оқу, жазу, түсіну. Осы әрекеттерден тікелей 
туындайтын сөйлесім оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім деген бес бөліктен тұратыны 
да қазақ тіл білімі мен педагогикасында осы монографияда айтылған. Әрбір түрді іштей жіктеліске түсіру 
де логикалық жолмен, жүйемен іске асырылған. Бірақ бұл бес түрдің маңызы ойда пайда болып, сана 
түзілісінен өтіп, ауыздан шыққан ақпараттың ақпаратты қабылдаушыға дұрыс жетуіне байланысты: 
«сөйлесім әрекетіне қатысты айту да, оқу да, жазу да, есту де, тілдесу де белгілі бір хабарланған, 
баяндалған ойды түсінуге негізделеді». Автордың бұл тұжырымы адамзаттың тілдік қатынасының 
астарында бірін-бірі ұғу, түсіну жатқан тілдік қатынастың түпкі мақсатын ашуында жатыр.  

Тілдік қатынастың қыры көп, практикалық маңызы зор, әсіресе, ғылыми негзіделген тілдік қатынас 
теориясын жете меңгерген мұғалім әдісқой болуы керек, тілді үйретуде осы әдістемелік ұғымдарды 
жөнімен пайдаланып, тілді үйретудің жинақтық әдісін, тілдік қатынастың қағидаларын естен шығармауы 
керек. Бір сөзбен айтқанда, ЖОО оқытушы мен орта мектеп ұстазы үшін бұл еңбектің теориялық 
құндылығы мен практикалық маңызы бары ақиқат. Бүгінгі қазақ тілін оқытуға байланысты ізденістерге 
жол ашылып, әдістемелік инновациялық жолдар қарастырылып жатқан заманда, бұл еңбектердің маңызы 
одан сайын артып отырғанын ешкім жоққа шығара алмайды.  

Ғалым еңбектерінің өзіне тартып, қызықтыратын тұстарының біріне оқылымның түрлері туралы 
талдауларын жатқызуға болады. Зерттеуші оқылымның зерделік оқылым, ізденімдік оқылым, 
көрсетімдік оқылым, аналитикалық оқылым, іштей оқу, дауыстап оқу деген түрлеріне жеке-жеке 
тоқталады. Осы оқылым түрлерінің арасынан ізденімдік оқылым деген түріне берген сипаттамасы 
баланың, өскелең ұрпақтың оқу мәдениетін қалыптастыруда ұстаным етіп алуға боларлық үлгі. «Берілген 
материалдың ішінен өзіне керекті фактіні, хабарды, сілтемені, көрсеткішті іздеп тауып, пайдалана білу» 
мақсатындағы оқылымның түрі оқушының көру қабілетін ұштап, қажеттіге бірден назар аударуға 
үйрететін оқу түрі деп бағалауы шындыққа өте үйлесімді.  

Ғалым адам – ізденіс үстіндегі адам. Тынымсыз ізденіс қана жетістікке жетелейді, ізденіске құрылған 
зерттеу нәтижелері өмірде қажетті, маңызды болады. Ал тілдік қатынас теориясындағы Ф.Оразбаева 
алғаш қолданған көптеген аталып кеткен терминдер кейінгі кезде ғылыми айналыста еркін де кең 
қолданылып, елдің кәдесіне жарап жүр. Ұлттық тестілеу орталығында тест түрі бір кездерде ғалым 
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көрсеткендей, оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым түрлерімен қабылдануда, сондай-ақ олардың 
белгілері мен қажетті шарттарының орындалуына қарай бағалау жүйесін құруға да септігін тигізіп отыр.  

Қазіргі кезде оқу орындарында жиі пайдаланатындықтан, тест сөзі бұрынғыдай құлаққа түрпідей 
тимейді. Ф.Оразбаева өз еңбектерінде осы тест туралы мәселені да қозғайды, оның баламалық, 
таңдамалық, қосымшалық, сөзжұмбақтық, толықтырмалық, өлшемдік деген түрлерін айырып, 
жіктеп, талдап, таразылып береді.  

Оқу мен тәрбие – қанаттас жүретін құбылыстар. Бірінсіз-бірі жоқ. Ал тілсіз, тілдесімсіз білім алу да, 
тәрбиелі болу да мүмкін емес. Екеуі де мектептің «керектілері». Бұл – А.Байтұрсыновтың сөзі. Өткен 
ғасырдың 20-жылдарында А.Байтұрсынов мектептің керектерін санамалап көрсеткен кезде, ең бірінші 
кезекте білімді ұстаз бен оқу құралдарын айтқан-ды. Сондықтан бар ғұмырын жоғары мектептке, білім 
беру саласына арнап, орта мектеп үшін оқулықтар жазып, ғылым мен білімді, тәрбие мен әдістемені қатар 
алып келе жатқан Ф.Ш. Оразбаева еңбектерінің маңызын ұлы Ахаңның өлшемінен артып, қалай 
бағалауға болады. Өйткені профессор Ф.Оразбаева халыққа керек маңызды жұмыстар атқара білді. 

Профессор Ф.Оразбаева жетекшілік жасап талай ғылыми кадрларды даярлағанын айтпағанның өзінде, 
оның ғылыми кеңестің төрағасы бола жүріп, елдің ғылыми кадрлар потенциалын арттырудағы сүбелі 
еңбегін де ерекше атап өтуге тиіспіз.  

«Түс-тірлік Кеш тірлікке кепіл емес» (С.Адай) мына жалғанның тағы бір кезеңін еңсерген, тағы да бір 
мерейлі жасқа толған ғалым апайымызға бар жақсылықты тілейтініміз анық. Талайлардың жігерінің 
жығылмауына себепші, талайға ықтасын болып жүрген апайымызға, ғылымдағы жұлдызды жолы 
ұзарып, кеңейе түсуіне, шығармашылық шабытының арта беруіне шын тілектестігімізді білдіреміз.  

 
 

БҮТІН БАҚЫТ ПЕН БИІК БАҚ БҰЙЫРҒАН  
(Ұстазыма хат) 

 
Дәулетбекова Ж.Т. 

Қазақстан-Британ техникалық университетінің профессоры,  
педагогика ғылымдарының докторы 

 
Қымбатты Фаузия апай! 
 Өмірдің осынау адами, ғылыми, кәсіби, пендәуи сан түрлі мәселелерінде жолымыз тоғысып, шәкірт 

боп ізіңізге еріп келе жатқанымызға ширек ғасыр уақыт өтіп барады екен. Өзгермелі өмір жағдайындағы 
әртүрлі арпалысты дүниелерді, әсіресе, қазақ тілін оқыту мәселесіне қатысты аумалы-төкпелі замана 
сынын бірге бастан өткеріп келеміз. Осы сын Сіз бен біздің арамыздағы Ұстаз-Шәкірт ретіндегі қарым-
қатынасымызды шыңдап қана қойған жоқ, Сіздің кісілік қалыбыңызды, ғылымға деген адалдығыңыздың 
мәнін ұғынуға, тағылым түюге, сол арқылы Адами болмысыңызды тануға себеп болды. Сондықтан, міне, 
Сіздің жаңа өмір белесіне көтерілген кезіңізде ішімдегі бар сырымды ақтарып хат жазғанды жөн көрдім. 
Мұндай ойдың тууына түрткі болған екінші бір себеп: ұлы Абайдың тереңіне даналық тұнған, ой түбіне 
мың қатпарлы сыр ұялатқан, бойлаған сайын таңғалдыра түсетін, тарта түсетін құпия тұңғиығы, иірімі 
ерен сөздері.  

Фаузия апай, мен қазір техникалық жоғары оқу орнында «Абайтану» пәнінен сабақ беріп жүрмін. 
Бұрын Абай қазаққа ақыл айтқан, ғылым мен білімге үндеген, ұлтына жаны ашып, оны қатал сынаған деп 
қана түсінуші едім. Сонау 80 жылдардың басында ҚазМУ-де «Әдебиеттану» сабағынан дәріс оқыған 
қазақтың ұлы ақыны Қадыр Мырзалиевтің Абай шығармашылығына қатысты айтқан екі сөзі есімде 
қалып қойыпты. Бірі – «Абай – түпсіз терең әлем, оның шығармаларын қырықтан кейін ғана түсіне 
бастайсың...». Екіншісі – «Қазақты абайша сынау үшін абайша сүю керек!». Сол кезде, балалық қой, Абай 
бәрін анық айтқан ғой, оның түсінбейтін несі бар?» деп, білімпаз ұстазымыздың осы сөзіне таң қалғаннан 
шығар, әйтеуір көңіліме қозғау салғаны хақ. Ал, екіншісіне.... жоқ, оған балаң санам жете түсіне 
қоймағаны анық...  

Міне, енді Абайдың шығармашылығына ден қойып оқыған сайын мүлде жаңа пайым, тосын ой 
табамын... тапқан сайын Қадыр ағаның сол сөздері жадымда ылғи жаңғырып тұрады... Себебі Абайдың 
сөздері жалаң дидактика емес, жаратылыстың мәнін ұғуға, дүниенің сырын тануға, жұмбағын табуға 
жетелейтін, айналаңдағы әрбір заттың, құбылыстың себебін іздеуге, салдарын түйсінуге жол көрсететін 
шамшырақ ойдың кені екен. Абай әлемі Адамзат пен Табиғаттың, Жаратушы мен Жаралушының 
арасындағы тылсым жұмбақтың сырын танытатын кілтті қолыңа ұстататындай... Сол арқылы 
айналаңдағы адамдардың болмысындағы өзгешелікті ұқтырады... Оның мәніне, қайдан бастау алатынына 
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көзіңді жеткізе түседі екен... Түйсініп болдым демеймін, бірақ өзім түсінген Хакім Абайдың кейбір 
байламдарын тірек ете отырып, Өзіңіздің таныс та бейтаныс болмысыңыз жайлы ой толғағым келді.  

 Абайдың тұжырымынша, «адам баласы – Алланың шексіз махаббатпен жаратқан, сұлтан болмысты» 
туындысы. Сондықтан 27-қарасөзінде: «Ғажайып ақылды және ғажайыппен жасаған денеге кіргізіп, 
мұнша салихат иесі қылғаны хикметпенен сұлтан қылғаны емес пе?» -дейді ойшыл тұлға. Сол 
махаббаттың мәнін түсінудің, маңызын ұғынудың белгісі – адам қалпыңды сақтау. Бірақ әуелде сұлтан 
болмысты боп дүниеге келген көп адам өзіне берілген осы нығметтің мәніне бойлай алмағандықтан, 
ергежей ойлы пенделерге айналады. Ал, жаратылысындағы тазалық пен бекзаттықты сақтай алған, 
тәубасынан таймайтын, арзан күлкінің жетегіне ермейтін, «нұрлы ақылы мен ыстық қайратын жылы 
жүрегіне бағындыра білген», сөйтіп, Ақиқатқа ғана бас иген адамдар Бақытқа бөленеді, өзгелерге арман 
болған Баққа қол жеткізеді екен. Мұның да сырын «Махаббаттың төлеуі – махаббат» - деп өзі шешіпті 
ұлы Абай. Міне, Абайдың осы түйіні арқылы өзім білген, сезген, сезінген кісілік қалыбыңызға ой көзімен 
қарай отырып, Сізге бұйырған бүтін БАҚЫТ пен биік БАҚтың мәнін түйсіне бастағандаймын...  

 «Адамның Бақыты – үйде, Бағы – түзде». Бұл – өзімнің өмірден түйген байламым. Әйел баласы үшін 
үйдегі Бақыт – ата-ананың мейірімінен нәр алған Перзент бақыты, өзі қалап қосылған адамның 
сүйіспеншілігімен нұрланған Жар бақыты, тұлымды ұл, бұрымды қыз тәрбиелеп, олардың құрметіне 
бөленген Ана бақыты, балдан тәтті немере көріп, олардың қызығынан қуат алған Әже бақыты... Осы 
тұрғыдан келгенде Сізді, шын мәнінде, бүтін Бақыт бұйырған жан деп санаймын. Өйткені Сіз, ең 
алдымен, туған жерінде білімнің туын тігіп, мектеп ашып, талай толқынды оқытып, тәрбиелеген қадірлі 
Ұстаз Шәмси Оразбаевтың берекелі отбасында өмірге келген тұңғыш перзентсіз. Әкеңіз Шәмси елге 
сыйлы, қайырымды Оразбай атаның шаңырағында туған он үш ұлдың ең сүйіктісі болыпты. Сол он 
үштен аман қалған соңғы аманат та – сіздің әкеңіз. Тағдырдың жазуы ғой: бір үйдің емес, бір ауылдың, 
аймақтың көркіне айналған сол аталарыңыз жігіт болып, ел тізгінін ұстар шаққа жеткенде, талай 
зұлматты бастан кешіреді: репрессия, аштық, соғыс... Он сегізге енді толған әкеңіз де соғысқа аттанады. 7 
жыл қан майданды кешіп, елге оралған Шәмсиді сол мәуелі бәйтеректей үлкен әулеттен аман қалған 
үлкен жеңгесі – жиырма сегіз жастағы Торғынша ғана Фарида есімді қызымен бірге күтіп алады. Екі 
мұңлық құлауға шақ қалған әке шаңырағында ұзақ көріседі, жеңгесі ішіндегі бар мұңы мен шерін айтып, 
екі сағат бойы жоқтау айтады. Содан бастап олар жеңге мен қайын емес, ана мен бала болып табысады, 
бірін-бірі аялап, қадірлеп бірге ғұмыр кешеді.  

Жас күнінен бала оқытуды армандаған әкеңіз майданнан келген бетте оқу ісіне кіріседі. Жаны жомарт, 
көзі ашық, көкірегі ояу жан жеке отбасының ғана емес, өзі өскен елдің көсегесін көгертіп, еңсесін тіктеп, 
ауыр тірліктің қамытын киген жұртының үкілеген үмітін жалғауды мұрат тұтады. Ауданға, облысқа 
қайта-қайта барып жүріп, киелі Алтай өңірінің өзі туған өлкесіндегі «Көкжыра» ауылында бастауыш 
мектеп ашып, кейіннен ол мектепті жетіжылдық, одан соң онбіржылдық мектепке дейін жеткізіп, өртеңде 
өмірге келген өркендерге білім нәрін береді. Бұрын оқу іздеп жан-жаққа сабылатын елдің баласы ауылда 
оқитын болады. Көп ұзамай, сіздің анаңызға үйленеді. Сөйтіп, жеті баланың әкесі болады. Тәңір ол 
кісілерге құндыздай алты қыз, қошқардай бір ұл береді. Ата-анаңыз тұңғыш баласын – Сізді Торғынша 
апаңыздың бауырына салады. Сізге еміренгені сонша, апаңыздың әлдеқашан суалған омырауынан сүт 
шығып, қос ананы тел еміп өсіпсіз. Жақсы тәрбие, өнегелі өмір қағидасына қанып өсіпсіз. Бұл – Сіздің 
перзенттік бақытыңыз.  

Адам екі нәрседе қателеспеуі керек дейді: бірі – кәсіп таңдауда, екіншісі – өмір серігіңді таңдауда. Сіз 
осы екі таңдауда да жолы болған адамсыз. Алматы – Сіз үшін өмір бойы алақанында аялап келе жатқан 
жан жарыңызды, Нұрлан ағаны, қазақтың арда ұлы, ақиық ақыны, қоғам және мемлекет қайраткері 
Нұрлан Оразалинді кездестірген құтты орда. Бірі Алтайдың, бірі Алатаудың баурайында тауға қарап бой 
түзеген, биіктікке ұмтылған бозбала мен бойжеткен боп танысып, мәңгілікке табыстыңыздар.  

Ессіз кезде Жыр қолымен айды алған... 
Қалай? 
Қашан? 
Көрдім сені қай маңнан?! 
Есіңде ме, менің есті сыңарым, 
Талайыма тағдырым боп байланған?! 
 
Алматының нұр саулаған кешінде, 
Көктөбенің көк мұнарлы төсінде... 
Жиырма жасар жас ақынды жаулаған, 
Кекілді қыз, жымиғаның есімде... 
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...Жыл құсындай оралатын алыстан, 
Жады, шіркін, секілді бір ән ұшқан. 
Тағдырыма мың шүкірлік айтамын, 
Ессіз кезде... 
Естім болып табысқан... 

Міне, бүгінде ақын Музасына айналып, сандаған махаббат жырына арқау болған Сіздің бейнеңіз де 
ұлттық поэзиямызда сомдалған қазақ аруларының галереясын толықтырып тұр. Бұл жайында қазақ 
педагогикасында қайталанбас із қалдырған ұлағатты ұстаз, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
ұлттық педагогикадағы көшбасшы тұлғаларымыздың бірі, көшелі Адам марқұм Қанипа Бітібаевадан 
артылтып не айтуға болады? Ол кісі «Ғазал-– жырдың ғарышкері» атты мақаласында: «Ақынның 
махаббат жырлары өз сүйген жары, ақын еркелете сөйлейтін Фаукеніне арналады. Лаурасын аялап өткен 
Петрарка, Патиматын өле-өлгенше жырлап өткен Расул Ғамзатовтай ақын да сүйген жар келбетін мөлдір 
де сәулелі жырларымен биіктете, аялай жырлайды. Оның Фаукеніне жазған жырлары шығыс 
шайырларының ғазалдарымен үндес. Ол – текті, ақсүйек жырлар. Қоғам, оның адамдары туралы сөз 
өрнектеріндегі буырқанған сезім, найзағай жырлар енді сабырлы, салиқалы, даналыққа толы парасат 
жырларына айналады. Махаббат жырларынан ақынның адамдық келбетін, адами ұстанымын да танисың, 
танисың да сол адамдыққа, ерге тән мәрттікке, азаматтыққа табынасың» («Дала мен қала», 16 қараша, 
2007 жыл). 

Иә, Апай, «асықтық та – жүректің ісі» - дейді ұлы Абай. Жүрегі таза адамдарға ғана осындай адал 
махаббат бұйыратыны сөзсіз. Сіздердің өзара өзгеше сыйластықтарыңыз ел арасында аңыздай айтылады. 
Өзім де алыс сапарларға бірге шыққанда Нұрлан ағаның Сізді әуежайда қимай шығарып салғанына да, 
құшағыңызды гүлге толтырып, қуанып қарсы алғанына да талай рет куә болдым. Жасыратын несі бар, 
ағаның қазақ ер-азаматтарының бойында кездесе бермейтін бұл қасиеті қай-қайсымызды да таң 
қалдыратын. Бір замандасымыздың осы жайтқа қатысты айтқан әзіл сөзінің астарынан да көп мән-жайды 
аңғарғаруға болар еді. Өзіңізбен іссапардан бірге қайтқан сол келіншекті аға екеуіңіз үйіне дейін жеткізіп 
салыпсыздар. Түн ортасында ойында ештеңе жоқ ұйқыны соғып жатқан жолдасына: «Нұрлан аға ылғи 
Фаузия апайды гүлмен шығарып салып, гүлмен қарсы алады. Сен болсаң, ойыңда түк жоқ, ұйықтап 
жатсың... келдің, кеттің демейсің...» деп назданады ғой. Сонда әлгі жігіт: «Мен Нұрлан аға сияқты болу 
үшін сен Фаузия апай сияқты болуың керек қой,» - деп сөз тауып кеткен екен. Қапелімде жолдасынан 
мұндай сөз күтпеген келіншек жауап қайтара алмай, жеңілгенін мойындапты. Осы әңгімені алғаш 
естігенде, күлкіге қарқ болғанбыз. Бірақ бәрімізді де ойландырып тастап еді бұл сөз... Шын мәнінде, осы 
бір отбасылық әдемі салттарыңыздан адами биіктік пен шексіз сүйіспеншілікке құрылған қарым-
қатынастарыңыз айқын танылып тұрар еді. «Дүниеде, сірә, сендей маған жар жоқ» деген сенімді серік 
еткен жұбайлық жарасым мен жылдар өткен сайын тамырланып тереңге бойлаған шынайы сыйласымның 
көрінісі бұл. Ессіз ғашық қос жүректің бірін-бірі аялауы, бірін-бірі бағалауы арқылы бір бүтінге, бір 
бітімге айналуы деген де осы болар, бәлкім...  

Бүгінде Нұрлан аға екеуіңіз ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, ұрпақ қызығын бірге көріп 
отырсыздар. Осы тұста Сіздің отбасына қатысты барлық қуанышқа ерекше мән дарытатын 
тапқырлығыңызды айтпай кете алмаймын. Келін түсірсеңіз де, қыз ұзатсаңыз да ұлттық дәстүрді берік 
ұстанасыз. Сіздің үйдің тойы мақтан мен «мал шашпақтан» алыс, жалаң мадақ, мақтау сөздерден 
құралатын тостардан жырақ... Есесіне, әр тойыңыз танымдық, тағылымдық дәстүрлерді жаңғыртудың 
үлгісін көрсететін ойлы һәм құнарлы басқосуға айналады. Мәселен, немереңіз Ақеркенің ұзату 
тойындағы құрбыларына үкі тарату, сіңлісіне тақиясын аманаттау, ұзатылған қызға сәукеле кигізу және 
т.б. тосын да жарасымды дүниелер келгендердің көңілін тойдырды, қызықтырды, ең бастысы, жаңарған, 
жаңғырған үрдіске жол салды... Бұл да өзіне бұйырған Бақытты, махаббатпен жаратқан Иенің берген 
бүтін Бақытын махаббатпен бағалап, ұлықтай алудың бір белгісі екені сөзсіз.... 

Қадірлі Фаузия апай, Сіздің үйіңіздегі Бақытыңыз түздегі Бағыңыздың өрлеуіне, өркендеуіне жол 
ашқаны кәміл. Сіз еңсерген биіктер, бағындырған белестер, қол жеткізген жетістіктер кез келген жан 
қызығардай тағылымды. Ия, Апай, Сіз мектепте үздік оқып, күміс медальге ие болдыңыз. Алматыдағы 
ұлттымыздың киелі білім ордасы – Қазақ мемлекеттік университетінің (қазіргі әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ) филология факультетінде өзіңіз сүйген мамандықты игердіңіз. Бүгінде Сіз – қасиетті қазақ тілінің 
дамуына, оның өсіп-өркендеуіне, ғылыми негіздерінің тереңдеуіне, ең бастысы, өзінің мемлекеттік 
мәртебесіне сай қолданылуына бар саналы ғұмырын арнаған, «туған тілін тұмарына» балаған аяулы 
ғалымдардың көшбасындасыз. Осы ұлы жолда ұлтымыздың ұлық тұлғаларының аманатына 
адалдығыңызды таныттыңыз, олардың ізгі істерін жалғастыруда ізденістен танбайтын 
табандылығыңызды көрсеттіңіз.  
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Сіз ұлт болашағының діңгегі болып табылатын ана тіліміздің шынайы жоқшысы бола білдіңіз. Сіздің 
қаламыңыздан туған тіл білімінің коммуникативтік, лингвомәдениеттанымдық, этнолингвистикалық, 
психолингвистикалық, этнопсихологиялық қырлары жайлы жазған дүниелеріңіздің тұжырымы тастай 
берік, өресі биік, тағылымы зор.  

Сіздің тілдік қатынас теориясының тереңге кеткен тамырын айқындап, оның «адамдық қатынастың 
түп қазығы» екенін жүйелі дәйектеуіңіз, әдістеме ғылымында тың да қуатты серпілістер тудырып, қазақ 
тілін оқыту жүйесіндегі соны соқпақтың, тың бағыттың іргетасын қалады. Сіз тілді игерудің халықаралық 
үлгілері мен Европалық тілдік эталондарын және әлемдік кеңістіктегі тілдік білімді бағалау жүйелерін 
ескере отырып, мемлекеттік тілді игерудің Қазақстандық үлгісін ұсындыңыз. Ел тарихында тұңғыш рет 
қазақ тілін көпсатылы деңгейде игерудің, үйренудің әдістемелік жолын жүзеге асырдыңыз. Сіздің тікелей 
басшылығыңызбен «ҚАЗТЕСТ» жүйесі бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін өз 
бетінше оқып-үйренуге бағытталған 36 кітаптан, 6 электронды оқулықтан тұратын оқу-әдістемелік кешен 
дайындалды. Қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде меңгертудің 6 деңгейлік жаңа жүйесінде кешенді 
инновациялық оқыту басшылыққа алынды. Қазақстан Республикасының көпұлттық сипаты мен өзіндік 
ерекшелігін және тілдік білімді бағалаудың халықаралық, европалық стандарттары негізінде TOEFL, 
DALF/DELF, ALTE, IELTS сияқты бағалау жүйелерін ескере отырып, Қазақстанда мемлекеттік тілді 
деңгейлік оқыту тұңғыш рет өз шешімін тапты.  

2014 жылы ҚР Білім және ғылым министрі Б.Сәрінжіповтың арнайы тапсырысымен, сол тұстағы қазақ 
тілін оқыту мәселесімен тікелей айналысқан ұлтжанды тұлға Роза Батталдың бастамасымен отандық 
білім беру саласында қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде деңгейлік оқытудың тұңғыш Концепциясын, 
Білім стандартын, Типтік оқу бағдарламасын түзген авторлық топтың жетекшісі болдыңыз. Сол топпен 
бірге 1-11-сыныптарға арналған «Қазақ тілі» пәнінің оқулықтары мен 67 аталымнан тұратын оқу-
әдістемелік кешендерін даярладыңыз. Алғаш рет үздіксіз блім беру саласында қазақ тілін деңгейлеп 
үйретудің тірек ұстанымдары анықталып, білім алушы меңгеруі тиіс Лексикалық-грамматикалық 
минимумы нақтыланды. Өкінішке орай, әртүрлі субъективті факторлардың салдарынан еліміздің 
пилоттық мектептерінде абыроймен сыннан өткен «Қазақ тілі» пәнінің 11 сыныптағы жаңа тұрпатты сол 
оқулықтары мен кешендері педагог жұртшылықтың ықыласы мен қолдауына ие бола тұра, 
министрліктегі ауыс-түйісті сылтау еткен жекелеген мамандардың қарсылығына ұшырап, оқу жүйесінен 
әділетсіз түрде аластатылды. Әйтсе де, одан бергі кезеңде білім жүйесіне енген жаңартылған оқу 
бағдарламасы бойынша 2-11-сыныптарға арналған «Қазақ тілі» оқулықтарын дайындау тобының 
жетекшісі ретінде өз идеяларыңыздың жаңа аспектіде жүзеге асуына қызмет еттіңіз. Қоғамда белең алған 
әділетсіздіктер мен бетпе-бет келген түрлі қайшылықтарға қарамастан, сол дүниелер жас ұрпақтың 
қажетін өтеп келеді.  

Фаузия апай, бағыңыз жанып, Сіздің ғылым жолыңыз да сәтті болды. Қазақтың нар тұлғалары 
К.Аханов, О.Төлегенов, Ә.Қайдар, М.Жолдасбеков сынды ұстаздардың жетекшілігімен студент кезіңізден 
бастап ғылыми додаларға қатыстыңыз. 1979 жылы «Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім синонимдер» 
тақырыбында кандидаттық диссертация қорғап, филология ғылымдарының кандидаты дәрежесін 
иемдендіңіз. 1996 жылы «Тілдік коммуникация мен қатысым әдісінің ғылыми-әдістемелік негіздері» 
тақырыбында докторлық диссертация қорғап, педагогика ғылымдарының докторы атандыңыз. 1982 
жылы доцент, 1999 жылы профессор ғылыми атағын алдыңыз.  

Міне, бүгін сол зерттеу еңбегіңізде ғылыми негізделген жаңашыл бағыттар өзінің өміршеңдігін 
танытып отыр. Тілдік қатынасқа, қатысым әдісіне байланысты Сіз айқындаған әдіснамалық тұғырлы 
идеялар шәкірттеріңіздің ізденістері арқылы кең қанат жайып келеді. Сіздің жетекшілігіңізбен қазақ тілін 
оқыту әдістемесінде сөйлесім әрекетінің компоненттерін, қатысымдық әдістің тілді оқытудағы мән-
маңызын, замана сұранымына қарай қашықтықтан оқытудың, тірек-кестелер арқылы білім сапасын 
арттырудың, уақыт талабымен үндес оқытудың жаңа технологияларын қолданудың, сөз мәдениетіне 
баулудың қыр-сырын зерделеп, ғылыми дәйектеген ондаған кандидаттық, докторлық еңбектер қазақ 
ғылымының көкжиегін кеңейте түскені кәміл. Осы тұста айта кетер бір жайт – Сіздің қазіргі таңда 
іргетасы берік қаланып, өз дәстүрі қалыптасқан ғылыми мектебіңіздің өзара іргелес екі ғылым саласын 
қатар қамтып отырғаны. Оның біріншісі қазақ лингвистикасындағы антропоцентристік бағыттағы 
зерттеулерден тұрса, екіншісі қазақ тілін оқыту әдістемесіндегі тың тұжырымдарды негіздеуге арналған 
еңбектерден құралады.  

Жақсы шәкірт бола білген жандардан ғана жақсы ұстаз шығатынын да Сіздің болмысыңыз дәлелдей 
түседі. Ұстаз алдындағы қарызына, шәкірт алдындағы парызына адалдықты танытар талай ісіңізге куә 
бола жүріп, ғылымды бақытқа балауда да, сол бақытты шынайы бағалап, аялауда да өзіңізден алатын өмір 
сабағы қаншама десеңізші?! Сізден тәлім алған шәкірттеріңіз де халық алдындағы өз парызына 
адалдықты, елге сатусыз қызмет етудің мәнін, ұлттық ділдің алтын өзегі саналатын ана тілін қастерлеп, 
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құрмет тұтудың, оған қалтқысыз беріле еңбек етудің қажеттілігін сезінсе, ол – ұстаздық ұлағатыңыздың 
жемісі. Сандаған жылдар еткен еңбегіңіздің нәтижесі кафедра ұжымының, өзіңіз дәріс берген студенттер 
мен ғылымға қанат қақтырған сандаған ғалым-шәкірттеріңіздің тарапынан жасалатын риясыз 
сыйласымдылықтан, шексіз құрметтен толық аңғарылады.  

Өзіңіздің осы уақытқа дейінгі білім қорыңыз бен ғылыми жарияланымдарыңызды саралап жинақтап, 
жаңа кезеңдегі жаңа толғамдарыңызды жүйелеп, ғылыми еңбектеріңіздің 5 томдық жинағын 
шығардыңыз. Бұл Сіз отандық педагогика ғылымында өзіндік орны бар, сапалы да салиқалы 
зерттеулеріңіз арқылы танылған көшбасшы әдіскер-ғалым екеніңізді танытады. 

Білім беру саласында қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімінен басталған өмір белесіңіз қазақтың 
үлкен білім шаңырағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің проректоры 
лауазымына дейін жалғасып жатыр. 1996 жылдан 2014 жылға дейін осы университеттің қазіргі қазақ 
тілінің теориясы мен әдістемесі деп аталатын үлкен кафедрасының меңгерушісі қызметін атқардыңыз. 
Бүгінде университет жанындағы «Латын әліпбиін үйрету бойынша оқу-әдістемелік орталықтың» 
директоры болып, жаңа істің басында жүрсіз. Байламын саралап, сараптап барып жүзеге асыратын 
әдетіңізбен, жаңа әліпбидің ұлттық мәдениетіміздегі орнын нық бағамдап, дұрыс бағыттауға ұмтыласыз. 

Еліміз тәуелсіздік алған кезеңде «Қазақ тілі теориясы мен әдістемесі», «Орыс тілі теориясы мен 
әдістемесі» мамандықтары бойынша филология (10.02.02.) және педагогика (13.00.02.) ғылымдарының 
докторы ғылыми дәрежесін беру жөніндегі мамандандырылған диссертациялық кеңестің, жаңа үлгідегі 
PhD- философия докторы дәрежесін беру жөніндегі Диссертациялық кеңестің төрағасы болып отырсыз. 
Осы Кеңестер арқылы сандаған ізденушілердің ғылымдағы еңбегінің бағалануына дәнекер болып жүрсіз. 
Мемлекеттік тіл бойынша мектеп оқушыларының Республикалық олимпиадаларының төрағасы ретінде 
жас ұрпақтың тілге деген ықыласына қуанып, білім додасында шын жүйріктердің жұлдызы жарқырай 
жануына әділ қазылық етесіз.  

1999 жылдан бері Қазақстан Республикасының Президенттікке үміткерлерінен мемлекеттік тілден 
емтихан алушы «Лингвистикалық комиссиясының» мүшесі әрі хатшысы қызметінде де өзіңіздің сабырлы 
да сырбаз, қарапайым да қанағатшыл қалпыңыздан өзгермедіңіз. Осының бәрі де абайша түйіндегенде, 
«иман сақтауға қажет айнымас көңіліңіз бен босанбас буыныңыздың беріктігін», тұғырыңыздың биіктігін 
дәлелдесе керек.  

Абай дана «Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты бар. Мінезде азғырылмайтын ақылды, 
арды сақтарлық беріктігі, қайраты болсын!» дейді. Сіздің бойыңыздағы биік парасат пен терең білім 
көркем мінезіңізбен үйлесім тауып, арлы әрекетке ұласып, түздегі Бағыңыздың мерейлі болуына 
алғышарт қалағаны хақ. Осы уақыт аралығында Сіздің әлдебіреулермен жүз шайысып, артық сөзге 
барған кезіңізді көрмеппін. Дос сүйініп, дұшпан күйінетін ұстамды, берік, бекем, сырбаз қалыбыңыздан 
танбайсыз. Ғылымдағы көзқарастар қайшылығына бола адами қатынасына селкеу түсіретін пенделік 
ұсақтықтардан биік тұрудың да шынайы үлгісін әр қадамыңыздан көруге болады. «Өзінен ілгерілерге 
елеулі болып, өзі қатардағының ішін күйдіріп, өзінен кейінгілерге «әттең дүние-ай, осылардың атындай 
ат мініп, киіміндей киім киген кісінің арманы бар ма екен?!» дегізетін даңғазалықтан бойыңызды аулақ 
ұстайсыз. Сондықтан да өршелене алға өрлеп, төрге де таласпайсыз. Мадақ күтіп, асып-тасуға жоқсыз. 
Ақырын жүріп, анық басуға дағдыланғансыз.  

Қымбатты Фаузия апай! Сіздің оқытушылық ісіңізде де басқаларда байқала бермейтін қасиет мол. 
Өзіңіздің арнайы ұсынысыңызбен 2001-2002 оқу жылында ҚазҰПУ-да сіз басқарған кафедрада қызмет 
еттім. Әлі есімде, бір күні Сіз: «Бүгін мен сабақ өткіземін, соған қолы бостар келіңіздер,» - дедіңіз. Мен 
қуанып кеттім. Өйткені өзім де Сіздің дәріс бергеніңізді көргім келетін. Бірақ өзім бастап «Сіздің 
дәрісіңізге кірейінші,» -деуге батылым жетпей жүрген. 

Сіздің дәрісіңіз мен көріп жүрген дәрістерден мүлде бөлек, тың да жаңаша болып шықты. Қазіргі 
айтып жүрген нағыз интерактивтік дәріс. Студенттерді білмеймін, маған ерекше әсер етті. Өзімше мен де 
қазақ тілін оқыту әдістемесіне арналған күнделікті дәрістерімде студенттерді сөйлетуге, ойландыруға 
тырысатынмын. Түрлі сұқбаттар өріс алып жататын. Өзімше сонымды жаңа әдіс деп санайтын едім. Ал 
Сіздің дәрісіңіз «Лексикологиядан» еді. Тақырыбы сөз мағынасына қатысты болды. Дәрісханаға 
кіргеннен шыққанға дейін төгіліп тұрған поэзия.... Қазақ сөздерінің сан алуан құбылған мағыналары, 
бірінен-бірі асып құлпырған сұлу тіркестер мен шұрайлы сөйлемдер... Сіз сөйлеп тұрғанда шыбынның 
ызыңы естілердей тыныштық орнайды да, студенттерге тапсырма берген кезде аудиторияның іші араның 
ұясындай дуылдап кетеді. Байқаймын, студенттер Сіздің әдісіңізге әбден төселіп алған. Ұстаз аузынан 
шыққан мәнді сөзді қапы жіберіп алмайық дегендей, ықыластана тыңдап, қажет дегендерін тез-тез жазып 
алып жатыр. Сіз өзге дәріскерлер секілді мынаны жазып алыңдар деп нақты ережелер мен қағидаларға 
арнайы тоқталып, жаджазу етіп жаздырмайды екенсіз. Тек студенттердің түсініп алуы үшін маңызды 
деген тұжырымдарды аса бір мән дарыта отырып екі-үш түрлі нұсқада қайталап айтасыз. Студенттер сол 
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сәтте өз түсініктерімен жазып ала қояды. Аудиторияда өлең жазатындар тіпті қанаттанып отыратындай 
көрінді маған. Сіз барлық студентті атымен атап, өте бір жылы қарым-қатынас жасайсыз. Өзіңіз айтқан 
теорияны мысалдармен бекіту үшін студенттерден өз өлеңдерін оқып жіберуін өтіне қоясыз. Өлең де 
оқылып, қара сөз де құйылып жатыр. Қатысып отырған оқытушылардың кейбірі Сіздің студенттерге 
қойған сұрақтарыңызға өздерінің қалай жауап беріп қалғанын байқамай, күлкіге де кенеліп жатырмыз. 
Әйтеуір сабақтың қызықты болғаны соншалық, уақыттың қалай өте шыққанын байқамай қалыппын. Тек 
елдің бәрі сыртқа шығып жатқанда да мен әлі сабақтың әсерінен айыға алмай отырғаным есімде... Көп 
уақытқа дейін сол дәріс, сіздің әр сөзіңіз, қимылыңыз, студенттермен қарым-қатынас әдебіңіз, сабақ 
өткізу мәнеріңіз көз алдымнан кетпей қойды. Ең ғажабы, сіз сабаққа қатысушылардың ешқайсысынан 
мадақ сөз, баға күтпестен, түк болмағандай кабинеттегі өз орныңызға барып жайғасып, кезекті 
жұмыстарыңызға қайта кірісіп кеттіңіз. Жаңа ғана сиқырлы сөз әлемінің көгінде шарықтаған, өзгені де 
қанаттандырып, шарықтатқан патша көңіл кафедраның аяқталып болмайтын ресми тірлігімен оңай 
алмасып кеткендей... 

 Апай, сіздің атыңызды Торғынша апаңыз Фаузия деп қойыпты. Ат демекші, мен Сіздің атыңызға 
байланысты жұлдызшылардың болжамын оқыдым (бұрын жұлдызнама мен нумерологияға аса мән 
бермейтінмін, соңғы кезде бүкіл дүние үндестікте болады деген заңға сүйенгенді қалайтын сияқтымын). 
Сөйтсем, дәл Сіздің сипаттамаңыз тұр. Олар: «Сіздің бүкіл тіршілігіңіздің тетігі – сүю және сүйікті болу. 
Бақытыңыз осы тетікті дұрыс таңдауыңызға байланысты. Барлық мәселеде сұлулық пен үйлесімге 
құштарсыз. Сондықтан өз айналаңыздағы барлық үндесімді сақтауды қалайсыз. Өзіңізге қастық ниеттегі 
адамдардың өзімен де «күресуге» жоқсыз, керісінше, дұшпанмен де тіл табысуға ұмтыласыз. Бірақ бұл 
жерде сіз келісімпаздық жолын емес, өзіңіздің ниетіңізді танытуды көздейсіз» дейді. Ал, керек болса, осы 
сипаттаманы Сізді анық білдетін адам жазған деп ойларсың...  

 Арманы асыл, жүрегі таза Ананың ақ тілеуімен таңдалған, араб тілінен аударғанда түпкі мағынасы 
«жеңімпаз, ақжолтай, жолы болғыш» дегенді білдіретін ФАУЗИЯ есімі сіздің болмысыңыз бен тағдыр 
жолыңызды сызып бергендей екен. Жеңімпаздығыңызға бүгінгі адамдық, ғалымдық биігіңіз куә.  

Ақжолтайлығыңызға жалаң марапаттардың жетегінде кетпеген, қылау түспеген кісілік мәртебеңіз 
дәлел, арзан атақ қумай, адал еңбегіңізбен жинаған абыройыңыз айғақ. Сылдырмаққа ұмтылған баладай 
шылдыр қаққан темір-терсекке құмар кейбір пенделерді көргенде, неге екенін білмеймін, «Қазақстан 
Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері» деген атағынан басқа мемлекеттік бір де бір марапаты жоқ 
Сіз есіме түсесіз. Бәлкім, дана Абай айтқан «арсыз болмай, атақ жоқ» дегеннің дәлелі ме екен? Рухани 
қорегінің құнары әлсіз, тарататын тағылымы татымсыз болған кезде адамдар өзіне жетпей жатқан 
нәрселерді сырттан іздеп, оны атақ-даңқпен толтырамын деп ойлай ма екен әлде?!... Ал, жолы 
болғыштығыңыздың дәлелі Жаратушының өзіңіз сүйген кәсіптен нәсіп табуға, өзіңіз сүйген Адаммен 
бірге бақытты өмір сүруге мүмкіндік бергені емес пе?!  

 Ендеше, мерейтойыңызда сізге сол Бақытыңыздың өрісі кеңейе берсін, Бағыңыз өркендей түссін 
деген тілек айтамын.... 
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Көрнекті ғалым, ұлағатты ұстаз – ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, Халықаралық Педагогикалық 

білім беру Академиясының академигі, филология ғылымдарының кандидаты, педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор, Шоқан Уәлиханов атындағы бірінші дәрежелі сыйлықтың 
лауреаты, Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері Оразбаева Фаузия Шәмсиқызының 
шығармалар жинағының бесінші томы «Деңгейлік қазақ тілі» деп аталады. 

Бұл томда «Мәтінді қатысымдық бірлік ретінде тану» деген тарау бар. Бұнда мәтінге мынадай 
түсініктеме берілген: «Мәтін – ойлау, хабарлау, баяндау, қабылдау, пайымдау құбылыстарымен 
байланысты, адамдар арасындағы тілдік қатынастың іске асуына негіз болатын жүйелі қатысымдық 
бірлік. Мәтін жазба түріндегі сөз актісінің коммуникативті-прагматикалық көрсеткіші ретінде 
қабылданады» делінген. Бұл терең және кең анықтама мәтіннің суперсегментті ерекшеліктеріне де 
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қатысы бар. Сөйлеу тілінде бір ойды жеткізу үшін тілдік құралдармен бірге басқа да амал-тәсілдер 
орын алады. Бұлар кез келген тіл жүйесінің сегменттік деңгейінің үстінен келіп, сонымен қатарлас 
іске асатын және автономды түрде қарастырылатын суперсегменттік деңгей.  

Соңғы кезде тіл білімінде сөйлем шеңберінен тысқары жатқан сөз дердің күрделі тізбектері, 
оларға синтаксистік және лексикалық талдау жасаумен қатар, олар фонетикалық тұрғыдан да  жан-
жақты қарастырылып, лингвистикалық зерттеу нысаны ретінде  жиірек көзге түсе бастады. Осы 
орайда жеке дара алынған сөйлемнен басқа біртұтас көлемді мәтіндерді зерттеуге қарай ауысу үрдісі 
интонология саласында да кеңінен орын ала бастағаны байқалады. Тілтанымдағы қарқынды дамып 
келе жатқан бұл бағыт интонация құбылысының функционалды мүмкіншіліктерін тереңінен 
зерделеп, оның болмысын мазмұн межесінде айқындап-анықтауға жол ашылды. Сондай-ақ 
интонацияның да мағыналық жағын қарастыратын, оның атқаратын қызмет потенциалын 
айқындайтын интонациялық зерттеулерде мәтінді бүтін объект ретінде қамти қарауға болатыны 
анық. Себебі жеке сөйленімді талдаудан мәтінді талдауға көшу просодикалық тәсілдердің қызметтік 
дәрежесін зерттеу мүмкіншіліктерін кеңейтеді.  

Ф.Оразбаеваның айтуынша, «мәтін құрамында сөйлеушінің діттеген мақсатына сай жүйелі ойға 
құрылған бірін-бірі толықтырып отыратын сөйлемдер болады. Оларды мағыналық және құрылымдық 
жақтан тығыз байланысқа түскен, мәтін құрамындағы коммуникативтік компоненттер деп танимыз. 
Олар – коммуникацияның белсенді қатысушылары – адресант пен адресаттың арасындағы 
коммуникация үдерісін жан-жақты жүзеге асырушылар». Рас, қазіргі тіл білімінің гуманитарлық, 
адам факторына бағытталғанда, мәтінді адамдар қарым-қатынасындағы коммуникативтік құралы, 
адресант пен адресаттың сөйлеу қызметінің нәтижесі ретінде қарастыруы құнды болмақ. Осы орайда, 
сөйлеушінің алдына қойған коммуникативтік ниеті, сөйлемнің мазмұны, сөз түзуші пен тұтынушы 
туралы мәліметтер просодикалық құралдар арқылы көрінеді.  

Сөйлеу процесінде тілдік бірліктер интонация компоненттері көмегімен бір-бірімен әрі 
мағыналық, әрі синтаксистік байланысқа түсіп, сөйлеушінің ой-пікірін жеткізеді. Сөйлеу процесінің 
жемісі ретінде мәтін ниет білдіруші мен қабылдаушының қарым-қатынасын көрсетіп, белгілі бір 
оқырман қауымға бағытталады. Мәтін құрамындағы коммуникативтік компоненттер өзара бір-
бірімен байланысып бір ойды білдіреді. Мәтіннің мүшелену нәтижесінде оның сегментті және 
суперсегментті бірліктері анықталады. Интонацияның мәтінді сегменттерге мүшелеуінің маңызы зор. 
Мәтінді сегментке мүшелеуде оның қандай бірліктерге бөлінетінін, олардың өзара қалай 
байланысатынын, мәтін құрамында орналасу ретін, просодикалық тәсілдердің қайсысы айырықша 
қызмет атқаратынын байқауға болады. Интонация қызметін айқындау жолында мәтін интонациясын 
зерттеу нәтижелі болуы ықтимал.  

«Мәтін жазба түріндегі сөз актісінің коммуникативті-прагматикалық көрсеткіші ретінде 
қабылданады. Мәтін – арнайы өңделіп, тілдік норма заңдылықтарын сақтап, белгілі бір мақсатқа 
бағыттылған тілдік әрекеттің жемісі» дейді Оразбаева. Ғалымның бұл пікірі мәтін интонациясына 
қатысты. Просодикалық тәсілдер мәтіннің (дискурстың) прагматикалық аспектісін күшейтіп, 
семиологиялық тұстан релевантты болып, мағына ажыратушы қызмет атқаратыны байқалады. 
Сөйлеу тілінде көрініс табатын интонация мен прагматика бір бірімен тығыз байланыста болып, 
адамның ойын, ниетін сыртқа шығарады. Интонация прагмалингвистиканың нақ өзегінде тұрып, 
оның негізгі көрсеткіші болып табылады. Мәтіннің суперсегменттік деңгейінде зерттелуі оның 
прагматикалық қырларын ашып беруге және спонтанды (дайындықсыз) сөйлеу үлгісіндегі 
дискурстың психолингвистикалық, социолингвистикалық қырларын зерттеуге жол ашады.   

Автордың «мәтінің құрамындағы коммуникативті компоненттер сөйлеу жағдаятында бар шынайы 
дүниенің объектілері туралы ақпаратты жеткізіп, сөйлесім мазмұнын шындық болмысқа, уақытқа, 
оқиғаға, жалпы әлеуметтік-саяси, тарихи-мәдени, ғылыми жағдаяттарға т.б. қатысты баяндайды, 
хабарлайды» деген сөзі де тілдің просодикалық деңгейінде көрініс табады. Мәтін мағынасын 
көрсететін просодикалық тәсілдердің келесі қызметтерін белгілеуге болады: интонация мәтінді бүтін 
объект ретінде біріктіреді, оны белгілі стиль мен жанрдағы мәтіндермен салыстыруға мүмкіндік 
береді, сонымен қатар басқа мәтіндерден ерекшелендіреді, оны мағыналық бөлшектерге бөліп, мәтін 
бөлігін маңыздылығына және информациялық сапасына қарай қарастырады; интонация ғана 
сөйленімді синтагмаларға бөліп, оның ішіндегі сөздерді мағынасына қарай әрбір сөйлем мүшелерінің 
айналасына топтастырады.  

Сөйлеу тiлiнде функциональды мазмұнға ие болатын ең маңызды шағын өлшем синтагма екені 
белгілі. Ең шағын синтаксистiк мазмұнды сөз, сөз тipкесi және сөйленім синтагма түрінде 
интонациялық фоpмаға ие болады. Синтагмалаp - үлкендi-кiшiлi паузалаpмен бөлiнетiн тiлдiң 
интонациялық мазмұндық үзiндiлеpi pетiнде жай сөйленімде, жайылма сөйленімде, құpмалас 
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сөйленімде, сондай-ақ  бip тақыpыпты күpделi синтаксистiк тұтастықтарда да бip сөздi де, сөйленім 
немесе сөз тіркестерін де  қамтып интонациялық жүйеге бағындырып  ұстап тұpатын тәсiл деп айтуға 
болады. Сол бipнеше синтагмадан тұpатын мәтін интонациясын құбылтып,  түpлiше мән беpiп оқыса, 
ондағы сөздеp интонация аpқылы түрліше топталуының арқасында шекаpасы өзгеpiп, басқаша 
стилистикалық мағынаға да ие болып кетуi мүмкiн. Ең шағын семантикалық-интонациялық үзiк 
болып саналатын  синтагмалардың қатып қалған қалпы жоқ. Олаpдың түpлеpi, мазмұны, көлемi әp 
түpлi болады. Әдетте бip синтагма бip ырғақты топпен үйлесiп тұрса, кейде бipнеше ырғақты 
топтаpдан тұpады. Ырғақты топтаpға кipген сөздеp бip интонациялық құрылым түзеді де, ондағы 
ырғақты екпiн осы топтағы бір сөзге түсiп тұpақты оpынға ие болады. Ырғақты екпiннен басқа (бip 
сөз тобы мен екiншi сөз тобының жiгiн ажыpататын) мәтін ішінде ой екпiнінің мәні зор. Ой екпіні 
сөйлемдегi бip сөздiң мәнiне айpықша көңiл аудаpып, оны күшейтiп тұpады. Ой екпiні сөйлемнiң  
мазмұнымен және сөйленімдi актуалды мүшелеpге (тема-pема) бөлінуiмен тығыз байланысты. Қазақ 
тiлiндегi сөйленімнiң актуалды мүшеленуінің ең басты көpсеткiштеpiнiң бipi оның интонациялық 
сызығы, интонациялық сипаты болса, екiншi көpсеткiшi оның сөздеpiнiң кідіріспен екi синтагмаға, 
яғни тема мен pемаға бөлінуі. Сөйленімнің актуалды мүшеленуімен байланысты аса көңіл аударатын 
жағдай, оның жаңа, яғни актуалды информациясы ремасындағы ой екпіні түсетін сөзінде болып, ал 
ол сөздің әрқашан баяндауышқа қарай жылжып барып, тікелей соның алдына орналасуы. 
Сөйленімдегі кідіріс арқылы бір бөлек топтасатын сөздердің қай синтагмаға жататындығын, яғни ол 
сөйленімді аяқтайтын соңғы синтагма ма, әлде олай емес пе – осының бәрін мәтіндегі интонация 
арқылы білуге болады. Сөз актісінің тоқтауын, ой тынысын уақытқа қатысты интонациялық 
параметрлермен бірге әуеннің кенет өзгеруі (сынуы) де көрсете алады.  

«Мәтінде қарапайым ортадағы күнделікті сөйлеу тілінен бастап, пайымдау, зерделеу сатысынан 
өткен, философиялық ой, түйінделген пікір және сөйлеу тілі заңдылықтары қамтылады. Мәтін сөйлеу 
актісіне қатысты барлық тілдік бірліктер мен элементтерді өзіне жинақтаған – қатысымдық бірлік» 
деп ғалым мәтін ұғымын нақтылай түсіндіреді. Мәтін сегменттерге мүшеленгенде интонацияның 
компоненттері бір-бірімен күрделі қатынасқа түсіп, алынған бірліктердің мазмұны мен тұрпатымен 
қатар, олардың ара-қатысын да сипаттап бере алады. Сонымен тiлдiң басқа элементтеpiмен 
салыстыpғанда интонацияның өзiне ғана тән қасиеттері мен еpекшелiктерi баp. Сөйлеу тіліндегі 
сөйлемдердің мағынасына байланысты интонацияның адамдардың қарым-қатынасындағы алатын 
орны да ерекше екені белгілі.  

Мәтін аумағында интонациялық құралдың қызметін талдау, оның интонациялық және 
семантикалық сипаттамаларының ара қатынасын белгілеу, мәтіннің семантикалық дәрежесін 
көрсетуде интонацияның ролі ерекше, себебі ол интонациялық өлшемдер мен басқа тіл өлшемдері 
арасында өзара әсер түрінің тереңдігін анықтауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ интонациялық 
бірліктер басқа да тіл бірліктерінің байланысын, бір-біріне қатысын жеткілікті түрде көрсетіп бере 
алады. Сөйлеу барысында лексика-грамматикалық тәсілдермен бірге, ал кейде жаңғыз өзі-ақ сөз 
мазмұнын, тіл бірліктерінің мағыналық ара-қатынасын жеткізе алады. Мәтін деңгейінде 
просодикалық тәсілдерді талдау барысында жаңа нәтижелерге жетуге болады. 

Ғалымның келесі тұжырымдамалары мәтін интонация қызметін толық көрсетеді: «Айтылым 
нормасы сөйлеу актісін жүзеге асыра отырып, коммуникативтік мақсатқа жетуге жол ашады. 
Айтылым нормасын локутивті акт аясында саралайтын болсақ, оның негізгі қызметі – 
қабылдаушының санасы мен әрекетіне ықпал ету және сезіміне әсер ету. Дәлірек айтатын болсақ, 
локутивті акт ерекшелігі – мәтін құрамындағы компоненттердің коммуникативтік жағдаятқа сай 
дұрыс іріктелуі, дұрыс байланысуы, қатысымдық бірліктердің интонациялық тұрғыдан логикалық-
мағыналық тұтастыққа ие болуы. Сонда ғана мәтін құрамындағы тілдік бірліктер сөйлеу актісінің 
мазмұндық межесін, діттемін нақты анықтай алады. Нәтижесінде мәтін құрамындағы тілдік бірліктер 
мен элементтер коммуникативтік компоненттке айналады» дейді ғалым. Мәтін интонациясының тағы 
бір қызметі – фраза арасында байланыс құралы болып, тыңдаушыға әсер береді. Бұнда адамдардың 
түрлі ой-сезімін, оның құбылуын, өзгеруін білдіреді. Сөйлеу тіліндегі интонацияның жазба 
мәтіндерде көрініс табуы табиғи нәрсе және жазылған мәтінді мазмұнына қарай дұрыстап, мәнерлеп 
оқу да тек қана оның интонациясына байланысты болады. Егерде мәтіннің интонациясын өзгертіп, 
яғни қатар тұрған сөздердің ырғақтық топтасуын, сонымен байланысты  кідірісін жылжытса, оның 
стилистикалық реңкі ғана емес сөздерінің грамматикалық мағынасы мен жалпы мазмұны да өзгеріп 
кетеді. Сондықтан итонацияны біз көп функциялы, көп қыpлы, күpделi құбылыс дейміз. 

«Мәтінді дауыстап айту барысында интонация қаншалықты дұрыс қойылса, мәтінді жазба тіл 
арқылы қабылдағанда да дәл   сол айтылым нормасы басшылықа алынады. Айырмашылығы – мәтін 
мазмұнын айтылымда басқа біреудің айтуымен (дауыстаумен) қабылдаймыз, жазылымда әр адам 
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өзінің ішкі дауысымен қабылдайды. Сондықтан айтылым нормасы жазба тілге де, ауызша сөйлеу 
тіліне де ортақ болады» дей отырып, ғалым интонацияның және просодикалық құралдарының 
функциясына назар аударады. Сөйлеу процесінде тілдік бірліктер интонация компоненттері 
көмегімен бір-бірімен әрі мағыналық, әрі синтаксистік байланысқа түсіп, сөйлеушінің ой-пікірін 
жеткізеді. Сөйлеу процесінің жемісі ретінде мәтін ниет білдіруші мен қабылдаушының қарым-
қатынасын көрсетіп, белгілі бір оқырман қауымға бағытталады. 

Интонациялық құралдардың функционалдық потенциялы лингвистикалық талдау жұмыстарының 
оқшау түрде алынған айтылымнан біртұтас байланысты мәтінге көшуі барысында кеңейе түседі. 
Просодикалық құралдар қызметінің мәтін лингвистикасы аясында қарастырылуы мәтіннің немесе 
жеке бір айтылымның интонациялық құрылымының оларды құрайтын элементтердің интонациялық 
көріністеріне тигізетін әсері мен мәтіннің семантикалық және прагматикалық ұйымдасуындағы 
просодикалық тәсілдердің ажыратушы қызметін анықтауда, интонация ерекшеліктерінің 
фразааралық байланыстардың іске асуындағы қызметі мен сөз үзіктерінің ақпарат жеткізудегі 
маңыздылық дәрежесін жіктеп сипаттауда, сондай-ақ адамға эстетикалық тұрғыдан әсер ету 
функцияларын саралап көрсетуде септігін тигізеді.  

Сонымен, Ф.Оразбаеваның мәтінге арналған еңбектері қазіргі ғылымның әр алуан салалары – 
интонология, коммуникация теориясы, сөйлеу әрекеті, психолингвистика, прагмалингвистика 
бағыттарының дамуына жол ашады. 

  
 

ТІЛДІК ТҰЛҒАНЫ ҚАТЫСЫМДЫҚ АСПЕКТІДЕ ЗЕРТТЕУ  
 

Шалабай  Б. 
 филология ғылымдарының докторы, 

                                                               Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау 
мемлекеттік университетінің профессоры 

 
 Тіл ғылымында соңғы жылдардағы зерттеулерде тілдегі "адам факторы" өзектене түскені 
белгілі, осыған байланысты "тілдік тұлға" мәселесі қазіргі таңда ерекше зерттеу нысанына айналып 
отыр.  
 Антропоөзектік парадигмада "тілдік тұлға" түсінігі мен оның анықтамасының пайда болып, 
оның зерттеу қағидасы мен теориясы орыс тіл білімінде жасалғанымен, "тіл және адам" мәселесі, 
тілдің қызметі мен өмір сүруін оны тұтынушы ұлтпен байланыстылықта зерттеу идеясы тіл білімінде 
барлық кезеңдерде де болды. Еуропа тіл білімінде бұл теорияның пайда болуының тарихи 
алғышарттары тілдің әлеуметтік табиғаты, тіл мен сөйлеудің, жеке адам мен ұжым тілінің ара 
қатынасы (В.Гумбольт, И.А.Бодуэн де Куртенэ, Ф.де Соссюр т.б.) туралы мәселелердің қозғалуымен 
сипатталады. В.А.Маслова: "Тілдік тұлғаға алғаш бетбұрыс жасалуы неміс ғалымы Й.Вайсбергтің 
есімімен байланысты, ал орыс тіл білімінде алғашқы қадамды тілдік тұлғаны зерттеудің екі жолын, 
яғни автор тұлғасы мен кейіпкер тұлғасы арқылы шығу жолдарын көрсетіп, В.В.Виноградов жасады" 
[1; 118], – дейді.  
 В.В.Виноградов "тілдік тұлға" мәселесін қазіргі кездегідей   сан-алуан аспектіде 
(психолингвистикалық, когнитивтік, лингводидактикалық т.б.) емес, тек бір ғана мәселені шешу 
үшін: "көркем әдебиет тілі" сияқты өте күрделі, сан қырлы құбылыстың сырын ашу үшін, оның дара 
тілдік құрылымын зерттеу үшін пайдаланды. Ол көркем шығармашылықтағы "көркем – тілдік 
сананың", яғни сөйлеуші не жазушы тұлғаның бейнесінің жасалу тәсілдері туралы мәселе көтерді. 
  Ғалым пайымдауынша, көркем шығарманы тілдік ұйымдастырудың жалпы жүйесінде және 
өзінің көркем-дара әлемін бейнелеу тәсілдерінде ғана жазушының сырттай алғанда көрінбейтін 
"бейнесі" сомдалады [2]. 
 Ол шығармадағы "тілдік тұлға", "көркем бейне", "автор бейнесі" және олардың ара қатынасы, 
өзара әсері туралы мәселе қояды. 
 Бұл жерде ескеретін жай: көркем шығармадағы автордың "тілдік тұлғасы" мен "автор бейнесі" 
бір нәрсе емес, екеуі екі басқа дүние: тілдік тұлға – лингвистикалық категория болса, автор бейнесі – 
стилистикалық категория. 
 Тілдік тұлғаны қарастыратын аспектілердің ішінде біз оны қатысымдық аспектіде, нақтырақ 
айтсақ, қазіргі қоғамымыздағы  "қатысымдық тұлға" мәселесі тұрғысынан алып сөз етпекпіз. Өйткені 



66 

ол қазіргі қоғамымыздағы өткір мәселелердің қатарында тұр десек те болады. Тілдік тұлғаны тек 
теориялық тұрғыдан емес, практикалық тұрғыдан да қарастырудың қажеттілігі сезіледі.  
 В.И. Карасик қатысымдық тұлғаны "тілдік-мәдени және қатысымдық құндылықтарды, білім 
мен ұстанымдарды ұстанушының жалпы бейнесі" [3] деп анықтайды.  
 Қазіргі әлемдік жаһандану үдерісі қарқын алған тұста, жеке тұлғалар арасындағы, ұлттар мен 
ұлыстар арасындағы, демек, әртүрлі мәдениеттер арасындағы қарым-қатынас күшейген кезде, тілдік 
тұлғалар арасындағы қарым-қатынас мәселесі алдыңғы орынға шығады. "Тіл табысуды" қазіргі 
қоғамдағы күрделі категориялардың бірі деп қарауға болады. 
 ХХ ғасырға дейін қазақ қоғамы негізінен бір тілді қоғам болып келсе, ХХ ғасырда – кеңестік 
кезеңде қос тілді қоғамға айналды, ал ХХІ ғасырда үштілді немесе көп тілді қоғамға бет бұрдық. 
 Тілші қауым, әсіресе, әлеуметтік лингвистика өкілдері үшін зерттеуге тұрарлық қызықты  
құбылыстар қалыптасып отыр: бізде таза қазақ тілді орта, таза орыс тілді орта және аралас тілді орта 
да бар. 
 Осы құбылысты зерттеп, болашақ ұрпағымыздың қойыртпақ тілді тұлғаға айналмауы үшін не 
істеу керек? Оларды өзінің тарихи ұлттық-мәдени тамырынан ажыратып алмай, бірақ қазіргі барлық 
озық технологияның жетістіктеріне сусынын қандырып, жан-жақты дамыған көп тілді тұлғаны 
қалыптастыру үшін қандай жолмен жүрген дұрыс болады? Бұл жөнінде ғалымдар тарапынан болсын, 
жалпы жұртшылық тарапынан болсын айтылып, жазылып жүрген пікірлер, ұсыныстар аз емес. 
 Солардың ішінде, ең негізгісі бастауыш сыныптарда білімді ана тілінде алу, ана тілінде оқыту 
мәселесі дер едік. Бұл жөнінде алғашқы алаш білімпаздарынан бастап осы күнгі оқыту, білім беру 
жүйесінде жұмыс істеп жүрген, сол салада зерттеу жасап жүрген мамандарымызға дейін барлығы 
ортақ бір пікірде. Ол – көп тіл білу ана тілі есебінен, ана тілін құрбандыққа шалу есебінен 
жүргізілмеуі тиіс. Керісінше, басқа тілдерді меңгеру тек ана тілі негізінде жүргізілуі тиіс. Бала алғаш 
тілі шыққан кезден бастап ана тілін толық меңгергенге дейін өзге тілді араластыруға болмайды. "... 
Сондай кемшілік болмас үшін, – дейді А.Байтұрсынұлы, – бар жұрт баласын әуелі өз тілінде оқытып, 
өз тілінде жазу-сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар әбден 
дағдыланғаннан кейін, басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай сақтауын тілесек, өзгелерше 
әуелі өз тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқыту тиіс" [4].  
 Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының президенті Асқарбек Құсайынов 
еліміздегі біраз жылдан бері үш тіл қатар оқытылып келе жатқан мектептерде әлеуметтік зерттеу 
жүргізудің нәтижелерін былай қорытындылайды: "... ұстаздардың 83,9 пайызы оқушыларға үш тіл 
оқытқанда, олардың үш тіл меңгеру деңгейі төмендейтінін" ашық жазды. Балалар тілдерді 
шатастырып сөйлегенде, өздері де оған мән бермей, үш тілді қосып сөйлеу фактілері кездесетінін 
айтыпты.  
 Мұғалімдер көптеген қазақ балалары қазақ тілін нашар білетінін, бәрі дерлік орыс тілінде 
жақсы сөйлейтінін айта келе, 1 сыныпта тек қазақ тілін ғана оқыту керек деп жазыпты. Орыс тілін 2 
немесе 3 сыныптан бастап оқытып, ал ағылшын тілін 6 сыныптан бастап қазақ тілі негізінде 
интенсивті түрде, яғни аптасына 3-4 сағат көлемінде үйрету керек деген ойларын жеткізіпті. 
Ағылшын тілі осылай оқытылатын болса, 2-3 жылда барлық бала оны жақсы үйреніп шығатынына 
сенім білдіреді [5].  
 Ғалым Шанхай (Қытай), Сингапур, Гонконг (Қытай), Финляндия, Оңтүстік Корея, Жапония, 
Канада сияқты озық елдерде ғылыми негізде дайындалған білім беру саясаты іске асырылатынын 
айтады. Олардың басты мақсаттары: ана тілін сақтай отырып, ұлттық ерекшелігі мен дәстүрлі 
мәдениетінен ажырамаған, рухани бай адам тәрбиелеу. 
 Қазіргі мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балаларды оқытып тәрбиелеуде ұлттық 
ерекшеліктерге сай оқыту механизмін жасау күн тәртібінде тұрған өзекті мәселе. Осы орайда, біздің 
ата-бабаларымыздың жадының мықты болу себебі әжелеріміздің немерелеріне ертегі оқып, 
аталарымыздың жырды жатқа айтуынан екенін еске сала кетсе орынды. Бесіктен бесік жырын 
құлағына сіңірген сәбиге өсе келе санамақ айтқызды, жаңылтпаш, жұмбақ, жыр жаттаттырды, 
олардың өмірі күнделікті өмірмен сабақтасып қатар дамыды.  
 Баланы ерте жасынан қостілділікке, көптілділікке үйрету оның толыққанды жеке тұлға 
ретінде қалыптасуына қаншалықты зиян екені ғалымдар тарапынан, зиялы қауым өкілдері тарапынан 
айтылудай-ақ айтылып келеді. Әлеуметтік тұрғыдан тілдерді көптен зерттеп жүрген ғалым 
Э.Д.Сүлейменованың пікірін келтірейік: "В науке пока не получено достоверных данных, которые бы 
свидетельствовали благоприятном или отрицательном влиянии раннего двуязычия на 
интеллектуальное и эмоциональное развитие ребенка. Однако сам факт зависимости 
интеллектуальной и эмоциональной сферы от родного языка не вызывает сомнений. Все большее 
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число лингвистов и педагогов склоняется к мысли, что ребенок должен сначала овладеть семантикой 
родного языка, осуществлять познание мира, учиться ориентироваться в его сложном многообразии с 
помощью родного языка. Исключительна роль родного языка в духовном развитии ребенка. 
Формирование языковой личности как истинно национального феномена возможно при полном 
погружении в родной язык, именно с его помощью осуществляется сложное взаимодействия 
национально-культурных традиций, этнопсихологических особенностей склада народа, приводящих 
к формированию национального характера. Без погружения в стихию родного языка, без знания 
этнокультурных, коммуникативных, прагматических особенностей его функционирования усвоение 
второго языка будет наталкиваться на почти непреодолимые трудности" (астын сызған – біз, 
Б.Ш.) [6;77].  
 Жоғарыда айтылған жай мәселенің бір жағы болса, екіншіден, қазіргі дамыған қоғам 
жағдайында тілдік қатынас мәселесі айрықша орынға қойылады."Тілдік қатынастың бүкіл әлемдік 
маңызы ел мен елдің, ұлт пен ұлттың саяси байланысына жан-жақты жол ашудан көрінеді. 
Сондықтан тілдік қатынас бүгінгі күннің ең өзекті мәселесі ретінде әлемдік лингвистикада жаңа 
ғылыми еңбектердің шығуына әсер етті... 
 Тілдік қатынас – адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсіну, айту, пікірлесу т.б. 
әрекеттеріне тікелей қатысты құбылыс. Сондықтан тілдік қатынасқа байланысты құбылыстардың 
теориялық негіздерін анықтау; айтылған, берілген, жазылған хабарды қабылдаудың әдіс-тәсілдерін 
айқындау; сол сияқты қарым-қатынас құралдары мен тұлғаларын, олардың қолданылу жолдарын 
белгілеу қазір өзекті мәселелер қатарына жатады. Осы мәселелерді жан-жақты оқыту мен үйрету 
олардың ғылымда өзіндік анықтамасын беруді, тілдік қатынас құбылысын теориялық және 
әдістемелік жақтан арнайы зерттеуді қажет етеді" [7; 3].  
 Адамдар арасындағы тілдік қатынасты жүзеге асыратын сөйлесім әрекетінің түрін ғалым 
Ф.Ш.Оразбаева "тілдесім" деп атап, соңғысының сәтті жүзеге асуына қажет шарттарды да атап 
көрсетеді. Оларға "сөйлесуші адамның көңіл-күйін сезіну және білу; тілдесуші адамдардың бір-біріне 
деген құрметі, сыпайыгершілігі, адамды сөзге тарта білу; сөйлесушіні қолдай білу, пікірлесуді 
жалғастыра білу т.б." [7, 132] жатады. 
 Қазіргі жастарымыздың тілініде ғана емес, ішкі жан дүниесінде де үлкен өзгерістер болып 
жатады. Олар шетелдік арзан рухани құндылықтардың шырмауына түсіп кетпей, өз ұлтымыздың 
рухани құндылықтарын бойларына сіңіріп өсулері керек, ал ол құндылықтар ана тілі арқылы беріледі. 
 Ұлттың сана-сезімі, рухани болмысы тілі арқылы қалыптасады. Тілдегі таңба бірліктер 
халықтың дүние танымынан, рухани және материалдық мәдениетінен, өмір сүру тіршілігінен, 
әлеуметтік адами болмысынан мағлұмат беретін орасан зор таңбалық код болып табылады. 
Сондықтан тілді үйрену арқылы сол тілдің иесі – ұлттың тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, 
дүниетанымын тануға болады.  
 Қазіргі таңда  қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқытып, үйретуде де жаңа әдіс, тың тәсілдер 
қолдану қажет екені сөзсіз.  
 Осы тұрғыдан, қазақ тілін үйренуге деген ықылас өз мемлекетіміздің ішінде ғана емес, 
шетелдерде де үлкен қызығушылық тудырып отырғаны байқалады. Бұған сыртқы саясаттағы, 
экономикадағы жетістіктерімізбен қатар, мәдениет, өнер, білім, спорт саласындағы жеңістеріміз де 
(мысалы: Димаш Құдайберген, Самал Есламова, Геннадий Головкин т.б.) белгілі дәрежеде әсерін 
тигізіп отыр. Сондықтан қазақ тілін үйренуге деген қызығушылықтың артуы оны екінші тіл ретінде 
оқытып, үйретудің әдістерін жетілдіруді талап етеді.  
 Тілдегі сөздер мен грамматикалық құралдардың ережелерін білу – тілді сөйлесу құралы 
ретінде пайдалануға аздық етеді. Ол үшін, ғалымдардың пікірінше, меңгеретін тілдің әлемін барынша 
терең білген жөн. "Тіл тасымалдаушының әлемін зерттеу, – дейді С.Тер-Минасова, – сөйлеу тілінің 
қолданыс ерекшелігін түсінуге, тілдік бірліктердің семантикалық жүгін, сөйлеу тіліндегі тілдік 
бірліктердің саяси, мәдени, тарихи және тағы басқа қосымша мағыналық реңктерін (коннотация) 
айқындауға бағытталған. Әсіресе тілдік шынайылықтарға (реалийлерге) көп көңіл бөлінеді, оны 
тереңірек білу сол тілде сөйлейтін адамның күнделікті өмір сүру салтына сәйкес келетін құбылыстар 
мен фактілерді түсінуге мүмкіндік береді" [8; 39]. Бұларды білмейінше толық қарым-қатынас 
(түсінісу) жүзеге аспайды. 
 Қорыта келгенде, жоғарыдағы мәселелерді шешу үшін жоғары оқу орнының оқу 
бағдарламаларына "қазақ тілі әлемі" атты пәнді енгізуді ұсынар едік. Пәннің ерекшелігі – тілді жалаң 
өзін оқытпай, оның иесі – ұлттың мәдениетімен, тарихымен, салт-дәстүр ерекшелігімен, 
дүниетанымымен байланыстырып оқыту. Егер біз тілді "сөйлете" білсек, соның бәрі ашылады: қазақ 
қандай халық, оның қандай құндылықтары бар, әлемдік өркениетке не қосты? – осының бәріне қазақ 
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тілінің бай мүмкіндіктері жауап береді. Және бұл өзге тілді аудиторияға ғана емес, өз қандастарымыз 
үшін де керек. Өйткені қазақ тілін ана тілім деп санайтын ұлт өкілі өз тарихын, әдебиетін, өмір сүру 
салтын, өзге де құндылықтар жүйесін, тағы да басқа "әлеуметтік-мәдени фактілерді" білмейінше, 
нағыз өз ұлтының патриоты болып қалыптаспайды. Бұл пәнді жүргізуге теориялық, әдіснамалық, 
әдістемелік негіз болатын ғылыми еңбектер бізде бар. Олардың қатарында Ә.Қайдар, Р.Сыздық, 
Е.Жанпейісов, С.Ақатай, А.Сейдімбек, З.Қ.Ахметжанова, Ф.Ш.Оразбаева тағы басқа ғалымдардың 
еңбектерін атауға болады. 
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Фаузия Шамсиқызы туралы ақ ниетті ойлар мен айтылатын игі сөздерді қағаз бетіне түсірерде, әрине, 

өткен күндер елесі көз алдыңа келеді. Менен бір жас, екі күн үлкендігі бар Фаукең әріптесіммен өткен 
ғасырдың алпысыншы жылдарының соңынан таныспын. 1968 жылдан бері жарты ғасырға жуықтап 
қалған қырық жылдан астам айлар мен жылдар еншісіне сіңіп кеткен зымыран уақыттың іздері... 

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің үшінші курсының студенті кекілді қара торы 
қыздың жүріс-тұрысы, өзгеге бірден сыр алдыра қоймайтын тұйықтау мінезі және шығыстың суығы 
дарыған салқынқанды мінезі бірінші курс студенттерінің «балмұздақ» қыздарына шынар ағашын 
елестететін. Биік тауда өсетін шынар ағашының қасиетінің бірі ауыспалы мағынада биік, асқақ десек, 
шынында, үлгі тұтуға, еліктеуге болатын бойжеткен Фаузия еді. Біз төменгі курс студенті кезімізде 
алдыңғы апай-әпкелеріміз деп, филология ғылымына соқпақ із қалдырған қазір өмірден өткен марқұм 
Алма Қыраубаеваға көп еліктедік. Сосын Сағат аға Әшімбаевпен оқу залында үнемі бас алмай бірге сабақ 
оқып отыратын жазушы әпкеміз Шәрбану Бейсенова еді. Олардың ізін ала, қатарына көп ұзамай Фаузия 
Шәмсиқызы қосылды.  

Өткен ғасырдың 60-70 жылдарында қазіргідей емес, филология факультетінде ұлдар көбірек оқитын-
ды. Сол ұлдар кейін небір атақ-даңқтың иелері, филолог маманның ұлтына қызмет ету үлгісін танытқан 
мықты қайраткер азаматтар болып қалыптасты. (Қазір есімдері елге белгілі С.Елубай, Н.Оразалин, 
Б.Мұқай т.б.) Бұл да атақты КазГУ-дің түлектеріне берген білім мен біліктіліктің көрінісі деуге болады.  

Кейінгі кезде филология факультеттерінде «арпа ішінде бір бидай» ұлдар қараң-құраң ететін жағдайға 
көз үйренді, ойға да сіңісті болды. Қазақ ғылымының тіл білімі айдынында лингвистикалық интуицияға 
шебер бір қауым қыздар алдымен филология факультеттерінде білімдерін шыңдаған, кандидаттық, 
докторлық диссертацияларын табысты қорғаған, қазір ғылым көкжиегінде ғалым қыздар шоғырының 
алды міне, жетпіске де келіп қалды. Солардың бірі емес-ау, бірегейі осы – Фаузия Шамсиқызы Оразбаева. 

Фаукең және біздер университетті бітірген жылдар өткен ғасырдың айтулы тоқырау жылдары еді. 
Орыс тілінің мәртебесі соншама асқақ, әлеуметттік ортаның кез келген есігі орысша ашылып, орысша 
жабылатын. Онымен қоймай, Алматы деген үлкен шаһарда тұрақтап қалып, жұмысқа тұру үшін қалаға 
тіркелуің керек. Бұл қол жетпес арман қаланың шешуі күрделі көп қиындығының бірі еді. Бұл да ет 
үйренген көп қиындықтың бірі десек, пәтер жалдап тұрудың өзі тағы бір айтулы алынбайтын қамал. 
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Алайда сол тоқырау жылдарында қазіргі қазақ зиялыларының алдыңғы толқыны өткелі жоқ асау 
өзеннің қатты ағысына бой бермей, өз өмірлерінің жағалауына жетті-ау әйтеуір. «Ондай болмақ қайда 
деп, айтпа ғылым сүйсеңіз» демекші, біздің толқында күйректік, орта жолдан жалт бұрылу жат еді. Бәрін 
намыс пен жігер көгендеп тастағандай. Қазіргі жастардың ой-көзімен қарасақ, бүгінгі кемелдену, жетілу 
мен толысу парасат биігінен көріну – осылай болуы тиіс дейтін жеңіл, оп-оңай бола салған жетістік 
сияқты. Қазіргі жастардың айтатыны: сіздер жақсы заманда өмір сүрдіңіздер.  

Керісінше, тәуелсіз Отанда дәл қазіргі технологиялық мәдениет биігінде отырған жастардың өмірі мен 
бітім-болмысы, дүниетанымы, білім айдынындағы тереңдік, болашаққа деген еркін көзқарас кімді болса 
да қызықтырады. 

Ал Фаузия Шамсиқызы осындай жағдаятта білім алып жүрген жастарға қажырлы еңбектің, ғылыми 
ізденістің қала берді, үлкен моральдық ұстанымның үлгісін көрсетіп жүрген ‒ ұстаз, педагог, ғалым, 
парасат иесі. Біле білсек, (әрине, бірен-сараны болмаса) білім деңгейі бәсекеге қабілетті, ел болашағына 
тұтқа болуға лайық деген бүгінгі жастарды ұстаз үміті қашанда сеніммен жетелеп жүреді. Дәрісханадағы 
қазіргі таңдау пәндері студент білімін жан-жақты жетілдіруді ғана емес, оларды тұлға ретінде 
қалыптастыру, өмірдің кез келген саласында өз бетімен маңызды оқиғаларға байланысты конструктивтік 
ұсыныстар жасай алатын маман дайындау. Демек адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен қазіргі 
Қазақстанның жаңа бағдары негізінде маман болуын мақсат ету. Осындай биік мінберлі ойды жүзе асыру 
үшін - ұстаз, педагог, ғалымның өз потенциалдық мүмкіндігі оның жазған еңбектерінен көрінеді. 

Профессор Фаузия Оразбаеваның ғылымдағы, оқу орнындағы өмірінің өрнектері оның – кітаптары.  
Кеше ғана біздің қолымызға профессордың өз қолтаңбасымен бес томдық кітабы тиді. Шынын айту 

керек, бұл лингвист ғалым үшін еңбектің зоры, білімнің тереңдігі мен жан-жақтылығы. Дегенмен де, бес 
кітап туралы тарата айтқанымыз жөн болар. Өйткені тіл әлемінде ұзақ жылдар еңбек еткен профессор 
Фаузия Шамсиқызының бұл кітаптары білім ошағында жылынып жүрген жастар мен ғылымда ізденіп 
жүрген болашақ тіл білімінің тарландарына аса қажет дүние.  

Тіл әлеміндегі жылдар белестерінің жемістерін педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Ф.Оразбаева былай саралапты. 

«Ой өрнегі ‒ сөз» деп аталатын 1-кітапта студент кезінен ғылым көкжиегіне бет бұрғандығын 
көрсететін диплом жұмысынан бастап, ғылым кандидаты дәрежесін алуға дайындаған «Қазақ тіліндегі 
сын есім синонимдер» зерттеу еңбектері енгізілген. Болашақ қыз балаға тән ұқыптылық па, әлде ғалымға 
тән сенім сергектігі ме, диплом жетекшісі болған Мырзатай Жолдасбеков жазған 1971 жылдан жоғалмай 
сақталған пікірдің өзі «бұл дипломдық жұмыстың университет бітіруші шәкіртіміздің болшағынан мол 
үміт күттірер елеулі еңбек екені, үлкен жолға бастар алғашқы соқпақ екені даусыз» деп аяқталған. Ол 
кезде Мырзатай ағай кандидаттық жұмысын енді қорғаған, жалындап жүрген жас кезі. Филологиядағы 
біздерге Орхон-Енесей, көне түркі әдебиетінен дәріс оқитын. Пікір қорытындысында жазылған ұстаз 
тілегі болашақ ғалымның өмір жолында бағдаршам болғаны даусыз.  

Сөзді ой өрнегі деп таныған ғалымның екінші кітабы «Тілдік қатынас» деп аталады. Бұл – 
монографиялық еңбек. Өз басым, профессор Ф.Оразбаеваның барлық еңбектерінің ең жоғары сатысында 
тұратын ғылыми еңбек деп бағалаймын. Қазақ тіл білімінде тілдік қатынастың теориялық проблемаларын 
зерттеуге арналған алғашқы еңбек. Тіл білімінде «Языковая коммуникация» деген термин бұрын да 
айтылып, талданып жүргенімен, қазіргі кездегі тілдік қатынастың тек адамдар арасында ғана емес, оның 
бүкіл әлемдік маңызы, түрлі ұлттар арасындағы сөйлеу құралы - тілдің сипаты, оның құрамы мен басты 
қағидалары, қолданыстағы ерекшеліктері туралы қазақ тілінде жүйелі ғылыми сараланған іргелі зерттеу. 
Тілдік қатынастың ғылыми негіздерімен қоса, оның сөйлесім әрекеті және түрлері, әдістемелік теориясы, 
қатысым арқылы қазақ тілін оқыту сияқты басты тараулар сөз етіледі. 

Порфессор Ф.Оразбаева тек қазақ тіл білімінің теориясымен ғана шұғылданып жүрген жоқ. О бастағы 
филологиялық білім әдебиеттен қаланғанын еске алсақ, ғалымның ел, ұлт, қоғам, тіл, менталитет туралы 
ой толғаныстары публицистикалық жанрдың да шебері екендігін мойындатады. Тіл кеңістігі ‒ деген 
үлкен ұғым. Осы кеңістік 3-кітапта қамтылған тұлғатану, елтану, ұлттану сынды заманның күрделі бет-
бедері ғалымның ой толғаныстарымен дәйектелген. Мұнда тіл мен рух бірлестігін сақтаудың жолы 
ұстаздың креативті тұжырымдары мен ғылыми пікірлерінен байқалады. 

Қазақ тіл біліміндегі тілдік деңгейлерді сөз еткенде ауызға бірден оралатын деңгей – лексикология. 
Фонетика, морфология, синтаксиске қарағанда ең өзгермелі сала – сөздік қор мен сөздік құрам. 
Жалтылдап, жарығын шашып жүрген кейбір сөздер (революция, ұлы Октябрь сияқты) тарих 
қойнауындағы бір кезеңнің астында қалып, ал күресінге кеткен (мырза, әкім) «ұнамсыз» сөздер қайта 
тұғырына қонып салтанат құрады. Тіпті естімеген сөздер (интернет, хайп) күнделікті өзіңді оятып, 
тіршілікке жегеді. Міне, бұл лексикология санатындағы сөз қолданыстарының әдеттегі тоқтаусыз, 
бітпейтін үдерістері. 
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Бұл ретте, тілші ғалым Ф,Оразбаеваның «Тілтамыр» атты 4-кітабына осы «Лексикология» пәніне 
арналған лекциялық курсы мен практикалық дәрістері енгізіліпті. Қазақ сөздік қоры мен сөздік 
құрамының лексика-семантикалық табиғатынан бастап, он бес дәріс мазмұны баяндалған. Сондай-ақ, 
лексикологияны оқыту әдістемесі де алты модульмен берілген. Маңызды жағын айта кетсек, 
лексикология бойынша маманданған тілші ғалымдарға, ізденушілерге кітаптағы дәрістер мен әдістемелік 
жаттығуларды пайдалануға альтернатив-таңдау мүмкіндін беретіндігі.  

4-кітаптағы орыс тілді азаматтарға қазақ тілін үйрету сабақтарының саны -27. Осы берілген сабақтар 
арқылы да қажетті, үлгі ретінде алуға болатын мазмұнды, пайдалануға жарайтын маңызды сабақ 
үлгілерін таңдауға болады. 

 Негізінде осы сабақтардың жазылуын, өзге тілді дәрісханада өтілу ерекшеліктерін тәжірибемен 
ұштастыра келе, әдістемелік тұстарын шыңдай жетілдіре отырып, «Мемлекеттік тілді деңгейлік 
оқытудың рухани тамыры – ғылыми әдістеме» деген қағидалы, аксиомалық тұжырымды қалыптастырған 
профессор Фаузия Шамсиқызы.  

Автордың бұл идеясы «Деңгейлік қазақ тілі» атты 5-кітапта баяндалады. Қазақ тілін өзге тілді 
аудиторияда үйрету өткен ғасырдың сонау 90-жылдарынан бері қазақ лингвистерін, әдебиетші 
мамандарын толғандырған, тіпті сынға ұшырата беретін жағдай еді. Бірде маман жоқ, бірде оқулық 
сапасыз дейтін күңкілдердің форматы мен мазмұны әлі күнге дейін өзгере қоймағаны белгілі. 
«Мемлекеттік тілді деңгейлік оқытудың рухани тамыры – ғылыми әдістеме» деген атынан белгілі, дұрыс 
тамырланған ғылыми әдістеме керек-ақ.  

Мұнда алдымен, Қазақ тілін деңгейлік оқытудың философиялық-мәдениеттанымдық негіздерінен 
бастап, оның әлеуметтік бастауына үңілу қажеттігі ескерілген. Кез келген іс-әрекеттің психологиялық 
астары бар. Демек, деңгейлік оқытудың психологиялық жағы қалыс қалмау керек. Ең соңында тіл 
үйретудің деңгейлік сатысында педагогикалық негіз жатады. Тілді жалаң үйретіп қана қоймай, тіл 
арқылы білім мен тәрбиені ұштастырып, коммуникативтік әрекеттің рухани мәдениетке бағытталуын 
қамтамасыз ету деген түйінді аңғартады. Ұстаз, ғалым, педагогикалық әдістеменің білгірі профессор 
Фаузия Шамсиқызының біз тілге тиек еткен талданған ғылыми басылымдары ‒ бүгінгі күні ғылыми 
көпшіліктің іздеп, пайдаланатын аса қажет кітаптары. 

Мерейлі жасқа келген әріптес ғалым Фаузия Шамсиқызы қазақ тіл білімінде өзіндік орны бар үлкен 
ғалым. Халқының қалаулы қызының еңбегі еленіп, түрлі марапаттарға ие болды. Ғылым деген тылсым 
дүниенің тұңғиығына еркін бойлаған, тіл әлемінен тапқан асылын қазақ тіл біліміне ғылыми үлес етіп 
қосқан әріптесіміз Ф.Оразбаеваның еңбегі үшін МЫҢ АЛҒЫС! 

 
 

ПРОФЕССОР Ф.ОРАЗБАЕВА ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ТІЛДІК ҚАТЫНАС, МӘТІН МЕН 
ДИСКУРС МӘСЕЛЕСІ 

 
Балтабаева Ж.Қ. 
п.ғ.д., профессор 

Есенова Қ.Ө. 
ф.ғ.д., профессор  Абай атындағы ҚазҰПУ,  

С.Қирабаев атындағы қазақ тілі мен әдебиеті  кафедрасының меңгерушісі  
 

 Еліміздегі білім берудің тұжырымдамасы болашақта кәсіби қызметі барысында өз ойын жүйелі 
жеткізе білетін, қандай ортада болмасын тілдік қарым-қатынасқа түсе алатын қабілетті тұлғаны 
қалыптастыру мақсатын көздейді. Сондықтан оқыту үрдісінде студенттердің коммуникативтік 
құзыреттілігін қалыптастыру және дамыту мәселесі үлкен мәнге ие, өйткені адамдармен өзара әрекет пен 
қарым-қатынас тәсілдерін білу, түрлі әлеуметтік топтарда жұмыс істеу дағдылары, өмірдегі нақты 
жағдайларда шешім қабылдау тілдік қатынас дағдыларын жүйелі меңгеруді қажет етеді.  

 Қазақ тілін оқыту әдістемесінде тілдік қатынастың теориялық мәнін айқындап, әдістемелік негіздерін 
зерттеген ғалым ‒ Фаузия Шәмсиқызы Оразбаева. Ғалым 1996 жылы «Тілдік қатынас пен қатысым 
әдісінің ғылыми-теориялық негіздері» [1] деген тақырыпта докторлық диссертация қорғап, қазақ тіл 
білімінде алғаш рет тілдік қатынас мәселесінің ғылыми-теориялық негізін жасады, тілдік қатынасқа 
теориялық сипаттама беріп, оның негізгі белгілері мен өлшемдерін, түрлерін анықтап, қоғамдағы қызметі 
мен маңызын саралады. Сондай-ақ тілдік қатынастың ішкі құрылымы, өзіндік тұлғалары, заңдылықтарын 
нақтылап, ғылыми тұжырымдармен зерделеді.  
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 Ғалым Ф.Оразбаева тілдік қатынасқа хабардың жеткізілуіне қатысушылар тұрғысынан талдау 
жасаған: «Осы тұрғыдан келгенде, тілдік қатынастың негізгі мазмұны, мәні, мағынасы болып табылатын 
– хабарды іс жүзіне асырушылар, хабарға тікелей қатысушылар. Олар мынадай құрамнан тұрады: 

1. Белгілі бір ақпаратты, деректі хабарлайтын – баяншы;  
2. Ақпаратты жеткізетін – тұлғалар; 
3. Ақпаратты не деректі – қабылдаушы» [1, 11].  
 Олар – хабарды жүзеге асырушылар. Хабарды жүзеге асырушыларға ортақ әрекет-байланыс – 

қатысым. Адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасамаса, бірімен-бірі байланыс жасамаса, онда тілдің 
қызметі де керек болмас еді. Адамдардың байланысын қамтамасыз ету үшін тіл қызмет етеді. Ал, ол 
адамдардың бір-бірімен сөйлесуі арқылы жүзеге асады. Сөйлесудің мазмұны – хабар. Демек, хабар дұрыс 
жеткізілу керек, ол – тілдің міндеті. Тіл ол міндетті өзінің дыбыстық жүйесі, лексикалық қоры, 
грамматикалық бірліктері, грамматикалық заңдылықтары арқылы жүзеге асырады. Хабардың мазмұны 
дұрыс болуы мидың жұмысына, санаға байланысты. Сыртқы дүниенің адам санасына әсер етуінен, ол 
әсердің мида қайталануынан хабар пайда болады. Хабар тіл арқылы басқаға жеткізілгенде, ол хабарды 
қабылдаушы болуы керек. Осыдан келіп, адамдардың бір-бірімен тіл арқылы сөйлесуі, қарым-қатынас 
жасауы іске асады. Бұл тілдің қатысымдық қызметін белгілейді [1, 19]. Өйткені хабарды қабылдаушы ол 
хабар туралы өз пікірін білдіреді. Осымен байланысты адамдар арасында пікір алмасу, тіл арқылы бір-
бірімен қарым-қатынас жасау қалыптасқан.  

 Ф.Оразбаева тілдік қатынасқа берген анықтамасында: «Тілдік қатынас – адамдарға тән ойлау мен 
сөйлесім үрдісінің белгілі бір қоғамдық қатынаста тіл арқылы жарыққа шыққан көрінісі» [1, 16], ‒ деп 
көрсетіп, оны жан-жақты талдап, оның алты түрлі қызмет белгісін атаған. Олар: ең кемі екі адам 
қатынасқа түсіп, біреуі хабарлайды, екіншісі қабылдайды; жалпы адамзатқа қызмет етеді; қоғамға қызмет 
етеді; тілді адам өзгерте алмайды; барлық саяси топтардың байланыстырушы құралы, өзі де қоғамдық 
құбылысқа жатады [1, 16-17].  

 Тілдік қатынасты осылай суреттей келе, оған мынадай толық анықтама берген: «...тілдік қатынас – 
ойлау мен сөйлеудің қатысы арқылы тілдік тұлғалардың таңбалық жүйесі мен дыбысталу қасиеті 
нәтижесінде жүзеге асатын, қатысымдық тұлғалардың семантикалық бірлігі мен байланысу 
заңдылықтары арқылы берілетін, адамдардың өзара түсінісуін қамтамасыз ететін, тек адамзатқа ғана тән 
күрделі тілдік қоғамдық-әлеуметтік процесс» [1, 17]. Ғалым тілдік қатынасты осылайша тұжырымдай 
келіп, одан әрі тілдік қатысым қалай жүзеге асырылады деген мәселеге назар аударған. 

 Тілдік қатысымды жүзеге асырушыларды ғалым тілдік тұлғалар деп санайды да, қатысымдық 
тұлғаларды төмендегіше анықтайды: «Қатысымдық тұлғалар – тіл арқылы қарым-қатынасты қамтамасыз 
ететін, белгілі бір орта мен араласу жағдайында жүзеге асатын, тиянақты ойды хабарлау және қабылдау 
қасиеті бар, ерекше деңгейге көтерілген тілдік тұлғалардың қатысынан тұратын, қарым-қатынастық мәні 
бар бірліктер» [1, 24].  

 Ғалым тілдік қатынаста орын алатын қатысымдық тұлғаларға сөз, фразеологиялық тіркестер, сөйлем 
және мәтінді жатқыза отырып, мәтінді тілдік қатынастың бір бүтін тұлғасы болып табылатын, 
адамдардың қарым-қатынасын іс жүзіне асыратын сөйлесімдік материал деп көрсеткен. 

 Тілдік қатынаста мәтіннің атқарар рөлі ерекше, өйткені мәтін – сөз арқылы жеткізілетін, сөйлеудің 
шығармашылық нәтижесі. Мәтін арқылы барлық тілдік бірліктер іске қосылатындықтан, ол ерекше 
күрделі тілдік таңбаға жатады. Соған орай мәтінді талдау мен мәтінді тану оның түзілімі мен құрылымын 
саралау, мәтінжасам барысындағы тілдік бірліктердің қызметін анықтау өзекті мәселе екендігі белгілі. ХХ 
ғасырдан бастап мәтін сөйлеу бірлігі және ерекше сөйлеу шығармашылығы ретінде зерттеле бастауы 
мәтін лингвистикасы пәнін дүниеге келтірді. Мәтін ұғымымен бірге оны танып-білудің жолдары, амал-
тәсілдері пайда болды. Ал мәтінді тілдік жақтан тану тілдік бірліктердің қызметін, мағыналық қырларын 
анықтаумен пара-пар.  

 Ф.Оразбаеваның тұжырымдауынша, мәтін – ойлау, хабарлау, баяндау, қабылдау, пайымдау 
құбылыстарымен байланысты, адамдар арасындағы тілдік қатынастың іске асуына негіз болатын 
қатысымдық жүйелі тұлға. Осы ретте тілдік қатысымда үлкен рөл атқаратын мәтінмен қатар жүретін 
дискурс ұғымының да орны ерекше. Өйткені, мәтін – сөз актісінің жазудағы көрінісі болса, ал дискурс – 
қолданыстағы мәтін. Кейінгі грамматикалық еңбектерде дискурстың жекелеген ұғымдарын генеративті 
грамматиканың моделіне енгізу мақсаты көзделеді, себебі мәтін де, дискурс та құрылымдық нысан. Екі 
құбылыс та морфосинтактикаға әсер ете алады. Соңғы кезде «мәтін ұғымы бар жерде «дискурс» ұғымын 
да қатар алып жүру байқалады.  

 Дискурс – негіз етіп өрбитін нысаны адам болғандықтан, қамтитын аясы өте кең, кешенді ұғым. 
Дискурс – коммуниканттардың сөз жағдаятын ескере отырып, шынайы өмірдегі оқиғаларды өздерінің 
когнитивтік, тілдік, аялық білімін, прагматикалық мүмкіндіктерін пайдалану арқылы коммуникативтік 
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мақсатқа орай өз тілдеріндегі лексикалық, грамматикалық, фонетикалық жүйелер арқылы тілге көшіруі, 
диалогқа түсу әрекеті. Олай болса, дискурс та тілдік қатынастағы құрал болады. Дискурс дегеніміз – 
шынайы өмір үзігіндегі көріністің сөйлеу әрекеті арқылы санаға көшуі мен тілдік бірлікте таңбалануы. 
Дискурс – дайын мәтіннің сөйлеу әрекетін туғызушылар мақсатына сай күрделі әрі нақты 
коммуникативтік жағдайға айналуы. Олай болса, ғалым Ф.Оразбаева еңбегінде тілдік қатынаста басты 
орын алатын қатысымдық тұлғаның ең күрделісі ретінде берілген мәтін тілдік қарым-қатынасты жүзеге 
асыратын сөйлеу құралы деп көрсетілсе, дискурстың да тілдік қатынастағы, қолданыстағы мәтін ретінде 
қарым-қатынас құралы бола алатындығы анық. Сол себепті ғалымның қатысымдық тұлға ретінде мәтінді 
ерекше атауы, оған берген тұжырымдары дискурс мәселесіне де қатысты, өйткені зерттеушілердің 
пайымдауынша, дискурс – фреймі – «автор», «сөз актісі», «адресат» және «сөз жағдаяты» (сөздің қандай 
ситуацияда айтылғаны) деген құрылымдардан тұрады (Н.Уәли), дискурс ‒ қолданыстағы мәтін, яғни 
сөйлеу тілінің нақтылы коммуникативтік қарым-қатынас орнатудағы қызметі (Ж.Кеншінбаева), дискурс 
дегеніміз – мәтін мен интеракцияға қатысушылар және коммуникативтік жағдаят қосындысы 
(Г.Бүркітбаева). Олай болса, дискурс дегеніміз – дайын мәтіннің сөйлеу әрекетін туғызушылар мақсатына 
сай күрделі әрі нақты коммуникативтік жағдайға айналуы. Ал Ш.Нұрмышева дискурсты 
коммуниканттардың сөз жағдаятын ескере отырып шынайы өмірдегі оқиғаларды өздерінің когнитивтік, 
тілдік, аялық білімін, прагматикалық мүмкіндіктерін пайдалану арқылы коммуникативтік мақсатқа орай 
өз тілдеріндегі лексикалық, грамматикалық, фонетикалық жүйелер арқылы тілге көшіруі, диалогқа түсу 
әрекеті деп есептейді. Сөйтіп, дискурс та сөйлеу әрекетінде тілдік қатысымның тұлғасы бола алады. 

 Ғалым Ф.Оразбаева тілдік және қатысымдық тұлғалардың әрқайсысына тән ерекшеліктерді қарастыра 
келіп, олардың мынадай ерекшеліктерін болуы керектігін ескерткен: 

1.Сана мен ойға қатысты мазмұнның тиянақтылығы. 
2. Баяндау ғана емес, хабарлау, жеткізу қасиетіне ие болуы. 
3.Ми жүйесі арқылы қабылдануы. 
4. Белгілі бір жағдайға, ортаға байланысты жұмсалуы. 
5. Тіл мен сөйлесімге байланысты қарым-қатынаста қызмет атқаруы[1, 20-21]. 
 Дискурстың да қатысымдық тұлға ретінде осы ерекшеліктерге сай қызмет ету мүмкіндігі бар, өйткені 

дискурс мәтін ішінде көрінетіндіктен, дискурста осы қасиеттердің барлығы қамтылады. 
 Ғалымдардың дискурс терминіне берген анықтамалары түрліше болғанымен, олардың барлығының 

да дискурсқа тән деп көрсеткен белгілері бар: бұл – дискурстың диалогтік сипаты, сөз жағдаятына сай 
орындалатын сөйлеу әрекеті екендігі. 

 Дискурстың диалогтік сипатына коммуникацияға қатысушылар санының кем дегенде екеу болуы 
жатпайды, сөйлеуші түзіп, қолданысқа түсірген мәтіннің қандайда бір тыңдаушыға бағытталуы 
жатқызылады. Тыңдаушыға бағытталған диалогтік сипаттағы дискурс тыңдаушыны тілдік диалогқа 
қатысуға мәжбүр етеді. Өйткені тыңдаушы сөйлеген адамның сөзін тыңдап, жауапсыз қалдырмайды, 
сөйтіп сөйлеуші мен тыңдаушы арасында тілдесім болады. Ал Ф.Оразбаева тілдесімнің өзін алты түрге 
бөліп көрсеткен (ресми, бейресми, қалыптасқан, кәсіби, әлеуметтік, дербестік). Дискурс 
мазмұнына,мақсатына сай осы тілдесімдердің түрлері де дискурстық диалог кезінде қолданылады.  

 Мәтін мен дискурстың тепе-тең ұғым емес екендігі ақиқат. «Тіл мәтінде орналасып, дискурста 
жанданады, туындайды» деген пікірге сүйенсек, мәтін мен дискурс қатынасы дискурстың динамикалық, 
ал мәтіннің статикалық (тұрақты, қозғалыссыз) сипаттары арқылы танылады деп түсінеміз. Мәселен, 
қандай да бір автордың көркем шығармасы біз қолға алып оқығанға дейін «тыныш күйінде» тұрып, мәтін 
ретінде танылса, оқырман қолына тиіп, коммуникациядағы тілдік құрылым – мәтіннің динамикалық 
күйіндегі сипатын дискурс деп тануымызға болады. Бұл жерде де тікелей болмаса да, автор мен оқырмен 
(адресат пен адресант) арасында «хабар алысу» жүреді. 

 Сондай-ақ, ғалым Н.Уәли көркем дискурстың құрылымы әлдеқайда күрделі болатынын көрсете 
отырып, оның ретін мынадай жүйеде көрсетеді: «мәтінге дейінгі бөлігінде автордың ойлаған көркем 
идеясы, сол идеяны тілдік құралдармен объективтендірудің тәсілдері мен амалдары ойластырылады. 
Автор өзінің санасындағы тілдік парадигмадан (вертикал түзуден) тілдік бірліктерді таңдап атай 
бастайды. Ой елегінен өткен бірліктер синтагмалық (көлбеу түзу бойынша) тізбекке түседі. Сөйтіп, 
автордың «нені айтсам?», «қалай айтсам?», «кімге айтсам?» деген мәтіндік құрылымға ойша сөзі, яғни 
екінші кезеңге – сөз актісінің бір бүтініне айналады, бірақ коммуникация аяқталмайды. Коммуникация 
мәтінді оқырман қабылдаған соң, автордың идеясын, нені айтқанын, қалай айтқанын, кімге айтып 
отырғанын, не мақсатпен айтқанын игерген соң аяқталады [2, 14]». Дискурс негізінен коммуникативтік 
әрекет ретінде танылғандықтан, барлық көркем мәтіндерге де (көлемді де, шағын да) қатысты болып 
келеді және барлық жағдайда да адресат пен адресант факторы арасында лингвокогнитивтік-ментальдық 



73 

құрылым болып есептеледі. Басқаша айтсақ, дискурс – коммуникативтік қатысым процесі ретінде 
анықталса, мәтін – оның жемісі ретінде ұғынылады. 

 Мәтін мен дискурстың айырмашылығы: егер дискурсты актуалды сипатта айтылған мәтін ретінде 
танысақ, ол кезде мәтін – айтылған ойдың абстрактылы, грамматикалық құрылымы, ал дискурсты 
актуалды айтылым әрекетіне қатысты сөз (речь) деп есептесек, ол кезде мәтін – тілдік жүйеге немесе 
формалды лингвистикалық білімге лингвистикалық компетенттілікке қатысты ұғым болып табылады. 

 Негізі, мәтінді дискурстық аралық сатысы ретінде сипаттаған жөн. Өйткені дискурс ретінде екі бірдей 
коммуниканттың ойлау-сөйлеу әрекеттерінің жиынтығы деп түсінеміз. Сондай-ақ, мәтін шындықтың 
объективті фактісі ретінде дискурс нәтижесі, өнімі ретінде қарастырыла алады. Өркениетті адам тілдік 
қарым-қатынастың әртүрлі формаларын жете меңгеруі керек. Бұл – нарық пен демократияға бет бұрған 
заманның талабы. Әсіресе нарық заманының адамы тілдік қатынаста тек өз саласымен шектеліп қалмай, 
шаршытоп алдында айтыс-тартысқа түсудің логикалық, әлеуметтік, психологиялық жақтарынан хабардар 
болуға тиіс. Ал тілдік құралдарды талғау, саралау айтыс-тартыстың логикалық, әлеуметтік, 
психологиялық жайттарына тәуелді. Осы жайттарды дұрыс аңғарғанда тілдік құралдарды, стильдік амал-
тәсілдерді мүмкіндігінше тиімді пайдалануға зор жәрдемі тиеді.  

 Профессор Ф.Оразбаеваның көрсетуінше, тілдік қатынас – сөйлеу тілі арқылы түсінісу дегенді 
нақтылай келіп, жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге жеткен, өмірде өзіндік орны бар, 
қоғамның дамуы үшін ең қажетті қоғамдық-әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы арқылы адамдардың 
бір-бірімен пікір алмасуы, адамдар қатынасының түп қазығы дегенді білдіреді. Жоғарыда айтылғандай, 
ғалымның адамдардың ойлауы, белгілі бір оқиғаны, мәліметті хабарлауы, баяндап жеткізуі, жасаған 
тұжырымдары тілдік қатынаста басты орын алатын қатысымдық тұлға ретінде мәтінді көрсетуі 
дискурспен де тығыз байланысты, өйткені дискурс мәтін ішінде көрінеді. Алайда бір мәтіннің ішінде 
бірнеше қарама-қайшы және аяқталған дискурстар кездесуі мүмкін. Дискурс, бір жағынан, мәтінжасау 
тәжірибесі, мәтінді шығару, кеңістік пен уақытта жария ету процесі; екінші жағынан,дискурс – мәтінді 
ой-санадан өткізу процедурасы (мысалы, оқу барысында, конспектілеу барысында, аудару барысында 
және т.б.) болып табылады. 

 Қорыта айтқанда, профессор Ф.Оразбаеваның тілдік қатынас теориясына қатысты тұжырымдары 
тілдік қатынастың құралы ретінде мәтін мен дискурстың рөлін, олардың қолданыстағы орнын тереңдетіп 
көрсетеді деп есептейміз. 
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педагогика ғылымдарының докторы, профессор, 
Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті 

 
Өз заманының ғылым, білім, ұстаздық, қайраткерлік, адамдық туын биік ұстаған Қазақстан 

Республикасы ҰҒА корреспондент-мүшесі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор 
Ф.Ш.Оразбаеваның 300-ден астам ғылыми зерттеулерінің тақырыбы сан алуан.  

Ғалымның «Тілдік қатынас», «Тілдік қатынас негіздері», «Тілдік қатынас: теория және әдістемесі», 
«Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім синонимдері», «Тіл әлемі» атты мақалалары мен зерттеулері 
жинақталған еңбектері, авторлық бірлестікте әзірленген «Қазіргі қазақ тiлi», «Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі», «Лингвистикалық терминдер теориясы», «Мемлекеттiк тiлдегi iс қағаздар», «Кәсіби қазақ 
тілі», «Қазақ тілін деңгейлік оқытудың ғылыми-методологиялық негіздері», «Сөз мәдениеті және 
шешендік: оқыту теориясы мен әдістемесі», «Тілді оқыту: интеграциялық білім мен интеллектуалдық 
тұлға қалыптастырудың сабақтастығы», «Қазақстандағы латын жазуының тарихи тағылымы» т.б. 
еңбектері, жоғары тілдік білім беру жүйесі мен орта мектепте қазақ тілін оқытудың білім мазмұнын 
анықтаған мектеп оқушыларына арналған «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті» т.б. оқулықтары, «Үздіксіз білім 
беру жүйесіндегі мемлекеттік тілді деңгейлік оқытудың Тұжырымдамасы», «Балабақша – мектеп – 
колледж – жоғары оқу орны» жүйесіндегі мемлекеттік тілді деңгейлік үздіксіз оқытудың Тіл Стандарты», 
«Қазақ тілін оқыту әдістемесі», сондай-ақ өзгетілді топтарда оқитын білім алушыларға арналған «Қазақ 
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тілін оқыту әдістемесі» үлгілік бағдарламалары, «Қазақ тілін деңгейлік оқыту бағдарламасы» т.б. озық 
үлгідегі еңбектері қазақ тіл білімі мен оқыту әдістемесі саласындағы сүбелі еңбектер болып есептеледі.  

Белгілі ғалым ретінде оның алғаш ғылымда түрен салған алаңы – қазақ тіліндегі сын есім 
синонимиясы мәселесі. Оның «Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім синонимиясы» деген тақырыпта зерттелген 
еңбегінің өзегі – қазақ тіліндегі синонимдік құбылыстардың, сөздердің мағыналық жағынан 
қарастырылуы. Еңбекте синонимдер қоғамдық-тілдік қарым-қатынаста атқаратын рөлі тұрғысынан 
айқындалады. Ғалым синонимдердің анықтамасы турасындағы ала-құлалықтар мен мәселені зерттеген 
ғалымдардың ғылыми тұжырымдары негізінде өз пікірін түйіндеп, қазақ тіліндегі сын есім 
синонимдердің жасалу жолдарын белгіліп береді, лексикалық синонимдердің түрлері мен типтерін 
анықтайды. Аталмыш еңбек – қазақ тілі білімінің өзекті мәселесін айқындауда үлкен үлес қосқан туынды 
ретінде бағалауға лайық. 

Ғалым «Тілдік қатынас пен қатынас әдісінің ғылыми-теориялық негіздері» атты іргелі еңбегінде тілдік 
қатынастың теориялық тұжырымдарын жасайды. Аталмыш зерттеу еңбегінде автор тілдік қатынас 
мазмұнын ашып, оның анықтамасын айқындап, оны антропооөзектік парадигма тұрғысынан жаңа 
бағытта қарастырады. Еңбекте көтерілген өзекті мәселе – адамдар қарым-қатынасындағы тілдік және 
тілсіз қатынастың ерекшеліктері, олардың адамдар арасындағы қатынасқа қызмет ету жолдары. Автор 
тілдік қатынастың ойлау мен санаға, тіл мен сөйлеуге арақатынасын, өзара байланысын зерделей келе, 
оның адамдардың өзара түсінісуін қамтамасыз ететін, адамзатқа тән күрделі тілдік құбылыс екендігіне 
баса мән береді. Тілдік қатынасты жүзеге асыратын қатысымдық бірліктердің тілдік бірліктерден 
айырмашылықтарын айқындайды. Тілдік құбылыстардың қатысымдық ғылыми негіздерінің жан-жақты 
зерттелуі тіл үйретудің қағидаттарын белгілеуде маңызды рөл атқаратыны белгілі. Осы тұрғысынан 
келгенде, ғалымның жасаған теориялық тұжырымдарын тілдерді жаңаша бағытта тиімді үйретуде басты 
ұстанымдар негізінде қарастыруға болады.  

Тілдік қатынас пен таным туралы автордың пікіріндегі маңызды, ерекше атап өтетін жайттардың бірі – 
адам танымы мен тілдік қатынас арақатынасы туралы пікірінің маңыздылығы. Автордың сөзімен 
айтқанда: «Адамның танымдық әлеміндегі тілдік және тілдік емес білімдер жүйесі қатысымдық және 
танымдық құрылым ретінде коммуникация мен когницияның зерттеу нысандарын біріктіре отырып, 
тілдік қатынас пен таным процесін бір-бірімен сабақтастырады, тоғыстырады», - дейді. Мұндағы басты 
мәселе – қазіргі кезеңдегі тіл үйретудегі жаңа стратегиялық қатысымдық-когнитивтік оқыту туралы жаңа 
бағыт. Яғни автордың тілдің қоғам дамуындағы маңызды рөліне баса мән бергенін түсінуге болады. 
Ғалым пікіріне жүгінсек: «Тілдің қатысымдық ерекшелігін зерттеуде адам дүниетанымын 
қалыптастыруда, тілдің қоғамдық мәнін жете түсінудің маңызы аса зор. Бұл, біріншіден, жалпы дүниеге 
деген танымдық көзқарастың негізінде танылса, екіншіден, тілдің қоғамдық-әлеуметтік қатынас құралы 
ретінде алатын орнына байланысты. Яғни адам тіл арқылы өзара сұқбат құрып, қатынас жасап қана 
қоймайды, сонымен қатар ғалам бейнесінің әр құбылыстарын тануға мүмкіндік алады» – дей келе, тілдің 
қатысымдық қызметін оның ең басты, маңызы ерекшелігі деп түйеді. Ол зерттеуінде тілдің қазіргі 
ғылымдар тоғысындағы антропоөзектік парадигмасына баса мән береді. Автордың пайымдауынша, 
«Жеке тілдік тұлғаны екі жақты аспектіде, яғни коммуникативтік лингвистикада және когнитивтік 
лингвистика бағытында зерттеу тілдік қатынас құрушы тілдік тұлғаның болмысын тануға өз септігін 
тигізеді», «...адамзат баласы үшін тілдік қатынастың бүкіләлемдік маңызы ел мен елдің, ұлт пен ұлттың 
саяси байланысына жан-жақты жол ашуынан көрінеді».  

 Еңбектің жаңа қырларының бірі – автордың жаңа терминдерді қалыптастырудағы рөлінің айқындығы. 
Мұнда автор сөйлеу әрекетінің маңызды ұғымдары тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым, тілдесім 
т.б. тәрізді жаңа терминдер жасап, ғылыми айналымға түсіреді.  

Еңбектің ең басты құндылығы – қазақ тілін қатысымдық тұрғыдан оқытуды негіздеуші болуы. 
Зерттеудегі қатысымдық негізде оқытудың ғылыми қағидаттарының белгіленуі, тілді оқытудағы маңызды 
іргелі ұғымдар әдіс, тәсіл, амал, құрал тәрізді әдістеменің өзекті терминдерінің мазмұндық моделінің 
айқындалуы, қатысым әдісінің басты ұстанымдарының белгіленуі тәрізді маңызды теориялар – осының 
дәлелі. Ғалым қатысымдық әдісінің ең маңызды қағидаттарын төмендегідей етіп көрсетеді: тіке байланыс, 
адамның жеке қабілетін ескеру, сөйлеуге үйретуде жүргізілетін жұмыстардың түрлерін айқындау, 
сатылап даму, динамикалық өзгеру, өзектілік. Бүгінде қазақ тілін оқыту әдістемесінің мазмұндық-
логикалық буынын құрайтын маңызды құралдарды әзірлеуде аталған ұстанымдар басшылыққа 
алынатыны сөзсіз. Еңбектегі оқыту әдістемесінде қазіргі кезеңде жиі қолданылатын озық стратегиялар 
болып танылған оқыту формаларының ұжымдық, жұптық түрлері, оның негізгі ерекшеліктері туралы ой-
пікірлері бүгінгі күннің дидактикасының өзекті мәселелерін шешуде маңызды рөл атқарады.  

Автордың тілді оқытып-үйретудегі басты ұстанымы – тілдің жүйелік ерекшелігіне баса назар аударуы: 
«Тілді оқыту дегеніміз – оқушылардың басты назарын тілдің жүйелік ерекшелігіне аудару. Мұнда тілдің 
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жүйелік сипатын көрсететін фонетика, грамматика – әрқайсысы жеке-жеке талдап оқытылады. Тілді 
осылай лингвистикалық күрделі құбылыс ретінде оқыту оқушыға ғылыми тұрғыдан жүйелі, терең білім 
бергенімен, оны қарым-қатынас құралы ретінде қолдануға мүмкіндік жасай алмайды». Бұл тұрғысынан 
қазіргі білім берудің жаңа мазмұндық құрылымын жасауда басты қағида ретінде ұстануға негіз боларлық 
ғалымның маңызды ғылыми ойға негізделген құнды пікірі орта мектептің білім беру мазмұнын 
жаңартуда басты назар аударылуы тиіс деп есептейміз.  

Ф.Оразбаева – қазақ тілін оқыту әдістемесінің дамуына орасан зор еңбегін сіңірген ғалым. Оның қазақ 
тілін оқыту әдістемесі бойынша әзірлеген монографиялары, оқулықтары мен оқу-әдістемелік 
құралдарымен қатар, білім стандарттары мен жаңа халықаралық деңгейдегі парадигмалақ ізденістік білім 
бағдарламаларын бүгінде білім беру саласының, қазақ тілі дидактикасының үлкен жетістігі деп бағалауға 
болады. Атап өтетін жайттардың бірі – мемлекеттік тілді оқып-үйренушілерге арналған 36 кітаптан, 6 
электрондық нұсқадан тұратын кешен – қазақ тілін оқытып-үйретудегі жаңа бағытты құрылған үлкен 
ізденісі пен маңдай тердің жемісі. Бүгінде тіл үйренушілердің игілігіне айналды.  

«Ұлтты сүю – ұлылық тағылымы», «Өнегелі өмір – өрісті ғылым», «Ұстаздық ғибратқа адалдық», 
«Тұғырлы тұлға», «Көп туса қазақ дәл сіздей қызды», «Тіл – рухани құндылық», «Қазақ тілін оқытудың 
жаңа технологиялары: бүгіні мен болашағы», «Қазақ тілін деңгейлеп оқыту инновациясы», «Қазақ тілін 
танымдық тұрғыдан оқыту», «Мектеп – ұлтты тәрбиелеу кепілі», «Тілдік руханият, жазу және латын 
әліпбиі» атты және де т.б. ғылыми көпшілікке арналған мақалалары, бұқаралық ақпарат құралдарында 
берілген тағылымға толы сұқбаттары – ғалым ұстаздың тұлғасын, өмірлік ұстанымын айқындай түседі. 
Аталған мақалалар – ұлттық сананы дүр сілкіндіретін, ғылыми айналымда сұранысқа ие құнды дүниелер. 
Олардың қай-қайсысында да жаңаша ой-пікір, терең таным, қазіргі заманғы көзқарастағы ой-байламдар 
секілді ұлылық бар.  

Ғалымның жүзеге асырған ғылыми жобаларының қазақ тілі, оны оқыту әдістемесі, сондай-ақ жоғары 
білікті маманның кәсіби-әдістемелік құзыреттілігін қалыптастырудағы өзекті мәселелерді шешуде 
маңызы аса зор. Атап айтқанда, олар: «Қазақ тілі салаларының коммуникативтік байланысқа негізделген 
ғылыми негіздері», «Тілтану: қазақ және түрік тілдерінің лексикасы», «Лингвистер мен әдебиетшілер 
туралы энциклопедия», «Үздіксіз білім беру жүйесінде қазақ тілі салаларының теориялық және 
әдістемелік негіздерін дифференциялау – адам ресурстарын дамыту кепілі», «Филологтарға тіл мен 
әдебиетті оқытудың ғылыми-инновациялық әдістемесі», «Қазақ әліпбиі мен латын харпінің ғылыми-
лингвистикалық негіздері», «Маман әзірлеуде тілдің үш тұғырлығын қалыптастыру әдісі мен 
технологиясы», “Мәңгілік Ел» ғылыми негіздері бағытында «Латын графикасына негізделген ұлттық 
әліпбиді меңгертудің әдістемесі” (филология мамандығында оқитын студенттер үшін) тәрізді іргелі 
зерттеулері – тіл теориясы мен әдістемесінің дамуына қосар зор үлес. Осының барлығы – ғалымды 
еліміздегі, шын мәніндегі, тіл білімі мен оқыту әдістемесі саласындағы ірі өкілі ретінде тануға негіз. 

 Ф.Оразбаева – шәкірт тәрбиелеп өсірген, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университетінде көп жылдар қызмет етіп келе жатқан, өз мектебін қалыптастырған ұлағатты ұстаз. 
Ұстаздық ұстанымы өзі айтқандай: «Ұлттық рухани құндылықтарды бойына сіңірген, үздік өркениетті 
игерген, озық технологияны дәстүрлі әдіс-тәсілдермен ұштастыра білетін, танымы жоғары, білікті маман 
тәрбиелеу» дегенмен ұштасып жатыр.  

 Ол қазақ тілі, қазақ тілін оқыту әдістемесі мамандығы бойынша 50-ден астам ғылым докторлары мен 
ғылым кандидаттарын даярлады. Ғалымның шәкірттері бүгінгі таңда – елге еңбегін сіңіріп жатқан 
халқымыздың адал ұлдары мен қыздары.  

 Ф.Оразбаева – қоғам қайраткері, кемел басшы. Ол ұлтжандылық танымы зор, ұлттық рух пен ұлттық 
тілімізді жетік меңгерген, ұлттық тұлға деңгейінде танылған, тілі мен елінің тағдырын жоғары қойған 
қайраткер, қоғамымыздың белгілі тұлғасы. Оның Тәңір сыйлаған тілдік терең әлемі мен шешендік 
қасиеті, күрескерлік қызметі үлгі тұтарлық тұлға ретінде өз жемісін беріп келеді.  

 Бірқатар жылдары Абай атындағы ҚазҰПУ проректоры, «Қазіргі қазақ тілі және оқыту әдістемесі» 
кафедрасының меңгерушісі қызметтерімен қоса, Филология және педагогика ғылымдары бойынша 
диссертациялық кеңес төрағасы және Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидаттың мемлекеттік 
тілді еркін меңгеруін анықтау жөніндегі Лингвистикалық комиссия мүшесі және хатшысы қызметтерін 
үлкен абыроймен атқарды.  

Бүгінде Ф.Оразбаеваның жемісті де сүбелі еңбегі еліміздің жоғары бағасын алып келеді: Ол «Ерен 
еңбегі үшін» медалі, Қазақстан Республикасының Елбасы Н.Назарбаевтың «Алғыс хаты», «Қазақстан 
Республикасы ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін» белгісі, «Қазақстан Республикасы белгілі ғалымы 
және педагогы» атағы, «Білім беру ісі саласының құрметті қайраткері», Ресей Педагогика ғылымдары 
халықаралық академиясының академигі, Қазақстан Республикасы Еңбек сіңірген қайраткері, 
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Ш.Уәлиханов атындағы І дәрежелі сыйлық иегері, «ЖОО үздік оқытушы» мемлекеттік грантының, 
сондай-ақ Мемлекеттік ғылыми стипендияның иегерi т.б. өзіне лайықты атақтарын иеленді. 

Ғалымның өмірі – біз үшін, желкілдеп өскен жас ұрпақ үшін үлкен үлгі-өнеге. Қазақ қыздарына тән 
асыл қасиеттерді бойына жинаған ұстаздың ғылым мен білім жолындағы ұлан-ғайыр жетістіктерімен 
қатар, оның ардақты ана, асыл әже келбеті, белгілі ақын, қазіргі қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, қоғам 
қайраткері Нұрлан ағамыздай асылдың сүйікті жары болу қасиеттері – бүгінгі әрбір қазақ қызының үлгі 
кредосына айналғаны сөзсіз.  

Осынша қыруар дүниені бір адамның абыроймен атқаруы оның табандылығы мен қайсарлығының, 
дарындылығы мен даралығының, көрген- білгенін көңілге түйгенінің тереңдігінің көрінісі деп жоғары 
бағалауға лайық.  

 «Ұлық болсаң, кішік бол» дейді данышпан бабамыз. Ф.Оразбаеваның қарапайымдылығы пен 
парасаттылығы тоғысқан толық тұлғасы өзінің керемет үйлесімділігімен бізді тәнті етеді. Кездескенде 
үнемі жүзі нұрға бөленген, әркез күлімсірей сөйлеген ықылас-лебізі бізді әркез қуанынышқа бөлейді.  

 Қазақтың дара туған ұлы қыздарының бірі, ғалым, ұстаз, қоғам қайраткері Алма Қыраубаеваның өз 
еңбегінде келтірген қанатты сөзі: «Өзі болмайын деген адамды болдыра алмайсың. Бүкіл елді бірден биік 
деңгейге тағы жеткізу қиын. Бірақ өз жан дүниеңнің мәуелі ағашын жетілдіруге болады. Оның жемісінен 
жұртқа дәм татқызудан артық бақыт жоқ», – дейді. Осы бір ұлағатты сөз қадірлі апайымызға арналғандай. 
Оның мұраты да – туған жұртына өз еңбегінің жемісін сыйлау. Міне, өз халқының зор ықыласына 
бөленіп, бақытқа кенелген, ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ БӘЙТЕРЕГІМІЗ профессор Ф.Оразбаева үлкен 
жетістіктерімен бүгінде мерейлі жасына жетіп отыр. 

 Ұлы Абайымыз айтқандай, «...ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректі» кемел адамға лайық, ата-
бабамыздың ұлы мұрасы тілімізді зерттеп-зерделеп, оның ғажайып сырларының құпияларын ашып, 
халқымызға танытып жүрген құрметті Фаузия апайымызды салтанатты мерей тойымен құттықтай 
отырып, деніне саулық, еңбегіне шығармашылық табыс тілеймін. Ұлы ұстаз, сүйікті жар, аяулы ана, асыл 
әже, ұлтымыздың мақтанышы болып, ғылымдағы шоқтығы биік жұлдызымыздай жарқырап жүре беруіне 
тілектеспін.  
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Аннотация: Кеп маданияты – адам баласынын муундан-муунга калтырган улуу мурасы, руханий 

байлыгы. Ал эми укумдан тукумга өткөн бай кенчти коомдун зарыл талабына карата жакшыртып, 
тазартып, ыгына карап билгичтик менен пайдалана билүү ар бир атуулдун ыйык милдети катары 
түшүндүрүүгө аракет жасалды. 

Сүйлөө ишмердүүлүгүндө лексикасынын көркөмдүүлүгү, байлыгы жана жөнөкөйлүгү, ой 
жүгүртүүсүнүн тактыгы, сөздөрдүн азыркы адабий тилдеги семантикасын, маанисин сөзсүз эске алып 
туруусу абзел. Сүйлөп же жазып жаткан адамдын кебинен лексика стилистикалык каталар кезигиши да 
мүмкүн. Алардын көпчүлүгү адабий тилдин нормасына, сөздүн контекстеги мазмунуна, өтмө жана көп 
түрдүү маанисине байланыштуу кетирилет. 

Ачкыч сөздөр: түшүнүү, ойлонуу, дикция, контекст, кеп маданияты, билим, билгичтик, пайдалануу.  
Аннотация: культура речи – духовное богатства и национальное наследие человечества которое 

передается из поколение в поколение. В этой статье были сделаны попытки объяснить что, улучшить и 
приемствовать под влияние современного общества и уметь использовать умело в современном обществе 
сокровенный клад –это обязанность каждого гражданина в навыках говорения должны соблюдаться и 
учитываться богатство, художественность и простота лексики и точность мышление, семантика, смысл 
современного художественного языка. В письменной или устной речи человека могут встречаться 
стилистические ошибки. Большинство их них связано с нормами художественной речи, косвенным и 
многогранным содержанием слова в контексте. 
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Ключевые слова: понимание, мышление, дикция, речь, контекст культура речи, уметь, владеть, 
пользоваться. 

Annotation: Culture of speech-spiritual wealth and the national heritage of mankind that is inherited from 
generation to generation. In this article attempts have been made to explain that to improve and accept under the 
influence of modern society and to be able to use skillfully the sacred treasure in modern society is the 
responsibility of every citizen. In speaking skills wealth, eurhythmics and simplicity of vocabulary, accuracy of 
thinking, semantics and meaning of modern academic language should be kept. In speaking and written speech of 
the person there can be some stylistic mistakes. 

Most of them are connected with the norms of academic speech, indirect and diverse content of the word in 
context. 

Keywords: understanding , reasoning, diction, speech, context , culture of speech, will, owning, use .  
 
Кеп маданиятында тил пикир алуушунун куралы катары адамзат коомуна гана мүнөздүү көп кырдуу, 

купуя сырдуу кубулуш. Бирок ошондой болсо да тилдин калыптанышына, өнүгүп-өркүндөөсүн, коомдук 
милдет аткаруусун тескеп, ага аӊ-сезимдүүлүк, акыл-эстүүлүк менен жигердүү кам көрүү, таасир этүү 
маселеси эч качан көмүскөдө калбашы керек. 

Кептин коммуникативдик сапаты дегенде сүйлөгөн сөзүбүздүн, жазган жазуубуздун тууралыгы, 
тактыгы, тазалыгы, кеп байлыгынын, жагдайына, ал эми коомуникативдик максаттуулугу дегенде кеп-
сөзүбүздүн конкреттүү жагдай-шарт, кырдаал-чөйрөнүн талабына ылайыктуулугуна байланыштуу 
колдонулушу керек. 

Сүйлөө дикциясы ачык, так муундарга ажыратылган сүйлөмдөрдүн аягына чейин толук айтылышы, 
тынымдын туура колдонулушу талап кылынат. Сүйлөгөндө тиштин, тилдин, кекиртектин, көздүн, колдун 
функциялары дагы туура, ыктуу пайдаланылышы максатка ылайыктуу. Сүйлөп жатканда сөздүн 
интонациясына, музыкалуулугуна, кызыктыруучу жагына көңүл бөлүү зарыл. Кеп байлыгы айтканда 
тилдин жалпы байлыгы менен бирге тигил же бул адамдын активдщщ лексикасы, сөздщк кору, жёнщндё 
айта кетели: 

Элибиз тилди кастарлап, аны бардык өнөрдүн башаты катары баалап, “Өнөр алды – кызыл тил”, деп 
көркөм сөз өнөрүнүн адистерин, чечендерди ээрчип жүрүп угуп, кумарын жазып, көңүлүн ачышкан. 
Акыл күчүнөн жаралган чечен сөздүн чеберчилигин даңазалашкан. Сүйлөө маданияты адамдын ойлоо, 
кабылдоо маданияты менен диалектилик байланышта болот. Ким кандай сүйлөсө, анын ойлоосу, 
кабылдоосу ошого байланыштуу болот. 

Айтуучунун сырткы келбети, кийими, кыймыл-аракети, аудиторияга карата мамилеси, жагдайды 
байкап билүүсү - сүйлөө процессиндеги негизги эске алынуучу жагдайлар болуп эсептелет. 

Күндөлүк пикир алышууда эл оозунда калыптанып калган айтымдарды, макалдарды ыксыз бузуп 
колдонгон учурлар да арбын кездешүүдө. Мисалы: Жаман туугандан, жакын коңшу жакшы. (Туурасы: 
алыскы туугандан жакынкы коңшу), эртеңки аштан бүгүнкү шыйрак артык (Туурасы: Эртеңки 
куйруктан бүгүнкү өпкө артык), жылуу сөзгө жылан ийинден чыгат (Туурасы: Жылуу, жылуу сөз айтса, 
жылан ийинден чыгат, катуу, катуу сөз айтса, мусулман динден чыгат) ж.б.  

Ошентип эл астына чыгып сүйлөөдө жогоруда белгиленген жагдайлар менен бизге вербалдык эмес 
каражаттарды туура колдонуу, экстралингвистикалык факторлорду эске алуу менен угуучу тараптан 
моралдык психологиялык табиятын так өздөштүрүү аркылуу кеп ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырууга 
болот.  

Сүйлөө маданиятында уга билүү принциби да орчундуу мааниге ээ кубулуштардан болуп саналат. 
Кыргыз элинде бул багытта дагы уникалдуу ой-жүгүртүүлөр, изденүүлөр жана табылгалар мурда эле 
болгон. Мисалы: «Жакшы сүйлөй албасаң, укканды үйрөн» деген макал маданияттуу сүйлөө үчүн угуу 
процессине көп көңүл буруу, маани берүүнү айгиленеп турат. Сүйлөшүү учурунда айтылуучу сөздүн 
каймана маанисине, анын таасирдүүлүгүнө да көңүл буруу зарыл. Анткени эл оозундагы накыл, насаат, 
кеңеш маанисинде айтылган айтымдардан да угарман аң-сезиминде туура кабыл алып, так жыйынтык 
чыгарышы керек. 

 Адам баласы бир нерсени белгилүү бир үлгү аркылуу үйрөнөт жана өздөштүрөт. Андыктан адам 
адегенде үлгүнү туурайт, кайталайт. Кийинчерээк ал вариантка чыгармачылык менен өз вариантын кошо 
баштайт. Ошентип, адам үлгүнү акырындык менен толук өздөштүрөт. Ошондуктан бир нерсени 
үйрөнүүдө же өздөштүрүүдө, өнүгүп-өсүүдө ар ким уга билүү жөндөмүн өнүктүрүп туруусу аркылуу гана 
жетише алат. Адам турмушунда үйрөнүү, өздөштүрүү процесси - тынымсыз, түбөлүктүү улам 
кайталанып турган, обективдүү процесс болуп саналат. Ал эми үйрөнүү процессин угуу, кабыл алуу 
процессинен бөлүп кароого болбойт. Ошондуктан чыгыш философиясында, анын ичинде кыргыз ой 
таанымында, угуу чоң маданият катары таанылган жана ага көп көңүл бөлүнгөн. Үндүн угулушунун 
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мүнөзүнө карап сүйлөөчүнүн темпераментин, мүнөзүн, дүйнө таанып билүүсүн, анын көңүлүн, ички 
дүйнөсүн аңдап билүүгө болот. Сүйлөө органдарынын талаптагыдай иш-аракетинин негизинде таза, 
уккулуктуу тыбыштар жасалып, кептин жеткиликтүү, таасирдүү болушунун негизин түзөт. Сүйлөөчүнүн 
психикалык абалы (чың жана алсыз, кызыккандык жана көңүл коштук, чечкиндүүлүк ж.б.) анын үнүнөн 
даана билинип турат. Бул көрүнүштү так аныктап алуу угуунун гигиенасына байланыштуу болот.  

 Оозеки кеп сүйлөө органдарынын кыймылы менен (сырткы кошумча каражаттардын жардамысыз) 
угуу аркылуу кабыл алынат; жазуу кеби манжалардын кыймылы менен аткарылып, көрүү аркылуу 
кабылданат. Оозеки кептин техникасы менен жазуу кебинин техникасы жогорудагы бөтөнчөлүктөрү 
менен бири-биринен айырмаланат . [Нармырзаева К. Кеп маданияты-2014 8-б.] 

Бизге келип жеткен факт, материалдарга караганда, кылдат иликтеп, терең анализдеп угуу адам кылып 
калыптандыра турган күчкө ээ экендигин кыргыздар мурда эле таанып билишкен жана угууга чоң маани 
беришкен. Ошондуктан кыргыздарда «Жутаардан мурда чайна, сүйлөөрдөн мурда ук», «Атасы топко 
кирбеген сөзгө кулак салбайт», «Бир сүйлөсөң он тыңша», «Оозу орубагандын кулагы жоорубайт», 
«Баамы менен уккан, даамы менен сүйлөйт», «Сөз көп тыңшаган чечен болот, сөз укпаган бечел болот» 
ж.б. макалдар эл оозунда айтылып келет. Мындан мыкты сүйлөө үчүн ынта коюп угуу, кабыл алуу - 
негизги шарт экенин эске алуу керек.  

Ата-бабаларыбыздын сүйлөө маданияты жөнүндөгү ой-пикирлерин көздүн карегиндей сактап, 
жашыруун сырларын өз ичине камтып, укумдан-тукумга өтүп келе жаткан нускалуу макал-лакаптардан, 
фразеологизмден, идиомадан, учкул сөздөрдөн ачык-айкын байкалат. Алар сөзүбүздүн так, курч, 
таасирдүү, логикалуу болушу үчүн төмөндөгүдөй талаптарга жооп бериш керек деп эсептешкен. Алсак, 
адамдардын баяндаган логикалык ой-пикири чындыкка ширелишип, иши менен айкалышып турушу 
зарыл. 

Анткени адамды өзүнөн, сөзүнөн эле эмес ишинен тааныйт. “Тоодой сөздү бергенче, берметтей 
ишти бер”, “адам ишинен, акылман сөзүнөн билинет” деген накыл сөздөр бекеринен айтылбаган.  

Кеп ишмердүүлүгүндө кыргыз тилиндеги сөздөрдү туура айтып, туура угуп калыптанганда гана кеп 
маданиятынын талаптарына туура мамиле кылган болобуз. Адамдын кеп маданияты кеп байлыгы канчалык кенен 
болсо, ал сылык сүйлөөгө карата коюлган бардык талаптарга жооп бере алат. Эгерде сөзгө чоркок, кепке мокок 
болсо, ал тескерисинче сылык-сыпайы пикир алышууга өз кедергисин тийгизет да, жылуу-жумшак сүйлөшүүнүн 
этикетин бузуп, адам баласынын көӊүлүн жубатаарлык сөздөрдү орой-олдоксон сөздөргө алмаштырып, анын 
көӊүлүн чөгөргөнгө алып келет. 

Демек, пикир алышууда орой-олдоксондукка жол бербей, сылык сүйлөөгө карата коюлган талаптарды 
ылайыгына жараша турмушубузда колдоно билгенде гана кеп маданиятын ар тараптан өнүгүп-өстүрө алабыз. Буга 
сандаган жылдар бою көөнөрбөй жашап келген сөз өнөрү чоӊ таасирин тийгизет. 

Сандаган жылдар бою көөнөрбөй жашап келген элдик чыгармачылык өнөрлөрдүн баары ошол элдин акылына, 
эмгегине, табигый шартына, тарыхый окуяларына жараша жалпы эле жаратылыш менен болгон күрөштө бирге 
жаралып аны менен чогуу өсүп-өнүгөт. Кол өнөрчүлүк, обон-күү, оюн-зоок, кооздук окшогон көп өнөрлөр менен 
ажырагыс бирдикте жашап келе жаткан тил өнөрү да тынымсыз өсүп отуруп, адам өзү кубанаарлык даражага жеткен 
не бир залкар мурастарды жараткан. 

Тил адам баласынын табылгасы деп илгерки замандан бери эле илимпоздор айтып келе жатышат. Тилсиз адам 
баласы тиричилик кура албайт. Коомдошуп жашоо да мүмкүн эмес. Жер бетиндеги адамдарды байланыштырып 
келе жаткан да тил. Тил аркылуу байыркы бабалардын жашоо тиричилигин билебиз. Азыркы жашоо абалыбызды 
кийинки тукумга калтырабыз. Ошол себептүү түпкү ата-бабаларыбыздан тартып эле тил өнөрүн баарынан жогору 
коюп «Өнөр алды – кызыл тил», «Баа жетпеген балдай тил, балдай тилди сүйлөй бил», «Тил – ойдун сандыгы», «Тил 
– акылдын жарчысы» жана башка ушул сыяктуу баа жеткис, көөнөрбөс не бир сонун кийинки муундар үчүн үлгү 
боло турган накыл сөздөрдү жаратып кеткен. 

Элибиздин улуттук өзгөчөлүгүнө, салт-санаасына, үрп-адатына жараша келип чыккан, күндөлүк турмушубузда 
колдонулуп жүргөн амандашуу-саламдашуу, ал-акыбал, ал-жай сурашуу, кайрылуу, улууга урмат, кичүүгө ызат, 
теӊтушуна сыпайычылык көрсөтүү, ыраазычылык билдирүү, кечирим суроо, куттуктоо, көӊүл жубатуу, кош 
айтышуу жана башка ушул сыяктуу учурлар кеп адебинин негизги шарты, талабы, кырдаалы катары аныкталат да, 
адамдардын оозмо-ооз, бетме-бет пикир алышуусун шарттайт. Пикир алышуунун ийгилиги, жыйынтыгы кеп 
адебине көз каранды абалда болуп кеп маданиятын калыптандыруучу процесс катары кёрсётщлёт.  

Ал эми өз ара оозеки пикир алышуубузда киринди сөздөр да ички маданиятыбызды көргөзөт. Адамдарга 
жагымдуу маанай тартуулоодо чоӊ роль ойнойт. Себеби кебибиздин арасына кыстарылып, белгилүү бир 
синтаксистик милдет аткаруу мүмкүнчүлүгүнөн сырткары турганы менен айырмаланат. Мисалы, кечиресиз, кечирип 
коюӊуз, мүмкүн болсо, макул көрсөӊүз, уруксат болсо, ылайык десеӊиз, кажет көрсөӊүз, туура тапсаӊыз жана башка 
ушул сыяктуу киринди сөздөр, сөз тизмектери сырттан караганда анчалык таасирдүү болуп, көтөрүӊкү жылуу-
жумшак илеп менен айтылгандай сезилгени менен, кебибизге белгилүү даражада жагымдуу сезим, жакшы маанай 
берип, сыпайгерчиликти, ырааттуулукту билдирип, жылуу-жумшак илеп алып келет. Майда-барат сезилип, кадыресе 
көрүнүш катары назарыбызга анча түшпөгөнү менен, улуу-кичүүгө бирдей жагымдуу, кулакка жумшак, жылуу, 
сылык угулат. Бул адамдын кичипейил, адептүү, сылык-сыпайгерчилигин, ички маданиятын айгинелейт. 
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Ушул өӊдүү эле мааниге, касиетке улуулар менен кичүүлөрдүн, аялзаты менен эркектердин бири-бирине 
кайрылуусун, өтүнүүсүн билдирүүчү карагым, кызым, уулум, иничек, карындаш, чоӊ жигит, чоӊ кыз, эже, эжеке, 
ава, аваке, байке, аке, акетай, ата, апа, эне, чоӊ ата, чоӊ эне жана башка ушу сыяктуу каратма сөздөр, улуу 
адамдардын, жаш кыздар, балдарга карата жалынып-жалбаруу мүнөзүндө айтылып, ички сезимди билдирген 
көлөкөм, берекем, чырагым, алтыным, күмүшүм, алдыӊа кетейин, тегеренейин, мээнетиӊди алайын, каралдым, 
кулунум, чүрпөм, балапаным, жаркыным жана башка ушул сыяктуу маанидеги эмоциялуу-экспрессивдүү сөздөр да 
жогорудагыдай касиетке ээ. 

Кеп маданиятынын кооздугун, сёз байлыгын ёркщндётщп –ёстщрщщдё жана аны сактоо-бул ар бир 
инсандын милдети катары тщшщнсок, адабий тилдин нормаларын, кеп маданиятындагы кеп тууралыгын, 
байлыгын, тазалагын, тактыгын жана кеп адебин сактай билщщ зарыл деп эсептесек, ошону менен бирге 
сщйлёгён сёзщбщз айткан кебибиз кщндёлщк пикир алышуу тажрыйбабызда кыргыз адабий тилдин 
нормаларын толук сактап жана аны туура так колдонсок бул биздин руханий байлыгыбыз болгон кеп 
маданиятыбыздын тщздён –тщз кёрсёткщчщ болуп саналат. 

Кеп маданияты жөнүндө окуу байыркы Грецияда пайда болгон. Ал мезгилдеги чечендик өнөрдүн 
дүркүрөп өсүшү, анын практикалык жана теориялык белгилеринин калыптанышынан улам келип чыккан. 
Кеп маданиятынын алгачкы теориялык жана практикалык аспектисин биринчи болуп Аристотель түзгён. 
Ал: “ Кеп - бул адам ишмердүүлүгүндө, жашап өмүр сүрүүсүндө аба, суудай керектүү стимул. Ансыз 
адам жашоосу барксыз, элессиз, татымсыз” деп айтылганы бекеринен эместир. Ал эми орус 
окумуштуусу М.Горький айткандай, тилдин тазалыгы, маани жактан тактыгы, курчтугу, өткүрдүгү үчүн 
болгон күрөш маданий денгээлибизди көтөрүү үчүн колдонгон куралыбыз болот. Ал эми ал маданий 
куралыбыз канчалык курч болсо, ошончолук жемиштүү ийгиликтерге жеткирет. Ал элдик тилди 
үйрөнүүдө, жөнөкөй, так, кыска сүйлөөгө чакырган. Тил акылдын күзгүсү- ойдун тикеден тике чындыгы 
катары кызмат кылып, инсандын маданиятын чагылдырат. Ар бир адам логикалык ой-пикирин, күчтүү 
сезимин өз эне тилинде гана көркөм, элестүү бере алат. 

Чынында тилсиз сүйлөө маданияты жок. Ал эми тил болсо адамдардын өз ара байланышынын, пикир 
алмашуунун, коммуникативдик карым-катыштын, сергек сезим менен тунук акылдын, жан дүйнөнүн 
таанып-билүүсүнүн зарыл куралы.  
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тілегін орындау үшін үздіксіз дамып та отырады. Тіл өзінің даму барысында талай күрделі жолдардан 
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өтеді. Сондықтан да кез-келген халықтың тағдыры, мәдениеті мен әдебиеті,оның  даму болашағы 
тіліне тікелей байланысты. Тіл – халықтың рухани негізі, ел еркіндігі мен ұлтты танытатын басты 
белгі. Ол – ұлт болмысын ұғындырып, төңірегіне жұртты топтастырушы, біріктіруші фактор. 

Сондықтан да тілдің дамуы, жетілуі айрықша күрделі кұбылыс. Осы орайда тілдің негізгі 
қоғамдық міндеттерін – адамдардың өзара ой-пікір алмасуының, жалпы алғанда, өзара қарым-
қатынас орнату және екіншіден, ойлаудың тікелей шындығы болу міндеттерінің мәнін ашып алу 
қажет. Аталған міндеттердің біріншісі тіл білімі философиясында коммуникативтік функция, ал 
екіншісі гносеологиялық (дүниетанымдық) функция деп аталады. 

Коммуникация – латын сөзі, функция деген мағынаны білдіреді. Ал коммуникативтік 
функция деген тіркес қазақ тілінің сөздік құрамына орыс тілі арқылы енген. Орыс тілінде 
«коммуникация» термині тілге байланысты «общение» деп аударылып, бұл екі термин қатар 
қолданылып жүрсе, қазақ тілінде бұл термин «қатынас», «қарым-қатынас жасау», «пікір алмасу» 
деген мағынада қолданылады. Сол сияқты латынның «функция» деген көп мағыналы  ғылыми 
термині де түп нұсқасында және атқаратын қызметі мен рөлі деген қазақша аударма мәнін де қатар 
қолданылады. Тілдің коммуникациялық немесе қатынас құралдық ұғымының философиялық 
логикалық мазмұнын ашып көрсету үшін, ол ұғымды, ең алдымен, адамның еңбек қызметімен 
байланыста қарастыру қажет, өйткені тілдің тууының ең негізгі алғы-шарты қоғамдық еңбек процесін 
реттеу, жетілдіру үшін ұжым мүшелерінің өзара ой-пікір алмасу, бір-бірімен түсінісу қажеттілігі 
болғаны. Сондықтан да қарым-қатынас кұралы болу, яғни ең алдымен, пікір алмасу құралы болу 
тілдің ең бірінші, ең басты міндеті, функциясы болып табылады. 

Тілдік қатынас болмай адамдар өзара түсінісе алмайды. Себебі бұл – әрі мәнді, әрі негізгі 
қадам. Қазақ тіл білімінде тілдік қатынас теориясының негізін салушы – ғалым Ф.Ш. Оразбаева.   

Біз білеміз, тілдік қатынастың құрамындағы негізгі көрсеткіш – тілдік қатынасты жүзеге 
асыратын қатысымдық тұлғалар.  
 Тіл білімінде «тілдік бірліктер», «тілдік тұлғалар» туралы мәселе мен осыған қатысты 
терминдер бұрыннан қалыптасқан.  
 Олар «тілдік бірлік» кейде «тілдік элемент» деп те аталады. 
 Ғалым Ф.Ш. Оразбаева: «Тілдік бірліктер уақыт өте келе жаңаша қарастырылып, олар тек 
тілдік единицалар ғана емес, қарым-қатынастық единицалар деп те аталады», –  дейді [1, 57].   
 Әрі профессор негізгі мәселе олардың «тілдік бірлік», «тілдік тұлға», яғни лексикалық, 
грамматикалық, синтаксистік тұлғалар немесе «қатысымдық бірлік», «қатысымдық тұлғалар» деп 
аталуы жөнінде емес, тілдік тұлғаға не жатады, оның қатысымдық тұлғалардан айырмашылығы бар 
ма, әлде тілдік тұлға мен қатысымдық тұлғалар бірдей ме деген сұрақтардың басын ашып алудың 
мәні зор екендігін айтады.  
 Тілдік және қатысымдық тұлғалар туралы мәселені қарастырғанда, «единица» терминінің 
баламасы етіп көп жағдайда «тұлға» сөзінің алынғандығы байқалады.  
 Тіл ғылымында, «тілдік единица» термині –  ғылыми айналымға түскен термин. Ол қарым-
қатынас құралының бөлшегі, яғни тілдің құрамдас бөлігі, ішкі бөлігі дегенді білдіреді. Осы тұрғыдан 
келгенде, морфема, сөз тіркесі, тұрақты тіркес, сөйлем – бәрі «тілдік бірлік» деп айтылып жүр. 
Осыған орай, дыбыс пен фонеманы – «фонетикалық бірлік», сөзді – «лексикалық бірлік», сөйлемді – 
«синтаксистік бірлік» деп айту да кездеседі. 
 Кейбір ғылыми еңбектерде буын, негіз, абзац, контекст, дауыс ырғағы да «тілдік бірліктер», 
«тілдік тұлғалар» деп саналады.  
 Ғалымның ойынша, бұндай қолданыс лингвистика әлемінде теориялық тұрғыдан зерттеліп, 
зерделенбеген, бір ізге түспеген, жүйеленбеген мәселе олардың бәрі тілдік тұлға, тілдік единица деп 
аталғанымен, нақтылы тілдік тұлғаға  не жатады дегенде, ғалымдардың арасында пікір 
қайшылықтары кездеседі. 
 Осы орайда Ф.Ш. Оразбаева ғалым Ю.В. Фоменконың фонема, морфема, сөз, сөз тіркесі, 
сөйлем бәрі тілдік тұлға, тілдік единица деп аталғанымен, олардың арасынан тек «сөз» ғана тілдік 
тұлғаға жатады деген ойын келтіреді. 
 Себебі Ю.В.Фоменко тілдік тұлға болу үшін субстанциональность, дискретность, линейность, 
неоднородность, иерархичность, воспроизводимость, цельность, двусторонность, номинативность, 
самостоятельность сияқты ерекшеліктер тән деп есептейді [2,24]. 
 Ол осы ерекшеліктер қай тұлғаға тән болса, солар ғана тілдік тұлғаға, тілдік единицаға 
жататындығын айтады. Әрі фонема, морфема, фраза, синтаксистік сөз тіркесі, тұрақты тіркестерге 
жеке-жеке тоқталып, әрқайсысының өзіндік ерекшелігін ашады.  
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 Көріп отрығанымыздай, Ю.В.Фоменконың ойынша, тек «сөз» ғана ең басты тілдік тұлға 
болып табылады.  
 Ал қазақ тіл ғылымында К.Аханов, Ғ.Мұсабаев, Т.Қордабаев, Ә.Болғанбаев, С.Исаев сияқты 
ғалымдар фонема, морфема, сөз, сөз тіркесі, сөйлемді тілдік тұлғаға жатқызады.  
 Ғалым Ф.Ш. Оразбаева осы тілдік тұлғаларды тілдің құрылымдық бөлшектері деп таниды. 
Себебі, ғалымның ойынша, осы аталған тұлғалардың біреуі өз орында тұрмаса немесе мүлде болмай 
қалса, тіл өз мақсатына жете алмайды. Сондықтан адамзат тілі өз қызметін атқару үшін әр тұлғаның 
өзіндік мәні бар. Мәселе осы тұлғалардың қайсысы қай дәрежеде қолданылуына байланысты. Рас, сөз 
– барлық тілдік тұлғалардың кіндігі тәрізді, оған тілге және тілдік қатынасқа қажет қасиеттердің 
көпшілігі тән [1, 60]. 
 Әрі ғалым осы ойын А.И.Смирницкийдің: «...слово выступает как необходимая единица языка 
и в области лексики, словарного состава и в области  грамматики, грамматического строя, и поэтому 
слово должно быть признано вообще основной языковой единицей, все прочие единицы языка. 
Например, морфема, фразеологические единицы, какие-либо грамматические построения так или 
иначе обусловлены наличием слов и, следовательно, предполагают существование такой единицы, 
так слово», – деген ойымен дәлелдейді [4, 11 ]. 
  Тілдік қатынаста «сөз» жеткізілер ойдың мазмұны, ұйытқысы ретінде маңызды рөл атқарады, 
бірақ сөз жеке тұрып тіл бола алмайды және басқа сөздермен дұрыс байланыспай адам ойын жеткізе 
алмайды. Әсіресе, қазақ тілінде және басқа жалғамалы тілдерде байланысу тәсілдері, байланысу 
түрлері арқылы  сөз басқа сөздермен, сөз тіркесімен сөйлемнің құрамында біршама аяқталған ойды 
немесе белгілі бір тиянақты ойды білдіреді. 
  Бірақ фонемаға, дыбысқа қарағанда сөз мағынаны, ұғымды атау арқылы тілдің ең негізгі 
бөлшегі, ең негізгі материалы болып табылады. Сондықтан да сөз – тек лексикологияның ғана емес, 
тіл білімінің сөйлеу процесіне байланысты барлық салаларының объектісі. Ғалым Ә. Болғанбаев атап 
көрсеткендей тіл ғылымы  сала – салаға бөлінгенімен, оның зерттеу объектісі – біреу, ол – сөз.  
  Ғалым Ф.Ш. Оразбаева проблема деп таныған объектінің бірі – қатысымдық тұлға мәселесі. 
Ол жөнінде профессор: «Лингвистикада тілдік тұлға туралы проблема қаншалықты күрделі болса, 
соңғы жылдары зерттеу нысаны бола бастаған «қатысымдық тұлға» жөніндегі мәселе одан да 
күрделі. Әсіресе, қазақ тіл білімінде бұл – ғылыми-теориялық тұрғыдан аз зерттелген мәселе», – 
дейді.  
 Осы орайда ғалым «тілдік тұлға» мен «қатысымдық тұлға» туралы мәселе тілдің тұлғалары 
мен сөйлеудің алғы шарттарын ажыратып алудан басталуы қажет деп есептейді. 
 Сонымен қатар, «қатысымдық тұлға» тілдік тұлғаларға қатысты болғанымен, онымен бірдей 
емес. Қатысымдық тұлға туралы зерттеу тілдің тұтас қарым-қатынастық рөлімен тікелей байланысты 
ерекшеліктерді қамти келіп, белгілі бір ойды тиянақты жеткізу, оған жауап алу, сөйлеу, сөзді 
қабылдау, оның мағынасын түсіну, әртүрлі экспрессивтік-эмоциональдық  күйді таныту т.б. – сол 
сияқты мәселелермен тығыз бірлікте қарастырылады дегенді айтады. 
 Көріп отырғанымыздай, коммуникативтік тұлғаның қызметі жалпы сөйлеу процесімен 
тікелей байланысты. 
 Осы тұрғыдан келгенде, сөйлеудің шарты сөзге, тіркеске және сөйлемге байланысты. Сөз 
белгілі бір мағынаны білдіру арқылы басқа сөзбен байланысқа түседі де тіркестің құрамына енеді. 
Тіркестер грамматикалық байланысқа түсе келіп, сөйлем құралады. Содан адам ойын екінші біреуге 
жеткізеді. Сөйтіп, өзара түсінісуге жол ашылады.  
 Сондықтан, «тілдік тұлға» мен «қатысымдық тұлғаның» бір-бірінен айырмашылығы 
атқаратын қызметі мен қолданылу аясына байланысты болады. Осыған орай ғалым Ф.Ш. Оразбаева 
«тілдік тұлға», «қатысымдық тұлға» терминдеріне төмендегідей анықтама береді. 
 Тілдік тұлғалар – адамзат тілінің сақталуы мен өмір сүруіне қызмет ететін, фонетикалық, 
лексикалық және грамматикалық қасиеттерге ие болатын, таңбалық сипаты бар тілдің құрылымдық 
бірліктері.  
 Қатысымдық тұлғалар – тіл арқылы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, белгілі бір 
ортамен араласу, пікір алмасу жағдайында жүзеге асатын,  тиянақты ойды хабарлау және қабылдау 
қасиеті бар, ерекше деңгейге көтерілген тілдік тұлғалардың қатысынан тұратын, қарым-қатынастық 
мәні бар бірліктер.  
 Тілдік тұлғалар жеке, дербес жұмсалса, қатысымдық тұлғалар тұтас ойды білдіреді. 
 Тілдік тұлғалар көпмағыналы бола келіп, жалпылама ұғымды көрсетсе, қатысымдық 
тұлғалар контекстік жүйелі мағынаға ие болу арқылы нақтылы ұғымды, тиянақты ойды жеткізеді. 
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 Тілдік тұлғалар дербес мағынада тұрса, қатысымдық тұлғалар бір бүтін, тұтас мазмұндық 
қасиетке ие болады. 
 Тілдік тұлғалар бір ғана субъектіге қатысты болса, қатысымдық тұлғалар жалпы қарым-
қатынас үрдісіне, оның ішінде тілдесімге, сөйлесім әрекетіне тән. Әрі осы сөйлесім әрекеттері 
ғылыми айналымға енді.  
 Ғалым Ф.Ш. Оразбаева негізін салған тілдік қатынас теориясына қатысты ғылыми 
дәйектемелер, сөйлесім әрекеттері, оның түрлері  жаңартылған білім мазмұнында негізге алынып 
отыр. Аталған білім беру құжатында қазақ тілі мынадай негізгі мақсаттарды жүзеге асырады делінеді: 

 қазақ тілін ана тілі ретінде тани отырып, өмірлік қажеттіліктерінде коммуникативтік әрекеттер 
түрінде (тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым) сауаттылықпен қолдану дағдыларын 
қалыптастырады; 

 қазақ тілін күнделікті өзі еркін қолданып жүрген қарым-қатынас құралынан енді оны құбылыс 
ретіндегі заңдылықтар негізінде танып білу дағдыларын қалыптастырады; 

 қазақ тілі жүйесін құраушы тіл бірліктерін және олардың табиғатын танып біледі; 
 тіл бірліктерінің қарым-қатынас құралы болу, ойды білдіру, таным құралы болу, ақпаратты сақтау 

құралы болу қасиеттерін функционалдық-коммуникативтік бағдарда танып біледі, соған лайықты 
машықтар мен дағдыларды қалыптастырады. 

Жаңартылған білім мазмұнының мақсаты – тұлғаның функционалдық сауаттылығын 
қалыптастыру болып табылады. Ал функционалдық сауаттылық дегеніміз – алған білімінің негізінде 
тұлғаның заман талабына сай әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене 
араласуы үшін мектепте оқытылатын әр пән бойынша  алған білімдерін өмір қажетіне жарату. 
Мұндағы басшылыққа алынатын негізгі сапалық белгілер – белсенділік, шығармашылық тұрғыда 
ойлай алуы, өзіндік ойын негізгі тілдік тұлғалар арқылы сауатты жеткізе алуы. 
 Қорыта келгенде, ғалымдардың ойынша речевое воздействие имеет место в коммуникации во 
всех сферах и на всех этапах человеческой жизни: от плача младенца, таким образом убеждающего 
опекунов позаботиться о нем, домашнего и школьного воспитания, сосредоточенного на привитии 
ребенку системы ценностей и моделей поведения, до генерируемой в современном 
медиатизированном и техноцентричном мире информации о рекомендуемых формах поведения в 
личной и публичной сферах. Любая форма речевого воздействия, понимаемая как специфическое 
социальное действие, направленное на то, чтобы убедить кого-либо в чем-либо, представляет собой 
многогранное явление, имплицирующее рефлексию об искусстве персуазивной коммуникации. 
Постоянно появляются новые вопросы о специфике механизмов воздействия. 
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 Өзіміз деп жүрекке жақын тарта айтатын әріптестеріміздің бәрінен де, бәрімізден де жоғары, ілгері 
тұратын Фаузия апайымыздың ғалымдық, ұстаздық, кісілік тұлғасының ерекше екенін кей сәттерде 
айтқым келіп тұратын. Өз басым, басқаларды төмендеткенім емес, мен білетін ортада Фаузия 
Шәмсиқызының орны да, тұлғасы да ерекше деп ойлаймын. Олай дейтінім жиырма жылдай ұстаздық 
ұжымда бірге болғандықтан, кафедрада бірге жүріп тағлым алғандықтан, үйреніп үлгі тұтқандықтан 
солай деуге қақым да, құқым да бар. Фаузия апай басқарған кафедрада көптен бері келе жатқан 
оқытушымын. Кафедраға, әсіресе соңғы жылдары, біреу келіп, біреу кетіп жатты, кетіп барып қайта келіп 
жатқандар да бар. Кафедрамыздың түпқазығы да, ұжымның ұйытқысы да – Фаузия апайымыз. Бір 
ұжымда жүріп, үнемі бедел тұтқанымды да ашық айтамын.  

Әуелде Фаузия апайды бетпе-бет білмей тұрып, көзбе-көз көрмей жатып, ғылыми зерттеулерімен 
таныстым. Ол кезде мен Қазақстаннан тысқары аймақта Қарақалпақ елінде едім. Ғылым-білімнің есігін 
ашып көрсем деген ниетпен Алматыға келген кезде мен ең алдымен, кандидаттық зерттеулерді қарап, 
үйренбек болдым. Өзім қарайлас басқа талаптанушылар кітапханада тіл білімі алыптарының том-
томдарын ақтарып-төңкеріп жататын. Бірақ мен үйреніп, үлгі алуды алда жүрген өз замандастарымыздың 
жазған-сызған кандидаттық диссертацияларын оқып көруден бастадым. Фаузия апайды көрмесем де, 
сырттай білуім, құрмет тұтуым бәлкім сол бір кездерден басталған шығар деп те ойлаймын. Фаузия 
Шамсиқызының «Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім синонимдер» атты кандидаттық диссертациясын қызыға 
оқып шықтым. Сол кездегі шама-шарқымызға қарай білсем, үйренсем, түсінсем деп оқыдым. Синонимдік 
қатынастың ерекше мәні, сөздің жеке өзі синоним болмайтыны, басқа мәндес сөздермен мағыналық 
қарым-қатынас барысында синоним болатыны ерекше қызықты көрінді. Синонимдердің мағыналық –
құрылымдық түрі саналатын сондай мағынадағы лексикалық бірліктердің өзіндік ерекшеліктерін 
айқындауы Ф.Шәмсиқызының лексиколог ғалым ретінде қалыптасуының, лексикология саласындағы 
іргелі еңбектерінің ең алғашқы бір бастамасы, алыс жолдың алғашқы қадамы болды.  

 Ғалымның жуырда ғана жарық көрген бес томдық ғылыми еңбектерінің бір томы қазақ 
лексикологиясына, оны оқытудың әдіснамасына арналған.  

 Аталмыш ғылыми еңбектің құрылымы да, мазмұны да тілдік материалдарды сөйлете білуі де маған 
айтарлықтай жаңалық болып көрінді. Атап айтқанда, зерттеудің құрылымдық жүйесі, тақырыптары, 
теориялық пайымдаулары жинақы, ықшам. Теориялық мәселелерді ұзын-сонар егжей-тегжейлі баяндауға 
салмай, сілтемелермен, цитаталармен сықитпай, ғалымның қысқа қайырып, мәнін ашып, «дәнін» тауып 
айтуы қай-қайсымызға болсын үлгі іспетті көрінді. Өйткені аз сөзге көп мағына сыйғызу қазіргі заманның 
мобильді сипаты, ұстанымы солай. Автордың да ұстанымы «аз сөз-көп мағына» дегенге саяды. 

 Ғалымның біз сөз етіп отырған лексикология саласындағы ғылыми зерттеуі дәріс форматында 
берілген. Теориялық пайымдаулар нақты әрі қысқа, бірақ мазмұны толымды. Алдымен дәріскер ғалым 
негізгі терминологиялық ұғымдардың мазмұнын ашады. Негізгі терминдік ұғымдарды ұғынықты ашу – 
шәкірттерге білім берудің ең төте жолы. Шәкірт санасында орныққан білімді одан әрі жетілдірудің негізін 
ғылыми ұғымдар арқылы жасап беру ұстаз ғалымның ерекше ұстанымы. Келесі кезекте терминдік 
ұғымдармен сабақтастыра лексика, лексикология, лексикалық бірліктердің түрлері мен қызметі, әдеби 
тілдегі, ұлттық тілдегі олардың алатын орны әрі нақты, әрі жинақы түрде сипатталады. Тиісті тұстарда 
зерттеуші тарапынан ғалымдардың ең негізгі-негізгі деген еңбектеріне сілтеме жасалады. Тақырыпты әрі 
қарай игеру үшін аса қажетті әдебиет тізімі берілген.  

 Жаттықтырғыш (тренажер) атты бөлімнің құрылымы да ерекше екені байқалады. «Тілөрім» деген 
атпен текст берілген. Студенттің өз бетінше жұмыс істеу, лекциядан алған ақпараттарын кеңейту; 
сұраулар түрінде берілген «Ойбөліс» студенттің дәрістен алған білімі мен ақпараттарының қандай 
деңгейде екенін байқатады.  

 Сонымен лексиколог ғалым қазақ тілі лексикология пәнінің теориялық курсын он алты дәріске бөліп, 
саралап берген. Сонымен қатар оқыту әдістемесін жаңаша деңгейде модель, схемаларды пайдалана 
отырып алты модульге салып жазып беруі нәтижелі еңбектің бірден-бір көрінісі деуімізге болады [1,298-
358]. 

Фаузия Оразбаева гуманитария саласындағы ғылыми жұртшылыққа алдымен лингвист ғалым ретінде 
танылды. Әсіресе, зерттеушінің «Қазақ тіліндегі сын есім синонимдер» деген ізденіс зерттеуі сын есімдік 
синонимдерді құрылымдық (структуралық) тұрғыда талдай отырып, мағыналық (лексика-семантикалық), 
экспрессивті стилистикалық (лексика-стилистикалық), эмоционалды-экспрессивтік топтарға саралауын; 
олардың бейтарап, үдемелі, бәсең реңктерін ашып көрсетуін пікір айтушылар бірауыздан ғалымның қазақ 
лексикологиясы саласындағы жаңалығы деп таныды. Аталмыш еңбекті кейінгі жылдары оқып 
байқағанымда сындық синонимдерді зерттеушінің «Адам», «Адам және жануарлар», «Жанды-жансыз» 
заттарға қатысты синонимдік қатарларға топтастырудың негізінде антропоцентристік бағыттың нышанын 
аңғарғандай болдым. Мысалы: 
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 а) адамның мінез-құлқына байланысты синонимдер: мейірімді – қайырымды – рақымды, ұшқалақ – 
күйгелек – жеңілтек, ашушаң – ашуланшақ ,зәлім – қу – зымиян, сотқар – бұзақы – тентек т.б. 

ә) адамның жеке басындағы қасиеттеріне байланысты синонимдер: шешен – сөзшең – ділмәр, сөзуар – 
мылжың, сараң – қатты – қарау, зерек – алғыр – ұғымтал, дарынды – талантты – талапты, ақылды – 
есті, надан – топас, табанды – тұрақты – орнықты, үлгілі – өнегелі – тәлімді – тәрбиелі, опасыз – 
екіжүзді – сатқын. 

б) адамның қоғамдық ортадағы орнына байланысты синонимдер: беделді – абыройлы, атақты – 
даңқты – әйгілі – белгілі, епті – икемді, әлді – ауқатты – бай – дәулетті, көнтерлі – көнбіс, ардақты – 
қадірлі – құрметті – сымбатты. т.б. 

в) адамның табиғатпен және қоғамдық-әлеуметтік өмірмен қарым-қатынасына байланысты 
синонимдер: азат – ерікті – еркін – тәуелсіз, діншіл – құдайшыл, тілектес – тілеулес, араз – қас, адал – 
ақ – пәк, борышты – қарыздар – берешек, жетім – панасыз, кірме – сіңбе – буратана – келімсек, ескішіл 
– кертартпа – реакцияшыл, қаралы – қазалы – азалы т.б. 

г) адамның денсаулығы мен мүшелік кемшіліктеріне байланысты синонимдер: науқас – аурушаң, 
кемтар – жарымжан – мүгедек – ғаріп, бұдыр – шұбар, ақсақ – шойнақ – сылтыма, саңырау – керең – 
мүкіс – тосаң, соқыр – әз – көрсоқыр, кекеш – тұтықпа т.б. [2,159]. 

Студенттік аудиторияда оқыған дәрістерімізде автордың лексикология саласындағы, әсіресе сын 
есімге қатысты синонимия теориясымен байланысты талдауларына тоқталып, сілтеме жасауым да осы 
зерттеудің жай сипаттау емес, ғылыми мазмұнының тереңдігіне байланысты еді.  

Кезінде қазақ тіл білімінің сипаттама лексикологиясы бірте-бірте семасиологиялық лексикология 
деңгейіне көтеріле бастады. Бұл бағыттың алғашқы нышаны профессор Ғ.Ғ.Мұсабаевтың зерттеулерінен 
көрінеді [3]. Сөздің, лексика-фразеологиялық бірліктердің семантикалық құрылымы кейінгі кезеңдерде 
арнайы қарастырылып келеді. Атап айтқанда, профессор Фаузия Шәмшиқызының сөздің семантикалық 
құрылымын тілдің өзішілік аясында ғана емес, оның ақиқат дүниемен, яғни сыртқы әлеммен, адамның 
ой-санасымен, адамның сана-сезімдік әлемімен (эмоциялық күйімен) байланыстыра талдайды. Заттық 
мағынаны білдіретіндер денотаттық мағына, сөздің ой-санамен байланысын сигнификаттық мағына, 
ал адамның сезімімен, эмоциялық күйімен байланысты мағынасы коннотаттық мағына деп көрсетуі, сөз 
жоқ, құптарлық ерекше жүйе, семасиологиялық лексикологияның теориялық мәселелерінің бірінен 
саналады.  

Жуырда жарық көрген бес томдық ғылыми зерттеулері ғалымның ғылымдағы ғұмыры іспетті. Осы 
бестікті парақтай отырып қарасам, өзім үлгі тұтқан, студенттік аудиторияда оқыған дәрістерім мен 
өткізген практикалық сабақтарымда теориялық негізін үнемі басшылыққа алып отыратын «Тілдік 
қатынас» [4, 20] атты зерттеудің орны мен үшін ерекше болғандығы еске түседі. Ғалымның, ғалым-
ұстаздың, әдіскер-ұстаздың аталмыш еңбегі жайында бұрын да өзімше түйсініп, өзгеше түйген ойларым 
да, жазғандарым да, жариялағандарым да бар еді. Осы орайда солардың кейбір тұстарын еске алып 
айтсам, қайта жаңғыртсам деймін. 

Тілдік қатынастың теориясы мен практикасын зерделеуді қазақ тіл білімінде алғаш рет қолға алған 
ғалым тілдік қатынасты «таза лингвистикалық» аяда саралаған жоқ. Бұлай дейтініміз, үйреншікті 
дәстүрден орнымен ауытқи отырып, зерттеуші, ең алдымен, «тілдік қатынасты» құрылымдауда 
(структурование) тілдік емес құрылымдарға ерекше көңіл бөледі, тілдік құрылымдарды тілдік қарым-
қатынастың құрамында қарады. Трансмиссор (сөйлеуші)+мәтін+реципиент (қабылдаушы) үштігін ойлау-
пайымдау+сөйлеу+тыңдау+түсіну (интерпретациялау) тәрізді ішкі психологиялық әрі тілдік әрекеттермен 
ұштастыра қарастырады. 

Ойлау-пайымдау-түсіну әрекеттерінің трансмиссор (баяндаушы) мен реципиентке (қабылдаушыға) 
ортақ сипатын ашып көрсетеді.Шынында, мұндай лингвопсихологиялық әрекеттер екі жаққа яғни 
сөйлеуші мен тыңдаушыға қатысты болмай, бір ғана баяндаушының позициясы тұрғысынан шешілсе, 
онда тілдік коммуникация толық болмай, біржақты ғана сипат алар еді.  

Тілдік құрылымдарға дыбыс (фонема), просодика (дыбыстан жоғары бірліктер), морфема, сөз тіркесі, 
сөйлем, фразалықты тұтастық тәрізді иерархиялы бірліктерді ала отырып, тілдік қатынастың негізі 
ақпаратқа жататынын атап айтады және оларға қатысты талаптарды айқындай отырып, зерттеуші қарым-
қатынасты жүзеге асырушы трансмиссор мен реципиенттің қызметіне ерекше тоқталады. Сөйтіп 
зерттеуші тілдік қатынастың тіл және сөз, айтылым-тыңдалым-жазылым-оқылым-тілдесім тәрізді 
әрекеттерін жүйелеп, олардың әрқайсысының ерекшеліктерін, негізгі принциптерін, өзара байланысын 
ашып көрсетеді. Осылайша тілдік қатынастың құрылымын тек тілдік бірліктер мен мәтін түзілім арқылы 
ғана ашпай, трансмиссор мен реципиентті қатыстыра отырып зерделейді. Бұдан ғалымның 
антропоцентристік бағытты ұстанғанын байқаймыз. 
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Ғалым тілдік қатынасты адамның ойлау қабілетіне, түсінік пен пайымдауға, ұғымдар жүйесі мен 
санаға, мазмұн мен мағынаға тәуелді күрделі құбылыс деп таниды. Сондай-ақ зерттеуші тілдік 
қатынастың динамикалық сипатын ойлаумен байланыстырады және динамизм осы аталған психикалық 
әрекетпен ғана шектелмейді, ой мен сезімді жарыққа шығарудың құралы болып табылатын тілді де 
қамтиды деп есептейді. Басқаша айтқанда, тілдегі бірліктер сөз әрекетінде абстракті-инвариант түрінде 
болмай, әртүрлі мағыналық реңктерге ие болады да, айтылым, тыңдалымда, жазылым, оқылымда 
нақтылана түседі.  

Зерттеуші тілдік қатынастың әлеуметтік сипатына да ерекше көңіл бөледі. Қоғамдық қатынас, 
негізінен тілдік құралдар арқылы жүзеге асады, тіл – адамдардың қоғамдағы қарым-қатынасының басты 
алғы шарты болып табылады, сондықтан адам бір жағынан тілге, екінші жағынан қоғамға тәуелді субъект 
ретінде бағаланады.  

Біз осы кезге дейін тілді қоғамды, оның мүшелерінің ой-санасын дамытушы фактор деп түсіндік. 
Шынында, солай. Бірақ зерттеушінің пайымдауынша, тіл өзінен-өзі қоғамды, оның субъектілерін 
дамытпайды. Қоғамды да, оның мүшелерін де дамытатын – тілдік-қатынас. Тілдік қарым-қатынас 
қоғамның барлық салаларын қамтығанда ғана қоғамда «өсу», «өрлеу», «даму» болмақ.  

Қазірге дейін біз тілдік коммуникацияны сөйлеу арқылы ұғынысу, түсінісу, жай ғана қарым-қатынас 
деп тар шеңберде түсініп келдік. Ал ғалым бұл мәселені тереңдете пайымдап: «Тілдік қатынас – тамыры 
тереңге кеткен, өмірде өзіндік орны бар, қоғамның дамуы үшін ең қажетті қоғамдық-әлеуметтік 
ақпараттардың жиынтығы арқылы адамдардың бір-бірімен пікір алысуы, адамдық қатынастың түпқазығы 
болып табылады», - деп пікір түйеді [4]. 

Бізде өз зерттеуімізде ғалым-ұстаз айтқан осындай концептуалдық пайымдауларды ұстана отырып, 
тілдік қарым-қатынастың өзегі, ерекше түріне жататын ұлттық сөз этикетін осы тұрғыдан қарастыруға 
күш салдық [5] . 

Профессор Ф.Оразбаева «Тілдік қатынас: теориясы мен әдістемесі»[6], «Тілдік қатынас»[7] атты 
монографияларында тілдік коммуникацияның теориялық, практикалық, әдістемелік жақтарын зерделей 
отырып, осы саланың терминологиясын қалыптастырып, жүйелеуді де мақсат етеді. Осының нәтижесінде 
автор оқылым, айтылым, тыңдалым, жазылым, тілдесім тәрізді іргелі ұғымдарды беретін атауларды 
ұсынып, бұларға терминологиялық мазмұн үстейді. Осы аталған еңбектерінде ғалым әдістеме-методика, 
әдіс-метод, әдістаным-методология, әдіскер-методист, бағдар-ориентир, әрекет-деятельность, 
бәтуа-консенсус, бекітпе-скрепление, белгітүр-фенотип, дамытпалы әдіс-развивающий метод, 
даратүр-индивидиум, көкейкөз-интуиция, зейін-разум, жиынтық әдіс-комплексный метод, тілдесім-
общение, сөз қозғау-завести речь, т.б. бірталай атауларды терминологиялық мазмұнда қолдануды 
ұсынады.  

«Тілден терең теңіз жоқ» (Ғ.Мүсірепов) дегендей, Фаузия Шәмсиқызының ана тіліміздің теңіз 
айдынына еркін жүзіп, терең бойлап, жазған ғылыми монографиялары, ғылыми-әдістемелік құралдары 
мен оқулықтары сан мыңдаған мектеп мұғалімдеріне, жүздеген жоғары мектеп оқытушыларының, 
ғылыми-мәдени жұртшылықтың рухани өмірі саласындағы игілігіне айналып отыр. Бұл күнде ғылымның 
ұшар асуына талмай жеткен Фаузия Шәмсиқызының әлі де зерделі зерттеу беретіні күмәнсіз. Бәріміз де, 
баршамыз да Фаузия Шәмсиқызының бақытты ғұмыр кешуіне тілектеспіз.  
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Оразбаева Фаузия Шамсиевна – автор учебно-методических комплексов и учебников нового 
поколения, типовых программ и государственных стандартов по казахскому языку для 
общеобразовательных школ с русским языком обучения, учебников и учебных пособий по теории и 
методике казахского языка для высших учебных заведений, учебно-методических трудов по теории 
коммуникации. 

Издательский дом Международного образовательного холдинга «Study Inn» свою историю 
практически начал с сотрудничества с Фаузией Шамсиевной по созданию учебно-методических 
комплексов по казахскому языку для всей линейки классов общеобразовательной школы с неказахским 
языком обучения. 

Данному сотрудничеству предшествовала инициатива Оразбаевой Фаузии Шамсиевны – члена-
корреспондента Национальной академии наук Республики Казахстан, профессора, доктора 
педагогических наук, по созданию программы обучения казахскому языку учащихся школ с неказахским 
языком обучения. Инициатива была основана Приказом Министерства образования и науки Республики 
Казахстан от 30 января 2009 года № 45 «О разработке языковых программ для общеобразовательных 
школ», изданным во исполнение Постановления расширенной коллегии Министерства образования и 
науки от 22 января 2009 года. 

В октябре 2013 года при Министерстве образования и науки Республики Казахстан была создана 
рабочая группа по повышению качества преподавания казахского языка в школах с неказахским языком 
обучения. Руководителем этой группы была назначена Фаузия Шамсиевна Оразбаева. В результате 
колоссальной работы, проделанной руководителем и членами рабочей группы, образовательные 
программы урорвневого обучения казахскому языку для 1-4, 5-9, 10-11 классов школ с неказахским 
языком обучения были разработаны и затем утверждены Приказом Министерства образования и науки 
Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 и зарегистрированы в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан от 10 апреля 2013 года № 8424. 

В период 2013 – начала 2014 года Оразбаевой Ф.Ш. была разработана Концепция непрерывного 
обучения казахскому языку, учитывающая качество изучения государственного языка в соответствии с 
уровнями Общеевропейской шкалы языковой компетенции (CEFR), ориентированной на единые 
европейские стандарты владения вторым языком по всем уровням: А: Элементарное владение, B: 
Самостоятельное владение, C: Свободное владение.  

В этом нормативном документе изложены концептуальные основы преподавания казахского языка в 
неказахских образовательных учреждениях в соответствии с разделом «Обучение на протяжении всей 
жизни» Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2010-2020 годы и 
пунктом 178 Плана действий на 2011–2015 годы с учетом всех особенностей национальной системы 
образования, основанной на международном стандарте изучения языка. Документ обсуждался на 
заседании Правительства Республики Казахстан 26 мая 2014 года. Повестка заседания была посвящена 
вопросу разработки новой Концепции непрерывного обучения государственному языку «Детский сад - 
школа - колледж - университет» и утверждению ГОСО. На заседании был заслушан отчет комиссии по 
дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики. По итогам обсуждения 
промежуточных результатов работы было принято решение о продолжении рабочей группой под 
руководством профессора Ф. Ш. Оразбаевой работы над стандартом государственного языка. 

Впоследствии указанная Концепция легла в основу создания и утверждения Государственного 
общеобязательного стандарта образования и программы «Казахский язык» в школах с неказахским 
языком обучения в соответствии с уровнями Общеевропейской шкалы языковой компетенции (CEFR).  

В марте 2014 года Министерством образования и науки Республики Казахстан было заявлено о 
необходимости разработки нового типа учебников и учебно-методического комплекса, отвечающего 
международным стандартам обучения языкам второго уровня. 

4 апреля 2014 года был издан Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан об 
утверждении Плана подготовки общеобязательных государственных образовательных стандартов, 
учебников и учебно-методических комплексов уровня преподавания «Казахский язык» в соответствии с 
требованиями системы непрерывного образования «Детский сад - школа – колледж - ВУЗ». Этот 
документ был утвержден на заседании Комиссии по дальнейшему совершенствованию государственной 
языковой политики, которое состоялось 26 мая 2014 года под председательством премьер-министра 
Казахстана К. Масимова.  

Контентно-структурированный стандарт разработан в системе непрерывного образования «Детский 
сад - школа - колледж - ВУЗ» в соответствии с международными стандартами оценки языковых знаний. 
Принятие за основу отечественного и международного опыта преподавания языка позволило создать 
Фаузие Шамсиевне уникальную казахстанскую модель обучения государственному языку неносителей 
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языка. Стандарт был представлен в виде единой структурированной системы изучения уровня языка на 
этапах непрерывного образования Республики Казахстан. Стандарт был представлен в Министерство 
образования и науки Республики Казахстан 16 сентября 2014 года решением Ученого совета 
Национальной академии наук им. Ы. Алтынсарина. Практическим результатом стало принятие и 
подписание ГОСО и учебных программ 17 ноября 2014 г. 

Следующей важной задачей стало создание на основе стандарта и учебных программ совершенно 
нового учебно-методического комплекса для школ с неказахским языком обучения. До этого времени в 
республике учебники уровневого обучения казахскому языку не были подготовлены. Отдельные 
издательства делали попытки разработки учебников и УМК, однако ввиду того, что создаваемые ими 
авторские коллективы смогли лишь написать учебники и УМК для двух или трех классов, подача 
материала получилась не последовательной, сложной для единого восприятия материала учащимися, не 
сохранялась преемственность в изложении всего курса. 

Учебники и учебно-методические комплексы по казахскому языку были подготовлены по 
специальному заказу Министерства при непосредственной поддержке Министра образования и науки 
Республики Казахстан А. Саринжипова. Эти учебники основаны на «Государственной программе 
развития языка в Республике Казахстан на 2011-2020 годы». В программе предусмотрено, что 
выпускники общеобразовательной школы должны знать государственный (казахский) язык на уровне B1.  

Учебники по казахскому языку для школ с русским языком обучения подготовлены в соответствии с 
требованиями международных и европейских стандартов изучения второго языка с учетом особенностей 
казахстанской системы образования. В учебнике все уровни освоения языковых компетенций 
руководствуются принципом лингвистических знаний и преемственности коммуникативных навыков на 
начальном, базовом, среднем и продвинутом уровне. Все учебные материалы с 1-го по 11-й классы были 
мобилизованы для коммуникативных целей, включая всестороннюю речевую деятельность по таким 
направлениям, как аудирование, чтение, говорение, письмо. Содержание материала было подано с учетом 
возрастных и психологических особенностей учащихся разных уровней и с применением абсолютно 
уникальной методики. В учебно-методических комплексах учтен лексический минимум для каждого 
уровня, все задачи сосредоточены на разумном понимании лексического минимума. Учебно-
методические комплексы состояли из, собственно, учебника, а также дидактических материалов, рабочих 
тетрадей, лексического минимума и методического руководства для учителя, в котором была четко 
определена методика преподавания предмета. В учебно-методическом комплексе максимально 
использованы новые, современные методы и инновационные технологии. 

Как руководитель группы авторов, подготовивших учебники и учебно-методический комплекс, 
Фаузия Шамсиевна сформировала авторский коллектив из известных ученых, больших профессионалов в 
области казахской филологии, методики обучения казахскому языку как неродному таких как, доктор 
педагогических наук, доцент Даулетбекова Жанат Турарбековна, доктор педагогических наук, доцент 
Рахметова Райгуль Садуакасовна, кандидат педагогических наук Рауандина Айтжамал Калкеновна. 
Кроме того, в состав авторского коллектива вошли , преподаватели, методисты и учителя казахского 
языка и литературы высшей категории Мукеева Бибигуль Казбековна, Жайлаубаева Куралай 
Саркытбаевна, Юсуп Айжан, Саметова Жанагуль Шынгысхановна и другие.  

Таким образом, в составе авторского коллектива 3 доктора педагогических наук, 2 кандидата 
педагогических наук, 1 кандидат филологических наук, 1 магистр. В соответствии с решением 
Министерства образования и науки Республики Казахстан в июне 2015 года к разработке подключились 
сотрудники Института языкознания им. А. Байтурсынова, что позволило учебнику приобрести новый 
лингвистический характер. 

Учебники и учебные материалы были переданы холдингу «Study Inn» в ноябре 2014 года. Данные 
УМК рассматривались всестронне педагогическим сообществом, более 70 экспертов приняли участие в 
анализе учебников и комплексов в период пилотной апробации в 41 общеобразовательной школе 
республики. Среди экспертов были 7 докторов педагогики и филологии, 2 кандидата филологических 
наук, более 50 школьных учителей и лингвистов. Кроме того, он был протестирован группой 
независимых экспертов, состоящей из ученых и школьных учителей, организованной Республиканским 
научно-практическим Центром «Учебник». Были организованы и проведены семинары по рассмотрению 
учебников и УМК авторов под руководством Оразбаевой Ф.Ш. Так, первый семинар состоялся 25-27 
июня 2015 года в межднународной школе «Нур-Орда» в Астане. В его работе вместе с авторами приняли 
участие группа редакторов и 35 учителей из Алматы, Астаны и регионов. 

Второй семинар состоялся 10-15 августа 2015 года в Республиканском учебно-оздоровительном 
центре «Балдаурен», расположенном в городе Щучинск Акмолинской области. Создана рабочая группа 
по анализу и лингво-стилистическому совершенствованию учебников и учебно-методических 
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комплексов по казахскому языку для 1-11 классов. В семинаре приняли участие 29 преподавателей, 
ответственные сотрудники Министерства образования и науки Республики Казахстан, депутаты 
Парламента Республики Казахстан, авторы учебников и лучшие учителя Астаны и Алматы, Северо-
Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областей. Участники семинара высоко 
оценили учебники и высказали свое положительное мнение. 

20-22 августа 2015 года в Алматы прошел семинар с участием ученых-экспертов и авторов учебников. 
В рамках семинара в обсуждении приняли участие такие известные ученые в области казахской 
филологии, как: заведующий кафедрой казахского языка и литературы Восточно-Казахстанского 
государственного университета им. С.Аманжолова, к.т.н. Курманбаева Шынар Капантаевна; профессор 
Академии национальной безопасности Республики Казахстан Коянбекова Сара; доцент кафедры 
казахского языка, литературы и культуры Назарбаев Университета, к.т.н. Кузекова Зехенхан и доцент 
Жанар Байтелюова; профессор кафедры общего языкознания Казахского государственного женского 
педагогического университета, к.т.н. Сатбекова Айгуль Амантаевна; профессор кафедры казахского 
языка Казахского национального технического университета им. К. Сатпаева, доктор педагогических 
наук Жаксылыкова Кулия Бимендиевна; известный казахстанский ученый-журналист, доктор 
философских наук, академик О.Айтбаев и доктор философских наук, профессор Ж.Манкеева. 

8 января 2016 года в Национальной общеобразовательной школе № 53 г. Астаны и в Национальной 
академии образования имени Ы. Алтынсарина состоялся семинар по тестированию и учебникам для 1-11 
классов и по итогам первого полугодия. В семинаре приняли участие учителя из Костанайской, 
Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и астанинских 
экспериментальных школ города. Учителя рассказали об успехах учебников и УМК и их эффективности 
в преподавании государственного языка школьникам. Результаты первого полугодия, присланные 41 
инструктором, обобщенные из мнений учителей из других регионов, позволяют предположить, что 
учебники нового уровня могут полностью удовлетворить сегодняшний социальный спрос. 

Позже, в соответствии с планами Национальной академии образования имени Ы.Алтынсарина, было 
организовано несколько региональных семинаров.  

В июне 2014 г. авторский коллектив принял участие в конференции-семинаре MATSDA 
(Международная ассоциация по разработке и оценке учебных материалов) «Тенденции и перспективы 
развития школьного учебника. Международный опыт», организованной РГКП «Республиканский научно-
практический центр «Учебник» совместно с Издательским домом «Study Inn».  

В заключение все учителя экспериментальных школ отметили, что они поддерживают массовое 
внедрение учебников в школах с неказахским языком обучения, так как интерес со стороны педагогов 
Казахстана к уровневым учебникам авторского коллектива Оразбаевой Ф.Ш. возрос.  

Таким образом, в результате кропотливого труда Оразбаевой Ф.Ш. и созданного ею авторского 
колеектива, впревые с истории Казахстана были созданы и увидели свет уникальные уровневые учебники 
казахского языка для неказахских школ, в соответствии с Европейской шкалой овладения языками 
(CEFR), основанные на принципах функциональной грамотности, с оригинальными авторскими 
инновационными технологиями обучения языку, как неродному.  

В настоящее время коллектив авторов под руководством профессора Оразбаевой Ф.Ш. не остался в 
стороне от проводимой реформы в общем среднем образовании по внедрению обновленного содержания 
образования в учебный процесс: разработаны и стали республиканским достоянием учебники 
обновленного содержания для всех ступеней среднего образования. Учебники авторов под руководством 
Оразбаевой Ф.Ш. признаны базовыми в начальной школе, безальтернативными в 5, 7 классах, внесены в 
Перечень учебной литературы, разрешенной к использованию в учебном процессе, также и учебники для 
6, 8, 9, 10 классов, на апробации находится УМК для 11 класса.  

Слова огромной признательности практически ежедневно получает Издательский дом и авторский 
коллектив за предоставленные качественные материалы для обучения казахскому языку в неказахских 
школах от учительской и родительской общественности и от учащихся школ республики. Учебниками 
пользуются и представители казахской диаспоры в зарубежных странах, число которых в 2018 году 
составило более 35-ти.  
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Тіл – адамзаттың бір-бірімен сөйлесіп, түсінісуін қамтамасыз ететін құрал екенін ғалымдар ертеден 

айтып келеді. Бұл туралы өткен ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы былай деп жазған болатын: «Тіл 
– адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Осы дүниядағы адамдар тілінен 
айырылып, сөйлеуден қалса, қандай күйге түсер еді. Осы күнгі адамдар жазудан айрылып, жаза алмайтын 
күйге ұшыраса, ондағы күйі де тілінен айрылғаннан жеңіл болмас еді. Біздің заманымыз – жазу заманы: 
жазумен сөйлесу ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Алыстан ауызбен сөйлесуге 
болмайды: жазумен дүнияның бір шетіндегі адам екінші шетіндегі адаммен сөйлеседі. Сондықтан сөйлей 
білу қандай керек болса, жаза білудің керектігі одан да артық. Сөйлегенде сөздің жүйесін, қисынын 
келтіріп сөйлеу қандай керек болса, жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жазу сондай керек» [1, 141-142]. 
Ғұлама ғалымның осы ойының өміршеңдігін көрсетіп, қазіргі заман талабына сай жалғастырған тілші-
әдістемші ғалым – Оразбаева Фаузия Шамсиқызы. Ол тілдің барлық қызметін толық ашып көрсететін 
жаңа терминдерді қолданысқа енгізді. Ғалымның «Тілдік қатынас: теориясы мен әдістемесі» атты еңбегі 
жарық көргенге дейін әдістемешілер тілді оқыту барысында оқушылардың сөйлеу әрекетін (айту, тыңдау 
оқу, жазу) қалыптастыру қажеттігін ескерткенмен, оның ішкі мәніне терең бойламайтын. Аталған 
еңбегінде автор осы сөйлеу (сөйлесім) әрекеті жайында түсінік беріп, оның тілдік қатынастағы қоғамдық-
әлеуметтік мазмұнын айқын көрсете отырып, сөйлесімнің мынадай түрлерін жеке-жеке бөліп 
қарастырады: оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім. Фаузия Шамсиқызы енгізген бұл 
терминдер бүгінгі таңда кеңінен қолданылып жүр, тіпті бұрыннан бар құбылыстай сіңісіп кетті десек 
қателеспейміз. Мұның сыры – аталған терминдердің дұрыс таңдалуында және олардың әрқайсысы өз 
мазмұнын дәл беретіндігінде. Содан да болар бүгінгі күні қолданысқа енгізіліп жатқан жаңартылған оқу 
бағдарламасында мектеп оқушыларының сөйлесім әрекетін қалыптастыруға баса назар аударылып, 
айтылым және тыңдалым, оқылым, жазылым дағдыларын дамыту арқылы тіл туралы бастапқы білімді 
меңгертуге және оны күнделікті өмірде қолдануға мүмкіндік жасау қажеттігі көрсетілген. 

Әдістемеші ғалым сөйлесім әрекетінің барлық түрлеріне тән ең басты көрсеткіш – түсіну екендігін, 
«сөйлесім әрекетіне қатысты айту да, оқу да, жазу да, есту де, тілдесу де белгілі бір хабарланған, 
баяндалған ойды түсінуге негізделетінін» ескертеді [2, 53]. 

Фаузия Шамсиқызының оқылым және оның түрлері туралы пікірлері де оның әдістемші ғалым 
ретіндегі көрегендігін аңғартады. Оқылымды танымдық оқылым, зерделік оқылым, ізденімдік оқылым 
және көрсетімдік оқылым деп жіктеуі де тегін емес. Бұлайша бөлу бүгінгі күн тұрғысынан қойылып 
отырған талаптарға толық сай келеді, себебі оқушыларды ізденіске түсіру үшін оларға қажетті ақпаратты 
іздеп табу үшін оқу; оқығандарын түсініп, одан керекті мәліметті алу үшін оқу, оқығандарына талдау 
жасау және басқа тапсырмалар ұсынылады.  

«Қазақ тіліндегі сын есім синонимдер» атты еңбегінде сын есімдердің жасалу жолдары, тілдегі табу 
мен эвфемизм құбылысы арқылы жасалған синонимдер, қарапайым сөздер сөздер арқылы пайда болған 
синонимдер, фразеологиялық тіркестер арқылы жасалған синонимдер және мағыналық сын есім 
синонимдер, эксперссивтік-стилистикалық сын есім синонимдер, мағыналық-стилистикалық сын есім 
синонимдерге тән ерекшеліктердің ішкі мәндеріне терең талдау жасалып, сын есім синонимдер жан-
жақты толық сипатталған. Осы еңбегінде өзара мағыналас сөздердің тілдегі фунционалдық стиль 
түрлеріне қатысты бола отырып, әр алуан үстеме эмоционалды-экспрессивтік реңкке ие болатынын 
дәлелді көрсеткен. 

Бұл айтылғандар ғалым еңбектерінің бір қыры ғана. Қос ғылымды: қазақ тілінің теориясы мен 
әдістемесін қатар зерттеп, бірге өрбітіп келе жатқан ғалымның орыс тілді аудиторияда қазақ тілін 
үйретуге байланысты жасатқан ғылыми зерттеу еңбектері өз алдына бөлек әңгіме, осы салада да апай көш 
басында тұрды десек қателеспейміз. Бұған ғалымның жетекшілігімен жазылған «Қазақ тілі фонетикасын 
қатысымдық тұрғыда оқыту әдістемесі», «Қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне оқылым әрекеті арқылы 
үйретудің әдістемесі», «Қазақ тілін шетелдік студенттерге жазылым әрекеті арқылы үйрету әдістемесі», 
«Қазақ тілін жағдаят арқылы ынталандыра оқыту», «Өзге тілді мектептің 7-сыныбына қазақ тілі 
мәтіндерін компьютермен оқыту әдістемесі» және басқа тақырыптардағы зерттеу жұмыстары дәлел. 

«Белгілі бір халықтың тілін зерттеу – тіл иесінің қоғамдық-әлеуметтік өмірін, тіршілігінің көзін, 
рухани мәдениетін, салт-дәстүр, әдет-ғұрпын танып-білу; ұлттық психологияның, ұлттық 
дүниетанымның әр түрлі қырын, сыр-сипатын зерделеу; сол арқылы халыққа, ұлтқа еңбек сіңіру» [3,8] 
деп түсінетін ғалым ана тіліміздің теориясына да, оны оқытып-үйрету әдістемесіне де сүбелі үлес қосты. 
Ғалымның әрбір еңбегінен оның тілге деген, соның ішінде өз ана тіліне деген шынайы құрметі мен 
сүйіспеншілігі айқын аңғарылады.  
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Фаузия апайдың өзгелерге үлгі болатын ерекше бір қасиеті – өзінің алдындағы аға ұрпаққа деген 
айрықша құрметі. Оған біз танымал тілші ғалымдар мен әдістемешілер жайында жазған мақалаларынан, 
олардың мерейтойларында сөйлеген сөздерінен талай рет куә боп келеміз.  

«Ой өрнегі – сөз» деп бүкіл еңбегін сөздің құдіреті мен қасиетін танытуға арнаған ғалым бүгінде ел 
құрметіне бөленіп отыр. Ғалымдығы мен білікті маман екендігімен танымал болса, екінші жағынан саф 
таза адами болмысымен, кез-келген ортадағы шынайы қарым-қатынасымен, өнерлілігімен (ән салуы, 
әдемі биі) ерекшеленеді. Сірә, «сегіз қырлы, бір сырлы» деп Фаузия апайдай адамды айтса керек. 

Ұлы Абай көрсеткен адами қасиеттер: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек – осының барлығын 
Фаузия апамыздың бойынан көреміз. Әріптестерімен, шәкірттерімен қарым-қатынасына, 
қарапайымдылығына тәнті болмау мүмкін емес. Адами болмысы кіршіксіз таза, шынайы, ой-өрісі биік, 
айналасындағыларға мейірім нұрын төгіп, үнемі қамқорлық жасап жүретін апайды ерекше құрметтейміз, 
өзімізге үлгі тұтамыз. Фаузия апайымыздан көп нәрсе үйреніп, бойымызға түйдік. 

Бір сөзбен айтқанда, Фаузия Шамсиқызы – ұлт пен тіл жанашыры, тілші-әдістемші ғалым, ұстаз, есімі 
үлкен әріппен жазылуға лайықты тұлға. 

Бүгінгі мерейтойында Фаузия апайымызға мықты денсаулық, қуанышқа толы ұзақ өмір, ана тіліміздің 
мәртебесі мен ғылым жолындағы еңбектеріңізге толағай табыстар тілейміз. Осы өмірдің барлық 
жақсылығын Нұрлан ағамыздың жанында, ұл-қыздарыңыз бен немерелеріңіздің ортасында бірге 
көруіңізге шын ниетімізбен тілектеспіз. 
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 Әдістеме ғылымы ‒ өзіндік ізденісті қажет ететін, қиыншылығы мен қызығы қатар жүретін ғылым 

саласы. Өзіндік ізденіс зерттеу нысанына алынып отырған тақырыпты оқушыға қалай оқытамыз, оның 
түпкі нәтижесі қандай болу қажет, не себепті осы тақырыпты игерту керек деген сауалдарға жауап 
іздеуден тұрады. Басқа ғылым салаларына қарағанда әдістеме ғылымы үнемі өзгеріп, жаңарып, дамып 
отырады. Бүгін ұтымды болып отырған жүйе заман талабының өресінен шыға алмай қалуы ықтимал. Бұл 
әдістеме ғылымының қиын сала екендігін танытады. Талмай ізденіп, тәжірибе жинақтап, еңбектің 
нәтижесін көру әдістеме ғылымының қызықты сала екенін көрсетеді.  

 Әдістеме ғылымының ішінде ең күрделісі ‒ тілді оқыту. Өйткені адам баласына тән барлық қасиеттер 
тіл арқылы айқындалады. Адамның санасы, болмысы, танымы, ой-өрісі және т.б. оның тілі арқылы 
көрінеді. Баланың болмыс-бітімін дұрыс танып, жақсы ұстаз болу үшін Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, 
«Бала оқытуын жақсы білейін деген адам әуелі балаларға үйрететін нәрселерін өзі жақсы білерге керек, 
екінші, баланың табиғатын біліп, көңіл сарайын танитын адам боларға керек. Оны білуге баланың 
туғаннан бастап, өсіп жеткенше тәнімен қатар ақылы қалай кіретін жолын білерге керек. Баланың ісіне, 
түсіне қарап, ішкі халынан хабар аларлық болу керек. Ол үшін бала турасындағы ғылымды білу керек».  
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 Тілді оқыту әдістемесі заман талабына қарай дамып, жетіліп отырады. Бірақ білім беру жүйесі 
өзгергенмен, оның оқыту мен тәрбиеге қойылатын талабы жаңарғанмен, өзінің өміршеңдігін жоймайтын, 
әр кезеңде қазық болып, түп негізін құрайтын идеялар мен әдістемелер бар. Оған қазақ тілін оқыту 
әдістемесінің негізін қалаған А.Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытұлы, Құдайберген 
Жұбанов және т.б. ұлы тұлғаларымыздың еңбектерін жатқызамыз.  

 Қазақ тілі мен оны оқытудың тұғыры болып табылатын ұлылардың идеяларын ары қарай жетілдіріп, 
өзінің бүкіл зерттеулерінің өзегіне айналдырған, «Рухын сақтаған ел өміршең болады. Ұлт та, ұлттың 
рухы да, ең әуелі, тіл арқылы танылады. Тілін сақтай алған ел өзін, өзінің ертеңі мен болашағын 
қамтамасыз ете алады» деген ұстанымды ұстанған, осындай қиын да қызықты саланың білгір маманы, 
озық ойлы, әдіскер-ғалым ‒ Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, 
педагогика ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, Педагогика ғылымдары 
Халықаралық академиясының академигі Фаузия Шәмсиқызы Оразбаева.  

 «ХІХ-ХХ ғасырдың қазақы бейнесін әлем жадында қалыптастырған Абай Құнанбаев, Ахмет 
Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, 
Құдайберген Жұбанов т.б. арыстар мен алыптар жаратылысын танып, талдай отырып, ұлылық төркінінде 
қашанда «өзіңді өле сүйіп», «өзгені құрметтеу» сезімі жатқанын, «өзіңді терең танып», «өзгені 
жатсынбау» принципі тұрғанын жаңа буын ұрпақ білуі тиіс» деген тұжырымды өзінің өмірлік кредосына 
айналдырып, оны теория мен практика жүзінде дәлелдеп келе жатқан да ‒ Фаузия Шәмсиқызы.  

 Ұлылар туралы айтқан пікірін өзінің ғылым жолындағы түп қазығына айналдырып, оны ғылыми-
әдістемелік зерттеулері арқылы жұртшылыққа танытып, дәлелдеп келе жатқан ұстазымыздың еңбектері ‒ 
бәрімізге үлгі.  

 Ғалымның «өзіңді өле сүйіп» ұстанымын ұлы тұлғалардың еңбектерін зерделеп, ондағы басты 
құндылықтар мен идеяларды бүгінгі ұрпақтың санасына терең сіңіруге бағытталған тұжырымдарынан 
көреміз. «Тіл мен рух» атты мақаласында «Абай мен Шәкәрімнің тілдік тұлғасы мен тілдік мұрасы 
ұлттық өркениеттің дамуы мен нығаюына ықпал» ететінін, «жаһандану процесінде ел мен елді, ұлт пен 
ұлысты сақтаудың қайнар көзі» болып табылатынын дәйектейді. «Жалпы адамзатқа тән ортақ 
құндылықтарды сақтай алғанда ғана әр ұрпақ өз міндетін адал» атқаратынын есімізге салады.  

 Бүгінгі таңда қоғамда белең алған, қазақ халқының болмысына тән емес түрлі жағдаяттардың орын 
алуы адамзатқа тән құндылықтарды сақтауға мән бермей кеткеніміздің нәтижесі екені көзі қарақты 
адамдардың барлығына белгілі. Осы түйінді мәселелерді шешудің жолдарын ғалымның «Ұлы Даланың 
рухани мұрасы» деп аталатын мақаласынан табамыз. Әдіскер-ғалым ұрпақ тәрбиесіне тілші мен 
әдебиетші де, философ пен психолог та, барлық мамандық иелері жауапты, ол үшін бәріміз бір мақсатты 
шешудің жолында бірлесіп жұмыс істеуіміз қажет деген идеяны ұсынып, «Ұлы Даланың рухани 
мұрасын, тағылымды тарихын, тамырын тереңнен тартар шежіресін, қазіргі заманмен сәтті сабақтастыру; 
барымызды шашау шығарып, шашып алмай, жаһандану жағдайында ұлттық руханиятымыз бен 
мәдениетіміздің даму бағытын өркениеттік үлгіде қалыптастыру, оны ұлт болашағы үшін тиімді 
пайдалану» қажеттігін айтып, рухани мұраны тілдік аспекті тұрғысынан зерттеудің үш бағытын ұсынады:  

1) философиялық-әдіснамалық (методологиялық) бағыт; 
2) тілдік-танымдық бағыт; 
3) психолингвистикалық бағыт. 
 Ғалым аталған үш бағыттың қарастыратын мәселелерін де айқындап береді. Егер елімізде ғалым 

ұсынған үш бағытты негізге алып, «ұлтымыздың ұлы перзенттері ұсынған өміртану, қоғамтану, адамтану, 
ұлттану, жаратылыстану, ғаламтану хақындағы ой-толғаулары мен пікір-қөзқарастарын, концептуальды 
тұжырымдары мен күрделі философиялық толғаныстарын» білім беру жүйесінде қолданатын болсақ, 
білім сапасын арттырып, саналы да білімді ұрпақ тәрбиелейтін едік. Өкінішке орай, білім беруде өзімізде 
барды бағаламай, «...екшеу ‒ танымды, таным ‒ тағылымды, тағылым ‒ ұлтты» тәрбиелейтінін ескермей, 
өзгенің ұтымсыз идеясын қолданудан аса алмай келеміз.  

 Фаузия Шәмсиқызы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлын «ұлт тілін оқыту әдістемесінің іргетасын 
қалаушы, негізін салушы» ретінде танытып, ғалымның тіл, сөйлеу, жазу, сауаттылық, оқыту және т.б. 
тұжырымдарын тұғыр ретінде алып, қазақ тілін тек оқыту тұрғысынан ғана емес, терминдік тұрғыдан да 
дамытты. Ғылыми айналымға тілдік қатынас, сөйлесім, баяншы, қабылдаушы, тыңдалым, оқылым, 
айтылым, жазылым, тілдесім терминдерін енгізді.  

 «Жырдың алтын тамыры» атты мақалада ғалым Жамбыл Жабаевтың өлеңдеріне талдау жасап, 
«бүгінгі жас ұрпақ Жамбыл бабамыздың өсиеттері мен нақыл сөздерін оқып-біліп, зерделеу арқылы 
еліміздің рухани мәдениетін, қоғамның саяси-әлеуметтік ерекшелігін танып» білетінін, «сөз өнері қай 
кезде де ұлт ойы мен парасатынан хабар берер басты өлшем болып» табылатынын, ақынның «сөз саптау 
табиғатын жан-жақты зерттеу, жыраудың тіл өрнегін жас ұрпаққа түсіндіру ұлттық құндылықтарымыз 
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бен ізгі дәстүрлерімізді сақтауға, тануға, талдауға» көмектесетінін, «ұлттық білімнің негіздері оның 
мазмұнындағы елдік рухпен, ұлттық ділмен сабақтасып жатса ғана тың сипатқа ие болып, шын 
мағынасында тәуелсіздіктің символына» айналатынын айтады.  

 Ал қазіргі қолданыстағы «Негізгі білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Қазақ әдебиеті» 
пәнінің жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасында» 7-сыныпта «Толғауы тоқсан қызыл тіл» 
лексикалық тақырыбында Жамбыл Жабаевтың «Зілді бұйрық» өлеңі ғана берілген. Оның өзінде 
Ш.Қанайұлының «Зар заман», С.Аронұлының «Сүйінбай мен Қатағанның айтысы» бір тақырып аясында 
ұсынылған. Бұл жалпы білім беретін мектептерге арналған оқу бағдарламасын ұлттық құндылықтар 
тұрғысынан қайта қараудың қажеттігін көрсетеді.  

 «Тіл тануды ұлт танумен» ұштастыра білген Құдайберген Жұбанов туралы ғалымның тұжырымды 
ойларын «Ұлт биігіне көтерілген тұлға» мақаласынан табамыз. Әдіскер профессор Қ.Жұбановтың өз 
еңбектерінде түйінді мәселеге көңіл аудару, сөзбен суреттеу, көрнекілік, өмірге үңілдіру, еңбек 
процесімен байланыс, жүйелі ойға төселдіру, оқушының алдына проблема қоя оқыту, бір пәнді игерту 
үшін оған екінші пәнді құрал ету әдістерін қолданғанын фактілер арқылы дәйектеп, ғалымның оқыту 
үдерісінің сапасын арттыруда оқулықтың рөлін айрықша бағалағанын айтады. Фаузия Шәмсиқызының 
ғалымның оқулық дайындауға қойылатын талаптарын жалпы білім беретін мектептер мен жоғары оқу 
орындарына арнап жазылған оқулықтар мен оқу құралдарын әзірлеуде іске асырғаны мәлім.  

 Профессор Ф.Ш.Оразбаеваның қазақ тілінің теориясы мен әдістемесін дамытуға үлес қосқан тұлғалар 
Шамғали Сарыбаев, Сәрсен Аманжолов, Мәулен Балақаев, Нығмет Сауранбаев, Ахмеди Ысқақов, Рабиға 
Сыздықова, Әбдуәли Қайдар, Кәкен Аханов, Сейілбек Исаев, Алтай Аманжолов, Қанипа Бітібаева, Асқар 
Жұбанов, Мүслима Жұбанова, Төкен Жұмажанова, Жамал Манкеева, Зейнеп Базарбаева, Бердібай 
Шалабай және т.б. туралы мақалалары салмақты талдау, салиқалы, тұжырымды ойларымен құнды. 
Аталған мақалалар ғалымның алдыңғы буын өкілдері мен үзеңгілес қатарластарының еңбектерін жіті 
зерттеп, бағалай алуының көрсеткіші, «өзіңді өле сүйіп» ұстанымының нәтижесі дер едік.  

 Ғалымның «өзіңді терең танып» ұстанымы сонау студенттік шақтан, 1971 жылдан, басталғаны таң 
қалдырады. С.М.Киров атындағы Қазақтың Мемлекеттік университетінің бесінші курс студентті кез 
келген адамның қолынан келе бермейтін қиын тақырыпты, «Оғыз-нама» дастанын, зерттеу нысаны етіп 
алған. «Аңыз...Дәуір...Ақиқат»; ««Оғыз-нама» текстінің транскрипциясы мен аудармасы»; «Шерулі 
ғасырлар шежіресі»; «Жырдағы көркемдік айшық. Сөз өрнегі» деп аталатын төрт бөлімнен тұратын 
зерттеу жұмысы ‒ жас зерттеушілерге үлгі боларлық еңбек. Фаузия Шәмсиқызының дипломдық 
жұмысын ғылыми жетекшісі Мырзатай Жолдасбеков жоғары бағалап, «Фаузия Оразбаева тақырыпты өз 
деңгейінде игеру үшін көп оқып, көп ізденген. «Оғыз-нама» жырының тарихын түркі жұртының ұлы 
тарихымен сәтті, сауатты, сабақтастыра отырып қарастырған....Түркологияда әлі күнге зерттеушілерді бір 
тоқтамға жүгіндірмей, әр алуан пікір сайыстарына арқау болып келе жатқан Оғыз ханның кім екендігі, 
қандай дәуірде өмір сүргендігі туралы даулы мәселелер жөнінде де шәкіртіміз ғылыми додаларға 
жасқанбай араласып, өз көзқарасын ашық айтады. Әрі осындай тұстарда өз ойы мен пікірін дәлелдей 
отырып, «атағынан ат үркетін» көрнекті ғалымдарымызбен де орынды полемикаға барады...» дейді. 
Ғылыми баяндамалары мен үлкен мінбелерден тілдің, ұлттың болашағы, оның қоғамдық-әлеуметтік мәні 
туралы батыл да өткір пікір айтып жүрген ұстазымыздың сонау студенттік шақтағы болмысының осы 
уақытқа дейін өзгермей келе жатқаны бәрімізді тәнті етеді. «Конституциялық норма ретінде бекітіліп 
кеткен орыс тілінің «ресми» деген «лауазымы» ...мемлекеттік тілді үйренуге жалпыхалықтық 
құлшыныстың бәсеңдеуін қалыптастырды»; «өз ана тілін шала білетін қандастарымыз мемлекеттік 
тілге әлі де толық бет бұра алмай отыр...»; «мемлекеттік тілдің әлеуметтік қызметі әлі күнге дейін 
толық жүзеге аспауы салдарынан қазақ тілі мемлекеттік тілден гөрі тәржіма тіліне көбірек ұқсап 
бара ма деген ой келеді»; «мемлекеттік тілдің бірден-бір насихатшысы саналатын кейбір ақпарат 
құралдарындағы ана тіліне деген жауапсыздық пен салғырттық етек алуда»; ««сүю», «қастерлеу», 
«құрметтеу» сезімінің табанға түсіп тапталуы бізді алаңдатады»; «ұлы құндылықтарды сақтау 
ауадай қажет екенін ұрпақ санасына құюымыз керек»; ««Қазақ тілі» мен «Қазақ әдебиеті» пәндерінің 
білім мазмұнының әлсірей бастағаны шындық. Бұл, ең әуелі, осы пәндерге қатысты берілетін білім, 
білік, дағдылардың байланысын қамтамасыз ететін білім мазмұнының деңгейінен, ұсынылатын 
материалдардың пән мақсатымен үйлеспеуінен, оқыту барысындағы ортақ ұстанымның жүзеге 
аспауынан, білім мазмұнының жүйесіздігінен көрінеді» (курсив − Р.Р.) деген батыл да өткір пікірлері 
бәрімізді де ойландырады.  

 Ғалым-әдіскердің «өзіңді терең танып» ұстанымы «Тілдік қатынас» еңбегінде толық көрініс тапқан. 
Тілдің табиғатын терең зерделеп, оның қатысымдық қызметін жан-жақты дәйектеген бұл еңбек қазақ тілі 
теориясы мен әдістемесіне тың өзгерістер енгізді. Сөз, сөйлем, мәтінді қатысымдық бірлік ретінде тануға, 
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танытуға және оны қатысымдық әдіс арқылы оқытуға арналған көптеген ғылыми-әдістемелік 
зерттеулерге негіз болды. Ғалым «тілдік бірлік пен қатысымдық бірліктің ең басты айырмашылығы 
олардың атқаратын қызметі мен қолдану өрісіне байланысты» екенін дәлелдеді. Олардың ара жігін ашып 
көрсетіп қана қоймай, оны меңгертудің жолдарын ұсынды. 

 Тілдік қатынас пен елтанымның сабақтастығын «елтанымның этномәдени сипаты диалогтік қарым-
қатынаста кеңінен орын алған. Коммуникативтік актке құрылған диалогтық қатынас сәлемдесу/амандасу 
(Сәлем ‒ сөздің анасы)», тілдесім (Адам тілдескенше, жылқы кісінескенше), сөйлесім (Сөйлей-сөйлей 
шешен боласың), сұрастыру (Сұрай-сұрай Меккеге барасың), хабарлама (алысқа ат шаптырып, сауын 
айту), қошемет ету (үлкенге ‒ ізет, кішіге ‒ құрмет), пікірталас (сөзсайысы, ойжарысы), қайшылық 
(қырық кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ) секілді сөйленіс түрлерінен тұрады» деп тілдік фактілер 
негізінде дәйектейді. Тілдік қатынас пен өлкетанымның сабақтастығын зерделеп, «туған өлкеге қатысты 
аңыз-ертегілер, ондағы кейіпкерлер, жер-су атаулары жас ұрпақтың туған жерге деген ішкі сезім 
иірімдерін оятуда оқиға желісін жеткізіп қана қоймай, сөздердің мағынасын түсініп, тіл нәрін игеруге 
себеп» болатынын айтады.  

 Фаузия Шәмсиқызы тілді оқытудың сапасын арттыруды әр уақытта назарда ұстап, соған барлық 
ғұмырын арнап келеді. Әлемдік әдістемеде өзінің тиімділігін дәлелдеген мәселелерді қазақ тілін оқытуға 
бейімдеп, оны ары қарай дамытып, жетілдіріп келе жатқан білікті әдіскер-ғалым.  

 «Өзгені жатсынбау» ұстанымын ана тілінің өркендеуі үшін негіз етіп алған ‒ тұлға. Қазақстан 
Республикасында тұңғыш рет қазақ тілін деңгейлік тұрғыдан оқыту мәселесін көтеріп, оны іс жүзінде 
жүзеге асырып келе жатқан білгір маман. Профессор Фаузия Оразбаеваның жетекшілігімен тұңғыш рет 
елімізде үздіксіз білім беру жүйесінде қазақ тілін деңгейлік оқытудың Тұжырымдамасы, Тіл 
стандарты, Оқу бағдарламасы мен Оқулықтар және Оқу-әдістемелік кешендер дайындалды. 2007 
жылы қазақ тілін өз бетімен үйренгісі келетін тіл үйренушілерге арналған Қазақстан Республикасының 
көпұлттық сипаты мен өзіндік ерекшелігін және тілдік білімді бағалаудың халықаралық, Европалық 
стандарттары TOEFL, DALF\DELF, ALTE, IELTS негізінде алты деңгейден тұратын оқулықтар мен оқу-
әдістемелік кешендер әзірленді. Аталған құралдар қосымша электронды оқулық түрінде де ұсынылды. Әр 
тіл үйренушіге электронды оқулықтағы тест тапсырмалары арқылы қазақ тілін меңгеру деңгейін 
анықтауға мүмкіндік берілді. Еуропалық стандартта қамтылған терминдерді ғалым-әдіскер қазақ тілінің 
сөзжасамдық нормасына сәйкес аударып, жаңа терминдер жасады. Атап айтқанда, қарапайым деңгей (А1 
Бастапқы игерім); негізгі деңгей (А2 Қалыптасқан игерім); орта деңгей (В1 Ілгерілей қалыптасқан игерім); 
ортадан жоғары деңгей (В2 Тереңдетіле қалыптасқан игерім); жоғары деңгей (В2,С1 Еркін игерім); жетік 
деңгей (В2 + С2+ Еркін және кәсіби игерім) деп аталды. Деңгейлік оқытудың қағидаттары өрістік, 
нақтылық, шапшаңдық, әрекеттестік, сабақтастық деген атаулармен, яғни жаңа терминдермен 
толықты. Электронды оқулықта «Жеті қазына» тақырыбымен берілген «Мақал ‒ сөздің атасы», 
«Көсемсөз», «Ойлан, тап!», «Өлең ‒ сөздің патшасы», «Ғибратты ғұмырлар», «Ән ‒ көңілдің ажары», 
«Алтын тамыр» айдарларының атауларын да ғалым өзі қойып, онда қамтылған мәселелерге айрықша мән 
берді.  

 2010 жылдан бастап жалпы білім беретін мектептерде қазақ тілін деңгейлік оқыту қолға алынып, 
ғалымның жетекшілігімен 1-11-сыныпқа арналған 67 аталымнан тұратын оқулықтар мен оқу-әдістемелік 
кешендер дайындалды. «Деңгейлік оқулықтар Қазақстан мектептерінде мемлекеттік тілді деңгейлік 
оқыту бойынша тұңғыш рет біртұтас жүйеде жасалды». «Тілашар», «Бойтұмар», «Тіл ‒ орда», 
«Алдаспан» деп аталып, «Оқулық», «Лексикалық минимум», «Дидактикалық материал», «Мұғалім 
кітабы», «Жұмыс дәптерінен» (қарапайым деңгейге арналған) тұратын, әрқайсысы өз атына сай білім 
мазмұнын қамтыған «Қазақ тілі» оқулықтарының атауын ғалым-әдіскер өзі ұсынған болатын. Қазақстан 
Республикасының 41 мектебінде апробациядан өткен бұл оқулықтар өзінің тиімділігін бір жылдың 
ішінде-ақ дәлелдеп, мұғалімдер мен ата-аналар тарабынан қолдау тапты. Өкінішке орай, жаңартылған 
білім беру бағдарламасының енгізілуіне байланысты аталған оқулықтар қолданысқа енбей қалды.  

 Ғалым «Рухымыз, ұғым-танымымыз, халықтық қалыбымыз, ұлттық сипаттарымыз, қысқасы бізді 
планетаның өзге жұрттарынан даралап тұратын белгі-нышандарымыздың қай-қайсы да, ең әуелі, осы тіл 
дейтін басты құндылығымызға тікелей байланысты екенін естен шығармауымыз керек» деген қағиданы 
ту етіп ұстап, жаһандану заманында бүгінгі ұрпақтың «өз мемлекеттігімізді сақтап қалу дейтін ең іргелі 
міндетті арқалап» отырғанын, «алаш көсемдерінің пікір-көзқарастары мен ұстанымдарын «Рухани 
жаңғыру» жағдайында еліміздің дамуына, өркендеуіне тірек болатын мәдени-рухани негіз» деп 
қабылдаудың қажеттігін үлкен мінберлерден үнемі айтып келеді. «ХХ ғасыр басындағы Алаш 
қайраткерлері тіл мәселесін ұлт болашағымен, ұрпақ тәрбиесімен байланыстырып ана тілінің дамуына 
ерекше» көңіл бөлгенін есімізге салып, «Қазақ елі секілді үлкен өріске, өркениет айдынына бет алған 
мемлекетке Батыс пен Шығыс мәдениетін қатар игеру қалай қажет десек, босағасын жаңа аттап отырған 
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ғасырымызда да мектептің екі үлгісін қатар дамыту тиімді екенін уақыт сұранысы өзі көрсетіп отыр» деп, 
«өзгені жатсынбауды», озық әдістемелерді игеріп, қолданысқа енгізу керектігін дәлелдеп келеді.  

 Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты жолдауында «Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, 
коммуникативтілікті дамытуға және командада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда», ‒ деп атап 
көрсеткені белгілі. Осы аталған 4К моделі ғалым-ұстаздың еңбектерінде көрініс тапқан. Соңғы жылдары 
әлемде білімнің сапасына, уақыт сұранысына сай маман дайындау мәселесіне басымдылық беріліп 
отырғаны мәлім. Ғылым мен техниканың қарыштап дамуы маман даярлау ісіне жаңа көзқараспен 
қарауды талап етуде. Осымен байланысты 2016 жылы Давоста дүниежүзілік экономикалық форумның 
призиденті  Клаус Шваб болашақта адам атқаратын жұмыстардың көбі роботтардың қолына өтетінін 
айтты. 2020 жылдан бастап сұранысқа ие болатын маманның бойында кешенді міндеттерді шеше алу; 
сыни ойлау; шығармашылықпен ойлау; басқа адамдардың эмоциясын тани білу; адамдарды басқара алу; 
ұжыммен, топпен жұмыс істей білу; пікірлер мен көзқарасты талдап, өз пікірін дәлелдей алу; кез келген 
жағдаятта адамдармен коммуникацияға түсе білу тәрізді құзіреттіліктердің болуы шарт екенін дәйектеп, 
көрсетті. Ғалымдар 2020 жылдан бастап сыни ойлау; креативтілік, коммуникация және топпен жұмыс 
істей білу дағдыларының алдыңғы орынға шығатынын дәлелдеп отыр. Әдістеме ғылымында бұл 
дағдылар «4К моделі, яғни Критическое мышление (Critical Thinking); Креативность (Creativity); 
Коммуникация (Communication); Координация (Coordinating With Others)» деп аталып жүр. 

 Профессор Ф.Ш.Оразбаеваның «Тілдік коммуникация мен қатысым әдісінің ғылыми-теориялық 
негіздері» атты докторлық диссертациясында (1996 жыл) жоғарыда сөз болған 4К моделіндегі барлық 
дағдылар жан-жақты негізделген. «Тілдік қатынас ‒ тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы 
адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы; қоғамдық, ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу; яғни 
адамзаттың тіл арқылы сөйлесім әрекетін меңгеруі» деп анықтама берген. Тілдік қатынасты теориялық 
және әдістемелік тұрғыдан зерттеп, ғылыми айналымға кіргізгенін жоғарыда айтып өткен болатынбыз. 
Ғалым «тілдік қатынастың қызметі сөз, фразеологиялық тіркес, сөйлем, мәтін арқылы» 
анықталатынын, қатысымдық бірліктердің «сөз актісінің коммуникативті-прагматикалық көрсеткіш 
ретінде» қабылданатынын, «айтылым нормасы сөйлеу актісін жүзеге асыра отырып, коммуникативтік 
мақсатқа жетуге» жол ашатынын айтып, коммуникативті актіні жүзеге асыратын тілдік бірліктер мен 
элементтерді сөйлеу актісі теориясындағы заңдылықтар бойынша түсіндіреді. Локутивті, перлокутивті, 
иллокутивті актілердің қатысымдағы қызметін айқындап көрсетеді. Ғалым «эмоция адамның көңіл-
күйімен және тұлға интелектісімен» байланысты болатынын дәлелдеп, перлокутивті актідегі 
эмоционалдықты «көңіл-күйге әсер ету», «интелектіге әсер ету» деп, екі топқа жіктейді де, оларды өз 
ішінде бірнеше түрге саралайды. Әдіскер тілдік қатынастың үш түрлі жұптық, топтық, ұжымдық жолмен 
іске асатынын мысалдар арқылы дәйектеп көрсетеді. «Бұл формалар арқылы оқытуда оқушының беделі 
өседі, ол өзінің бойындағы жақсы қасиеттерін танытуға мүмкіндік алады, сөйлесім арқылы ойлау 
жүйесінің терең қалыптасуына, әрбір оқушымен тілдесудің нәтижесінде онымен тіл табысуға үйренеді, 
адам мен адам арасындағы тілдік қатынас биік сатыға көтеріледі, оның мән-мағынасы артады» деп 
түйіндейді. Тілдік қатынастың практикалық курсы аясында ұсынылған «Ойталқы», «Ойланым», 
«Тілтаным», «Ойтаным» айдарлары бойынша ұсынылған тапсырмалар тіл үйренушінің сыни және 
креативті ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған.  

 Бір мақаланың аясында ұстазымыздың барлық еңбектерінің тілді дамыту мен оқытуға қосқан үлесін 
қамту мүмкін емес. Ғылымда да, өмірде де адалдық мен адамгершілікті, «өзіңді өле сүйіп», «өзіңді терең 
танып», «өзгені жатсынбау» ұстанымын өзінің өмірлік кредосы санайтын, терең парасат пен текті 
болмыстың иесі, бәрімізге білім беруші, тәрбиелеуші, өмірге бағыт сілтеуші, ұйымдастырушы, тең 
дәрежеде пікірлесуші, оқушының жан-дүниесін түсінуші, әрі сыпайы мінезді, бекзат бітімді тәрбиеші, 
әрі мейірімді ана, сырлас жетекші ‒ арамызда жүрген ардақты ұстазымыз ‒ біз үшін қай кезде де үлгілі 
жан, өнегелі тұлға.  
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Қазақта «тектілік» деген жақсы сөз бар. Бұл киелі қасиет тамыры тереңнен бастау алатын құнарлы 

топырақтан даритыны белгілі. Бұл – адамның байлығымен, дәрежесімен, дүниесімен өлшенбейтін, өмір 
сүру үрдісі де ешкімге ұқсамайтын, сырбаз адамдарға тән қасиет. Қарапайым өмір сүргенімен, ондай 
адамдар – пенделік ұсақтықтан аулақ, тірліктегі кәкір-шүкірге бас қатырмайтын, дүнияуи мәселелерге 
алтын уақытын рәсуа етпейтін дегдар адамдар. Олар айналасындағы адамдарға қамқор келеді, таза 
жүреді, сырбаз сөйлейді. Бұл – кірпияздық кеуде керген тәкаппарлықтан өзгеше, парасаттылықпен 
ұштасып жатқан рухы биік, жаны таза жандарда болатын қасиет. Бұл жердегі тазалық та – ар 
тазалығымен ұштасып жатқан әділдік пен туралықтың көрінісі. Сырбаздық, салиқалы сөз, берік ұстаным, 
жайлылықтың ар жағында парасат пайымы жоғары талғампаз тұлға өресі бар. Міне, мен ұстазым 
Оразбаева Фаузия Шәмсиқызы туралы ойлағанда, ең алдымен, санама оралатын ойлар осылар.  

Ұстаз – ардақты ат. Ондай қасиетті есімді арқалап жүрген адам қоғам алдындағы жауапкершілігін, 
ұрпақ алдындағы борышын көбірек уайымдап, ертеңгі күні ел алдындағы абыройына кір келтірмеуді 
ойлайды. Ондай жандар қиын да болса, қымбат жол – туралықтың, шындықтың жолын таңдайды. 
Осындай ұстаныммен жүрген ұстазды қоғам қайраткері, ұлт жанашыры деуге болатын тұлға деуге толық 
болады. Қыруар қызмет атқарып, сыпайы мінезімен тиянақты зерттеулер жазып, талмай еңбек етіп келе 
жатқан зерделі ғалым, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі – 
Оразбаева Фаузия Шәмсиқызы. Ол – Қазақстан ғылымына зор үлес қосқан теоретик, әдіскер ғалым, есімі 
мақтанышпен айтылатын, өмірі өнеге толы ұлағатты ұстаз.  

Профессор Ф.Ш.Оразбаева мемлекеттік тіліміздің мәртебесін биікке көтеруге аянбай атсалысып 
келеді. Ғалым – оқу-әдістемелік кешендердің және республикалық жаңа буын оқулықтарының, орта 
мектеп пен ЖОО арналған «Қазақ тілі» оқулықтарының, мемлекеттік стандарттардың, бағдарламалардың, 
ғылыми еңбектердің; қазіргі қазақ тілі теориясы мен әдістемесіне арналған оқулықтар мен оқу 
құралдардың, бағдарламалардың, тілдік коммуникация бойынша оқу-әдістемелік, ғылыми-теориялық 
бағыттағы жүздеген еңбектердің авторы. 

Тілші-ғалым 12 жылдыққа арналған жалпы орта білім беретін орыс тілді мектептердің қазақ тілі пәні 
бойынша мемлекеттік стандарттар мен типтік бағдарламарын жасаған шығармашылық топтың жетекшісі. 

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ф.Ш.Оразбаеваның 400-ге жуық ғылыми-әдістемелік 
еңбегі баспадан шыққан екен. Соның ішінде, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Қазақ 
университеті» баспасынан «Өнегелі өмір» сериясымен жарияланған ғалымның шығармашылығына 
арналған жинақтан және «Қазақ тіл білімінің мәселелері. Антология» атты құралынан бөлек үстіміздегі 
жылы жарық көрген бес томдық еңбегінің маңызы да ерекше. Бұл еңбек ғалым қаламынан әр жылдарда 
туған зерделі зерттеулерінен, қазақ тілін оқытудың көкейкесті мәселелері, осы саладағы көрнекті 
тұлғалардың шығармашылық мұралары хақындағы ой-толғамдарынан құралған. Атап айтқанда: 

• Ой өрнегі – сөз. Ғылыми монографиялар. 1-том. – Алматы: «Ан Арыс», 2019. – 516.  
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• Тілдік қатынас. Толықтырылған төртінші басылымы. 2-том. – Алматы: «Ан Арыс», 2019. – 584.  
• Тіл кеңістігі. Мақалалар жинағы. 3-том. – Алматы: «Ан Арыс», 2019. – 580.  
• Тілтамыр. Лекциялар курсы. 4-том. – Алматы: «Ан Арыс», 2019. – 472.  
• Деңгейлік қазақ тілі. 5-том. – Алматы: «Ан Арыс», 2019.  
Қазақ тіл білімінде тілдің қатысымдық қызметіне жете көңіл бөліп, алғаш рет арнайы зерттеген ғалым 

– Оразбаева Фаузия Шәмсиқызы. Фаузия апайдың бұл саладағы басты еңбегі «Тілдік қатынас негіздері» 
2005 жылы жарық көрді. Тілдік қатынастың теориялық проблемаларын зерттеуге арналған бұл еңбек – 
қазақ тіл біліміндегі алғашқы ізденістердің бірі. Сондықтан бұл мақалада ғалымның осы еңбегіне 
толығырақ тоқталуды мақсат тұттық. 

«Тілдік қатынас» кітабының алғы сөзінде профессор Ф.Оразбаева: «Қазіргі кезеңде халықаралық 
байланысы күшті барлық елдерде тілдік қатынас мәселесіне ерекше мән беріліп отыр. Тілдік қатынастың 
бүкіләлемдік маңызы ел мен елдің, ұлт пен ұлттың саяси байланысына жол ашудан көрінеді. Сондықтан 
тілдік қатынас бүгінгі күннің ең өзекті мәселесі ретінде әлемдік лингвистикада жаңа ғылыми еңбектердің 
шығуына әсер етті. Бұл еңбекте тілдік қатынастың негізгі сипаты, құрамы мен басты қағидалары, оны 
қолданудың әдіс-тәсілдері қарастырылып, терминдері ғылыми айналымға түсті. 

Қазақ тіл білімінде тілдік қатынастың ғылыми айналымға түскен терминдері де толық қалыптасқан 
жоқ. «Тілдік қатынас» деген терминнің өзі осы еңбекте алғаш рет қолданылып отыр. 

Тілдік қатынас /ТҚ/ - адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсіну, айту, пікірлесу, т.б. 
әрекеттеріне тікелей қатысты құбылыс. Сондықтан тілдік қатынасқа байланысты құбылыстардың 
теориялық негіздерін анықтау; айтылған, берілген, жазылған хабарды қабылдаудың әдіс- тәсілдерін 
айқындау; сол сияқты қарым – қатынас құралдары мен бірліктерін, олардың қолданылу жолдарын 
белгілеу қазір өзекті мәселелер қатарына жатады. Осы мәселелерді жан-жақты оқыту мен үйрету олардың 
ғылымда өзіндік анықтамасын беруді, тілдік қатынас құбылысын теориялық және әдістемелік жақтан 
арнайы зерттеуді қажет етеді»,-деп жазады. [1] 

Еңбектің бірінші тарауы «Тілдік қатынастың теориялық негізі» деп аталады. Бұл тарауда тілдік 
қатынастың анықтамасы, ерекшеліктері; тілдік қатынастың құрамы,бірліктері; тілдік қатынастың басты 
бірлігі- сөз екендігі айтылып, «...сөз мағынаны, ұғымды, сезімді, ойды білдіре келіп, тілдік қарым-
қатынасты жүзеге асырушылардың барлығына аса қажет қатысымдық бірлік болып табылады», - деген 
тұжырым жасалады. Екінші тарау «Тілдік қатынастың ғылыми негіздері» деп аталады да іштей тіл мен 
ойлау; тіл мен сөйлесім; тіл және таңба; тілдік қатынас және таным деген бөлімдерден тұрады. Автор тіл 
мен таңбаның арақатысын қорытындылай келіп, тілге таңбалық жүйе тұрғысынан мынадай анықтама 
береді: « Тіл дегеніміз – қатысымдық қызмет атқаратын тілдік бірліктердің материалдық жамылғыш 
арқылы мағыналық қасиетке ие болған таңбалар жүйесі». Еңбектің үшінші тарауы «Тілдік қатынас: 
сөйлесім әрекеті және оның түрлері» деп аталады. Әдіскер-ғалым сөйлесім әрекетін бес түрге бөліп 
қарастырады. Олар: оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім. Бұлардың барлығы – әдістемелік 
ізденіс жолындағы жаңаша терминдер. Төртінші тарау «Тілдік қатынас: әдістемелік теория» деп аталады. 
Мұнда тілді оқыту принциптері, терминдерді саралаумен қатар қатысым әдісінің анықтамасы, 
ерекшеліктері, қолданылу жолдары кеңінен сөз болады. Сонымен қатар, қазақ тілін жеделдете оқытудың 
әдістемелік жақтарының бірнеше бағыттары қамтылады. Бесінші тарау «Тілдік қатынас: қатысым әдісі 
арқылы қазақ тілін оқыту» деп аталады. Бұл тарауда қазақша сөйлеу дағдыларды қалыптастыруға тән 
ерекшеліктер; фонетикалық бірліктерді оқыту; лексикалық бірліктерді оқыту және грамматикалық 
бірліктерді оқыту жайында кеңінен айтылады. Профессор Ф.Ш.Оразбаева атап көрсеткендей, тіл үйрету 
кезінде грамматикалық материалдар жеке-дара бөлінбей, сөздің формасымен, мағынасымен, 
қолданысымен қатар оқытылғанда ғана пайдалы болады. 

Адамдық пен ар-ождан, әдептілік пен сыпайылық сатылмайтын ең бір асыл қасиет екендігін үнемі 
назарда ұстайтын Фаузия апай білім мен адамзаттың игілігіне қызмет етіп жүр. Құрметтеуге лайықты 
жандарды жақсылықпен жарылқайтын мінезге бай Ф.Ш.Оразбаева – парасатты да ардақты адам.  

Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваның білікті кадрлар даярлаудағы және ғылыми-педагогикалық қызметі 
мемлекет тарапынан әрдайым жоғары бағаланып отырды. Ғалым 2003 жылы «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен, сондай-ақ 2001 жылы «Тәуелсіздікке он жыл» медальдарымен марапатталған. Ұстаз 
Қазақстанның белгілі ғалымдары қатарына енген: Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының 
белгілі ғалым және педагогы (ҚР 2005 ж. №208 бұйрық). Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің 
құрметті қызметкері (2006 ж.); «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі 
үшін» белгісінің (2008 ж.) иегері және Педагогика ғылымдары Халықаралық Академиясының академигі 
(2009ж.); «Үздік оқытушы» мемлекеттік грантының (2006 ж.); Қазақстан Республикасының 
Президенттікке кандидатынан мемлекеттік тілден емтихан алушы «Лингвистикалық 
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комиссиясының мүшесі әрі хатшысы (1998 ж.,2005 ж.); Гуманитарлық ғылым саласындағы үздік 
ғылыми-зерттеу еңбегі үшін Шоқан Уалиханов атындағы бірінші дәрежелі сыйлықтың лауреаты 
(2006 ж. №567 бұйрық). 

Ұлағатты ұстаз, зерделі ғалым Фаузия Шәмсиқызы – өзінің мағыналы өмір жолымен, ішкі рухани 
байлығымен, адами асыл қасиеттерімен, ақыл-парасатымен бәрімізге үлгі Тұлға. 

«Бақыттың мәні – парасаттылықта, әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде, адамдың өз мінез-
құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, игілікке бағыттап отыруы» - деген данышпан бабамыз әл-
Фарабидің сөзіне сүйенер болсақ, Фаузия апай сол парасаттылыққа жеткен, бүкіл ғұмырын ел үшін 
игілікті істерге бұра білген бақытты жанның бірі деп есептеймін. Адамның да, ұстаздың да басты бақыты, 
өмірінің мәні елге қалтқысыз еңбек ету, ұрпақты, ұлтты тәрбиелеу. Олай болса, бүгінде 70 жасқа келіп 
отырған, ұлт мақтанышына айналған ұлағатты ұстаз, Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 
университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, 
Ш.Уәлиханов атындағы І дәрежелі сыйлықтың лауреаты, «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік 
грантының иегері, Педагогика ғылымдары Халықаралық академиясының академигі Оразбаева Фаузия 
Шәмсиқызы сондай үлкен бақыттың иесі десек артық айтпаймыз. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: « Қоғамның даму барысын өмірде – нәзік, көңілде – биік, ал істе – мығым 
әйелдер қауымынсыз көзге елестету мүмкін емес», - дегенде, бүкіл өмірін жастар тәрбиесіне арнаған 
ұстаз, ғалым, қайраткер Оразбаева Фаузия Шәмсиқызы сынды қазақтың аяулы қыздары туралы айтқан 
болар. 
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 Түйіндеме: Мақалада ҚР ҰҒА-ның корр. мүшесі, п.ғ.д., профессор Оразбаева Фаузия 

Шәмсиқызының коммуникативті лингвистикаға қосқан үлесі жан-жақты сараланады. Ғалымның ғылыми 
тұжырымдары лингвистикалық зерттеудің әдістері арқылы талданады. Профессор Ф.Ш.Оразбаева қазақ 
тіл біліміндегі коммуникативті лингвистиканың әдіснамасын қалыптастырған бірегей ғалым ретінде 
танылады.  

 Аннотация: В статье представлены научные выводы ученого член-корреспондент НАН РК, д.п.н, 
профессор Оразбаева Фаузия Шамсиевна, ее труды анализируются с помощью методов лингвистического 
исследования. Профессор ф.Ш.Оразбаева признается уникальным ученым, сформировавшим 
методологию коммуникативной лингвистики в казахском языкознании. 

 Annotation: The article presents the scientific conclusions of the scientist Professor in Pedagogy Orazbayeva 
Fauzia Shamsievna, corresponding member of the NAS RK. Her works are analyzed using the methods of 
linguistic research. Professor F.Sh.Orazbayeva is recognized as a unique scientist who formed the methodology of 
communicative linguistics in Kazakh linguistics. 

 
 Тіл ғылымының тарихына қатысты әлемдік зерттеулерге зер салсақ, оның әдіснамасына 

(методология) гносеологиялық және эпистемологиялық ұстаным тірек болатынын көреміз. Гносеология – 
гректің «gnosis» тану, білу, мағлұмат, ал эпистемология – «episteme» істей білу, өнер, шеберлік, білім 
деген сөзінен қалыптасқан термин.  

Тіл ғылымының әдіснамалық (методологиялық) негізі тілді жалпы теориялық тұрғыда танып-білу 
және оны қолдана білуден тұрады. Теориялық жақтан шешімін тапқан нәрсе практикалық тұрғыда 
қолданысқа түсіп, білім қорына айналса ғана ғылым қалыптасады. Тілдің теориясы мен оның 
қолданылуын өзара бірлікте зерттеу – нәтижеге жетудің бірден-бір жолы. 
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Қазақ тіл ғылымында тілді гносеологиялық жақтан да, эпистемологиялық жақтан да зерделеп, 
терезесін тең ұстаған бірегей ғалым – педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның корр. 
мүшесі Фаузия Шамсиқызы Оразбаева.  

Ф.Ш. Оразбаеваның гносеологиялық зерттеулері адамдардың сөйлеу арқылы ұғынысу, түсінісу, 
қарым-қатынас жасау әрекеттерін теориялық тұрғыдан зерделеуге, ал эпистемологиялық зерттеулері 
оның практикалық мәнін айқындауға арналады. Ғалым тілдік қатынастың теориялық мазмұнын білім 
беру жүйесіне енгізу арқылы теория мен практиканы ұштастырып, тілдік қатынас теориясының 
әдіснамалық (методологиялық) негізін қалады.  

 Тек адам танымында орныққан ойлау мен пайымдау, сана мен ми арқылы тілдік қатынастың жүзеге 
асатынын дәлелдеген ғалым: «Ойлаусыз тілдік қатынас жоқ. Ойлау тілдік қатынастың тірегі ғана емес, ол 
– бүкіл сөйлеу әрекетімен өмір сүретін адамзаттың болмысы. Ойлау мен сана, тіл мен сөйлеу – бір-бірінен 
ажырамас жүйелі құбылыстар» екенін айтады [1,74 – 88 б]. Ғалымның ғылыми тұжырымдарын сараласақ, 
тілдік қатынасқа тән мынадай ерекшеліктерді көреміз: 1) тілдік қатынас тек адамзатқа тән; 2) тілдік 
қатынасқа тіл мен сананың бірлігі арқау болады; 3) тілдік қатынас қатысымдық бірліктердің үздіксіз 
қозғалыстағы қызметі арқылы жүзеге асады; 4) кем дегенде екі байланысшы қатысады (біреуі 
хабарлайды, екіншісі қабылдайды); 5) жалпы адамзатқа, қоғамға қызмет етіп, қоғамның әлеуметтік 
қажеттілігін өтейді; 6) адамның қоғамдағы орнын бекітеді; 7) барлық қоғамдық үрдістердің, әлеуметтік 
идеялардың жүзеге асуына әсер етіп, бүкіл қоғамның қалыптасуына қызмет етеді; 8) тілдік қатынас 
адамзатпен қатар пайда болған табиғи құбылыс; 9) жалпы адамзатқа тән тәрбиелік жүйені 
қалыптастыратын педагогикалық құбылыс; 10) адамзаттың танымдық қабілетін дамытатын 
психологиялық құбылыс. 

Ф.Ш.Оразбаева тілдік қатынастың басты белгілеріне жататын осы құбылыстарды сөздің, сөйлемнің, 
тұрақты тіркестің, мәтіннің қызметімен байланыстыра отырып, тілдік бірліктердің коммуникативтік 
сапаға ие екенін алғаш рет дәлелдеді. Оны айқындау үшін антропоөзектік ұстанымды басшылыққа алады. 
Дәлірек айтқанда, тілдегі адам факторын анықтап, оның сөйлеу актісі теориясында, таным теориясында 
алатын орнын көрсетеді. 

Ф.Ш.Оразбаеваның сөйлеу актісі теориясына қосқан үлесі. Ғалым тілдік қатынасты іс жүзіне 
асырушылар моделін (Баяншы – Бірліктер – Қабылдаушы) жасап, сөйлеу актісі теориясының басты 
қызметін айқындап берді. Олардың қатысымдық, байланыстырушылық, экспрессивтік қызметке ие екенін 
дәлелдеді. Баяншы (баяндаушы адам) мен қабылдаушылардың тілдік қатынастың барлық түрлері арқылы 
бір-бірімен қарым-қатынастық қызмет атқаратынын қатысымдық қызмет деп таныса, 
байланыстырушылық қызмет тілдік бірліктер арқылы жүзеге асатынын көрсетті. Экспрессивтік қызметке 
қарым-қатынасқа түсушілердің бір-біріне берілген хабарды қабылдап қана қоймай, оның айырықша 
мәнін, күшейту реңкін толық түсінуі екенін, баяншының хабарды жай ғана айтып қоймай, қандай ойға 
ерекше көңіл бөлу керектігін, өзінің көңіл-күйін, сезімін, көзқарасын жеткізуін жатқызады [1, 89-90 бб.].  

Қатысымдық қызметтің басты ерекшелігін «адамдардың ауызша, жазбаша және ым-ишара арқылы 
өзара қарым-қатынасқа түсуі» деп түсіндіреді. Сөздің, фразеологиялық тіркестің, сөйлемнің, мәтіннің 
тілдік қатынас құралы ретінде жұмсалуын байланыстырушылық қызмет деп таниды. Баяншы мен 
қабылдаушылардың бір-бірімен пікір алмасуы, бірінің айтқан ойын екіншісінің жалғастыруы, бірін-бірі 
түсінуі, хабардың жетуі, яғни олардың арасында байланыстың орнауы тілдік бірліктер арқылы жүзеге 
асатынын дәлелдейді. Экспрессивтік қызмет хабардың, ақпараттың адам эмоциясына әсер етуі 
тұрғысында анықталады. 

Ғалымның теориялық тұжырымдарын практикалық тұрғыда талдау арқылы қатысым теориясы мен 
сөйлеу актісінің байланысын көрсетуге болады. Мысалы: Оңашада тыңдаған мына ән жан-жүйемді 
тебірентіп, іші-бауырымды елжіретіп барады [1, 127 б.] деген сөйлемде сөйлеу актісінің қызметін 
көрсететін мынадай белгілер бар: сөйлемдегі адам факторын айқындайтын персоналдық категория (менің 
жан-жүйем, менің іші-бауырым, І жақ) баяншының жай-күйі туралы ақпаратты қабылдаушыға жеткізуге, 
олардың арасындағы қатысымдық қызметтің жүзеге асуына арқау болады. Оған сөйлемді 
актуализациялау әдісі арқылы көз жеткіземіз.  

- Менің жан-жүйемнің тебіреніп, іші-бауырымның елжіреуіне не себеп болды?  
- Оңашада тыңдаған мына ән себеп болды.  
Сөйлем актуализацияға түскенде баяншы мен қабылдаушының арасындағы қатысымдық қызмет 

анықталды.  
Синтагматикалық әдіс арқылы сөйлем құрамындағы тілдік бірліктердің байланыстырушылық 

қызметін көреміз. Сөйлем үш синтагмадан тұрады. 1-ші синтагма: ән жан-жүйемді тебірентіп барады; 
2-ші синтагма: ән іші-бауырымды елжіретіп барады; 3-синтагма: оңашада тыңдаған мына ән. Бұлар 
айтылатын ойдың түсінікті болуына, хабардың дұрыс жетуіне қызмет атқарады.  
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Прагматикалық әдіс арқылы қарым-қатынас кезіндегі экспрессивтік-эмоционалдық қызметті 
анықтауға болады. Ол баяншының қабылдаушы сезіміне әсер ету үшін түрлі көріктеу амалдарын қолдану 
шеберлігінен көрініс табады. Берілген сөйлемде сөйлеуші тілдік қайталама (реприза) (оның ішінде 
морфемалардың қайталануы жан-жүйемді тебірентіп, іші-бауырымды елжіретіп) тәсілін қолдану 
арқылы сөйлеу тіліне экпрессивті-эмоционалдық реңк беріп, қабылдаушыға әсер қалдырады.  

Ф.Ш.Оразбаева Дж.Остиннің сөйлеу актісіне қатысты тұжырымдарын [2] басшылыққа ала отырып, 
мәтіннің қатысым теориясында алатын орнын көрсетеді.  

Мәтіннің байланыстырушылық қызметін локутивті акт тұрғысынан анықтайды. Мәтін құрамындағы 
қатысымдық бірліктерді коммуникативтік жағдаятқа сай пайдалану, тілдік қатынасқа қажетті сөздерді 
ұтымды іріктей білу, коммуникативтік компоненттердің семантикалық-синтагмалық параметрлерін 
нормаға сай дұрыс қолдану, интонациялық-логикалық тұтастықты айтылым нормаларына сәйкес сақтау 
арқылы баяншы мен қабылдаушының арасында байланыс орнайтынын көрсетеді.  

Мәтін мазмұнының түсінікті, жағдаяттық уәждердің өзекті, тілдік қатынасқа түсушілердің тұлғалық, 
әлеуметтік сипатының айқын болуын иллокутивті акт заңдылықтарына жатқызады. Мұны баяншы мен 
қабылдаушының арасындағы қатысымдық қызметтің жүзеге асу көрсеткіші ретінде түсінуге болады.  

Перлокутивті акт аясында мәтін құрамындағы компоненттердің қабылдаушы сезіміне, жай-күйіне, 
танымына, көзқарасына әсер етуі анықталған. Мұны экспрессивтік қызметтің мәнін анықтайтын 
тұжырым деп тануға болады [1,144 б.]. Ғалым сөйлеу актісінің әрбір түріне жасалған теориялық 
тұжырымдарды практикалық тұрғыда бекітіп, мәтін бойынша арнайы талдаулар береді. Бұл сөйлеу актісі 
теориясына қатысты методологияның тілдік қатынас ілімінде қалыптасу жолын көрсетеді. Ғалымның 
тілдік қатынас бойынша анықтаған теориялық тұжырымдары мен практикалық талдауларынан шешендік, 
сенушілік, эмоционалдылық, модальділік сияқты категориялардың сөйлеу актісінде көрініс табатынын 
байқауға болады.  

Ф.Ш.Оразбаеваның таным теориясына қосқан үлесі. Ғалым ойлау, пайымдау, сөйлеу, ой алмасу, 
пікірлесу т.б. сияқты адамзатқа тән құбылыстарды адамдардың сыртқы әлеммен байланысын 
айқындайтын танымдық әрекеттер деп тұжырымдайды. Бұл әрекеттер жаһандану үдерісінде қоғамдық-
мәдени-танымдық құндылықтарды сақтауға қызмет атқарып, тілдік қатынаста көрініс табуы қажет екенін 
көрсетеді. Оларды өз ішінде бірнеше салаға жіктейді: тілдік қатынас және елтаным; тілдік қатынас және 
мәдениеттаным; тілдік қатынас және патриоттық тәрбие.  

Тілдік қатынасқа негізделген елтаным ілімінде қоғамтанудағы, әлеуметтанудағы, мәдениеттанудағы, 
жертанудағы т.б. ұлттық құндылықтардың зерделенетінін айтады [1, 211]. Байланыстырушылық қызмет 
атқаратын тілдік қатынас құралдары арқылы ұлттың мәдениетін, жерін, әлеуметтенуін т.б. тануға 
болатынын дәлелдейді. Ғалымның тұжырымын сараласақ, «Сәлем – сөздің анасы», «Адам тілдескенше, 
жылқы кісінескенше», «Сөйлей-сөйлей шешен боласың», «Сұрай-сұрай Меккеге барасың», «Жыламаған 
балаға ... қайда», «Алысқа ат шаптырып сауын айту», «Үлкенге ізет, кішіге құрмет», «Сөз сөзден туады», 
« Сөз сайысы, ой жарысы», «Қырық кісі бір жақ, қыңыр кісі бір жақ» т.б. бірліктері халықтың сөз әдебін, 
қарым-қатынас әдебін тануға арқау болады.  

«Толағай туралы аңыз» қазақтың дархан даласының шекарасы туралы ақпарат беріп, өлкені тануға 
қызмет атқарады. «Шұрайлы жер», «бай өлке», «шұрайлы қоныс» тіркестерінен туған жердің 
құнарлылығы туралы ақпарат алуға болады. Маңғыстау, Зайсан, Атырау, Арқа, Жетісу, Марқакөл, 
Түркістан, Отырар т.б. мың сан атаулар өткен заманның куәгерлері ретінде әр кезеңдерден, түрлі 
замандардан хабар берсе, Тамғалы, Алашахан, Арыстанбаб, Қожа Ахмет Ясауи, Айша бибі, Домбыауыл, 
Жошыхан, Болған ана, Теректі әулие, Бекет ата сияқты тарихи ескерткіш атаулары мен Ұлытау, Хан 
Тәңірі, Қазығұрт, Әулиешоқы, Толағай, Баянжүрек, т.б. жер-су атаулары тарихи-мәдени ақпараттар 
жеткізуге қызмет атқарады.  

«Өсер елдің баласы бірін-бірі батыр дейді», «Өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын 
кемеңгерді» (І.Жансүгіров) деген қанатты сөздерден өлке тарихындағы үлгі-өнегені сақтау туралы 
ақпарат аламыз. «Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Бұлт бүркеніп жай отын ала туғам» 
(Мұқағали) деген жолдардан елдің табиғат пен адамды біртұтастықта танитынын көруге болады. Ендеше, 
адамтаным, ұлтаным, елтаным, жертаным, өлкетаным т.б. туралы ақпарат беретін қатысымдық бірліктер 
тілдік қатынас пен елтанымды сабақтастырады деген қорытындыға келеді.  

Тілдік қатынас пен мәдениеттаным ілімінде заттық мәдениет пен рухани мәдениеттің халық 
танымындағы бейнесі айқындалады. Ғалым ұлттың әдеп нормаларын айқындайтын тілдік қатынас 
құралдарын көрсете отырып, оған отбасылық, туыстық, елдік қатынасқа тән атаулар мен ұғымдарды 
жатқызады. Мысалы: нағашы, жезде, балдыз, жиен т.б. Нағашының орны мен рөлі «нағыз ағасы, нағыз 
жанашыры» деген таным-түсінікпен астасатынын көрсетеді.  
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Шілдеханадан жоқтауға дейін жалғасып жатқан мәдени-тағылымдық жоралғыларды айқындайтын, 
әлеуметтік мәні жоғары тіл құралдары дәстүрлі мәдениеттегі қарым-қатынасты тануға арқау болатынын 
дәлелдейді. Олардың қатарына шілдехана, бесікке салу, тұсаукесер, тоқымқағар, тілашар, құдалық, т.б. 
жатқызуға болады.  

Мақал-мәтелдер мен нақыл сөздер, этикеттік сөздер арқылы ұлттың қарым-қатынас мәдениетін (қонақ 
сыйлау, қыз сыйлау т.б. ) тануға болады.  

Сокральды дүниетанымға негізделген сөз орамдары, табу сөздер, бата-тілектер мен әртүрлі 
жағдаяттағы ырымдарды білдіретін тіл бірліктері халықтың мәдениетімен бірге, нанам-сенімін 
көрсететінін дәлелдейді.  

«Ассалаумағалейкум, адыраспан! 
Бізді Сізге жіберді Омар, Оспан. 
Ем қылмасам, маған серт, 
Ем болмасаң, саған серт» дегенде, халықтың тілі мен ділінің байланысы көрініс табады.  
Ұлттың санасында орныққан бала тәрбиесі туралы ережелер мен заңдылықтар да халық тілінде 

молынан сақталғаны назардан тыс қалмаған. «Үйге кірген жыланның басына ақ құйып шығарып сал», 
«құдыққа түкірме», «есікті керме», «ағын суға дәрет сындырма», «Көктеген ағашты сындырма» т.б. Бұлар 
тілдік қатынас пен адамзаттық ділдің байланысын анықтап, халықтың дүниетанымынан, әлеуметтік 
мәдениетінен хабар беріп, мәдениеттің бір тармағын құрауға қызмет атқаратын қатысымдық бірліктер 
ретінде танылады.  

Бұдан ғалымның эмпирикалық таным теориясын қалыптастырғанын көруге болады. Эмпирикалық 
танымда пайымдаулар мен ұғынулар басшылыққа алынады және оның ең маңызды элементі факт болып 
табылады. Факт латын тілінен «factum» аударғанда «жасалған», «орындалған» деген мағынаны білдіреді. 
Факт ұғымының мәнін ғалымдар былайша анықтап отыр: 1. Объективті оқиғаларға, объективтік 
шындыққа («шындық фактілері») немесе сана мен таным сферасына («сана фактілері») байланысты 
шынайылықтың белгілі бір үзіндісі. 2. Кез-келген оқиғаны, құбылысты білу, оның сенімді түрде 
дәлелденуі, яғни шындықтың синонимі. 3. Эмпирикалық білімді, яғни бақылаулар мен эксперименттер 
барысында алынған ұсыныс [3]. Ғылыми факт эксперименттерге негізделеді, эксперимент ешқашан да 
жай ғана фактілермен жасалмайды оған әрқашан теориялық идеялар негіз болады. Ғалым коммуникативті 
тіл білімінің теориялық мазмұнын ғана жасаған жоқ, сонымен бірге оны тілдік фактілермен дәйектеп, іс 
жүзінде жүзеге асыра білді. Нәтижесінде қазақ ғылымындағы коммуникативті тіл білімінің әдіснамалық 
негізі қаланды. Профессор Ф.Ш.Оразбаеваның әдіснамаға қосқан үлесін былайша көрсетуге болады:  

 

 
Осы әдіснаманың негізінде тілдік қатынас пен патриоттық тәрбиенің сабақтастығын көрсетті. Ғалым 

тілдік қатынас пен патриоттық тәрбиені рухани құндылықтар арқылы сабақтастырып, оның 
педагогикалық негізін анықтайды. Ана тілінің сөздік қорын, бай қазынасын толық игеру; бабадан балаға 
аманат болып жеткен шежіре тілінің мәні мен мағынасын, мазмұндық терең иірімдерін сақтау; оларды 
дұрыс түсіну, қолдана білу міндеті өтелген жағдайда ғана жеке тұлғаның елге, жерге, Отанға, ұлтқа, 
адамзатқа деген құрметі мен сүйіспеншілігі артатынын, сонда ғана ұлттық мәдениет биігіне шығып, 
әлемдік өркениетке жетеуге болатынын айтады. Сүйінбай ақын атаған «Бағасы құнды асыл сөз» арқылы 
тілдік қатынасқа түсу жас ұрпақтың ана тілін сүюіне, құрметтеуіне, дамытуына ықпал ететінін жан-жақты 
түсіндіреді. Ұлттық сананы, патриоттық сезімді оятуда тілдік қатынастың алатын орны ерекше екенін 
көрсетеді.  

Ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның гносеологиялық зерттеулері тілдік қатынас теориясы – сөйлеу актісі 
теориясы – таным теориясы үшітігінен құралса, эпистемологиялық зерттеулері сөйлесім әрекеті – 
педагогика – психология үштігінен тұрады. Екі үштік бір-бірімен бірлікте, сабақтастықта зерттеледі. 
Сондықтан профессор Ф.Ш.Оразбаеваны қатысымдық тіл білімінің негізін салған, коммуникация 
теориясының мектебін қалыптастырған ғалым ретінде танимыз.  

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Оразбаева Ф.Ш. Шығармалар жинағы. 2 том. Тілдік қатынас. ‒ Алматы: «Ан Арыс» баспасы, 

2019. ‒ 584. 

Тілдік қатынас теориясы Таным теориясы 
Тілдік қатынас түрлері: ауызша тілдік қатынас, 
жазбаша тілдік қатынас 
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О РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА  
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теоретического и прикладного языковедения  

КазУМОиМЯ имени Абылай хана 
 

Қазақ тiлiм – саялаған нұр бағым, 
Қазақ тiлiм – ана тiлiм, ардағым. 

Сен арқылы жетiп жатыр өмiрге, 
 Жан сырларым, тiлегiм, бар арманым… 

 
Не станем здесь излагать биографию Оразбаевой Фаузии Шамсиевны, просто особо подчеркнём, что 

это доктор педагогических наук, профессор, который и сейчас стоит у истоков методической науки 
нового времени.  

Провозглашение независимости и суверенитета Республики Казахстан со всей очевидностью 
поставило перед школой проблему разработки государственного стандарта образования, обновления 
программ и создания учебников нового поколения по казахскому языку и литературе не только для 
казахских школ, но и для школ с русским, уйгурским, узбекским языками обучения. Признание в нашей 
республике казахского языка в качестве государственного вызвало необходимость изменить и 
скорректировать учебные планы, программы, учебно-методические комплексы по казахскому языку и 
литературе в школах с русским языком обучения.  

С 1993 года по 2010 годы по поручению Министерства образования и науки Республики Казахстан в 
Казахском институте проблем образования имени Ибрая Алтынсарина началась работа по формированию 
и созданию авторских коллективов по разработке Госстандарта, Концепции, программ и учебников и 
учебно-методических пособий по русскому языку и литературе для учащихся общеобразовательных 
школ Республики Казахстан.  

В ряду проблем, которые активно разрабатываются в последнее десятилетие, одной из самых 
значительных была и остаётся организация в системе школьного образования обучения казахскому языку 
как второму (неродному) и его методического обеспечения. В каком классе целесообразно научить 
русских детей казахскому языку? С какого класса учить детей второму языку? Чему их учить: речи или 
грамматике? И в связи с этим – каким должен быть список литературных произведений для казахской 
школы, для школ с русским языком обучения? Эти вопросы до сих пор в центре внимания научных 
сотрудников института, учителей и преподавателей вузов республики, которые сейчас работают по 
обновленному содержанию образования. 

Серьезных исследований потребовало решение вопроса о структуре и содержании курса казахского 
языка как родного и второго в общеобразовательных школах нашей республики. Активнейшее участие в 
работе над этой проблемой, которая велась в затем в Казахской академии образования в 80-90-е гг., 
приняли преподаватели и молодые ученые Алматинского государственного университета им. Абая, и 
прежде всего заведующий кафедрой теории и практики преподавания казахского языка Оразбаева Ф.Ш., 
возглавившая всю работу по разработке, созданию и изданию программ и учебников нового поколения. 

Кафедра Фаузии Шамсиевны прошла весь путь создания учебников от начала до конца, сформировала 
концепцию филологического образования Республики Казахстан. Она стала реальным научным, 
методическим и практическим центром по созданию учебников казахского языка, их внедрению в жизнь. 
Члены кафедры вели неустанную практическую работу по внедрению учебников в образовательную 
систему Республики Казахстан. Постоянно встречались с учителями, работали на курсах повышения 
квалификации, выступали в СМИ, участвовали в дебатах на ТВ, в форумах, конференциях, семинарах, 
круглых столах. Преподаватели были авторами статей во многих сборниках, посвященных проблемам 
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обучения казахскому языку, пособий по отдельным вопросам методики развития устной и письменной 
речи. Среди них – сотней статей и десятки монографии профессора Оразбаевой Ф.Ш. Внедрение 
учебников нового поколения в общеобразовательных школах Казахстана началось с 1997-1998 учебного 
года. В соответствии с «Целевой программы подготовки и издания учебников и учебно-методических 
комплексов нового поколения для общеобразовательных школ РК» с 1997/98 гг. учащиеся 1– 3 классов 
перешли на новое содержание образования и начали обучение по новым отечественным учебникам на 
казахском, русском и уйгурском языках. В настоящее время на всех уровнях образования используются 
учебники Фаузии Шамсиевны, созданные в рамках выше указанной программы, в том числе базовые и 
альтернативные учебники.  

И сегодня Ф.Ш. Оразбаева – автор государственных общеобязательных стандартов образования, 
типовых учебных программ, учебно-методических комплексов и учебников нового поколения для 12-
летней общеобразовательной школы с русским языком обучения.  

 Как одаренный природой, талантливый филолог-педагог, она призывала своих учеников и коллег 
видеть новое, стремиться к постоянному профессиональному росту. Нас, её учеников и коллег, всегда 
поражает гибкость и оригинальность мышления этой удивительной женщины, её способность слышать 
различные точки зрения, увидеть главное, эрудиция, и в то же время её скромность и глубокая 
порядочность.  

Придание казахскому языку статуса государственного активизировало процессы билингвального 
образования, в связи с чем возросла значимость трехъязычного обучения в общеобразовательных школах 
нашей республики. Сложившиеся обстоятельства настоятельно требуют от казахстанских ученых 
решения чрезвычайно важной задачи – изучения международного опыта в этой сфере и внедрения 
наиболее передовых технологий в области обучения языку и литературе, активизации работы по 
созданию инновационных, практических учебных пособий, аудио и видеоматериалов как для 
общеобразовательных школ, так и для высших учебных заведений нашей страны.  

С 2015 по 2019 г. в средних общеобразовательных школах Казахстана идет процесс обновления 
содержания образования. В связи с этим как никогда возрастает актуальность понятия «функциональная 
грамотность». 

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в отношения с внешней средой и 
максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В частности, сюда входят способности 
свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из текста и в целях 
передачи такой информации в реальном общении, общении при помощи текстов и других сообщений. 

Функциональная грамотность есть определенный уровень знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих нормальное функционирование личности в системе социальных отношений. 
Функциональная грамотность создает оптимальный уровень языкового и речевого развития 
обучающегося, который должен обеспечиваться познавательной, коммуникативной, ценностно-
смысловой, информационной и личностной компетенциями. Таким образом, развитие функциональной 
грамотности в средней общеобразовательной школе является актуальной задачей педагога в настоящее 
время [1, 5].  

Выделяется несколько основных видов функциональной грамотности, но мы отметим только один из 
них, непосредственно относящийся к учебному предмету «Казахский язык и литература», так как данный 
предмет занимает важное место в школах с русским языком обучения. Мы имеем в виду 
коммуникативную грамотность, которая предполагает свободное владение всеми видами речевой 
деятельности; способность адекватно понимать чужую устную и письменную речь; самостоятельно 
выражать свои мысли в устной и письменной речи, которая совмещает признаки устной и письменной 
форм речи. Следует почеркнуть еще раз, важной линией развития учащихся является умение эффективно 
пользоваться русским языком в устной и письменной речи. Наличие функциональной грамотности по 
русскому языку предполагает свободное владение всеми видами речевой деятельности (чтения, письма, 
говорения, слушания) [2, 11]. 

Такой взгляд на функциональную грамотность через призму языковых дисциплин позволил создать 
принципиально новые учебные программы по обновленному содержанию образования.  

Важность учебного предмета «Казахский язык и литература» определена приоритетным статусом 
данного языка как государственного языка Республики Казахстан и его значимостью в создании 
полиязычного пространства. Изучение учебного предмета «Казахский язык и литература» способствует 
развитию коммуникативных навыков в устной и письменной речи, учитывая, что казахский язык 
используется в качестве языка титульной нации. 

С учетом всего вышесказанного и в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом 
среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным 
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постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080, были созданы 
учебно-методические комплексы «Казахский язык и литература» для 5-11 классов школ с русским 
языком обучения. В состав одного из авторских коллективов издательства «Кокжиек/Горизонт» вошли 
члены кафедры казахского языка и литературы КазНПУ имени Абая Даулетбекова Ж.Т., Рахметова Р.С., 
Рауандина А.К. под непосредственным руководством профессора Фаузии Шамсиевны Оразбаевой. 

Помимо основного учебника, в УМК входят книга для учителя, дидактический материал, лексический 
минимум и рабочая тетрадь. В учебнике в соответствии с учебной программой большое внимание 
уделяется развитию универсальных навыков работы с текстом, графической, аудиовизуальной 
информацией, которые будут использованы учащимися в постижении разных наук на протяжении всей 
жизни. 

Целью обучения учебному предмету «Казахский язык и литература» является совершенствование 
навыков речевой деятельности, основанных на владении системой разноуровневых языковых средств, 
соблюдении правил и норм русского литературного языка, правил речевого этикета, что способствует 
развитию функциональной грамотности обучающихся. Здесь явно прослеживается коммуникативная 
направленность курса казахского языка и литературы. В отличие от других учебников содержание 
данного учебника направлено на развитие всех видов устной и письменной речевой деятельности – 
слушания, говорения, чтения, письма. Так, например, по окончании 6 класса учащиеся должны свободно 
владеть русским языком на уровне А2 (продвинутый) и 8 класса – В1 (средний) согласно CEFR – 
Общеевропейской системы оценки уровня владения иностранным языком.  

Формированию функциональной грамотности способствуют соответствующие задания учебника. 
Приведем несколько примеров из учебника казахского языка для 11 класса:  

 Задание на говорение:  
1) Что вы знаете о программе «Жасыл ел»? 
2) Когда началась работа по реализации этой программы? 
3) Какие виды работ предусмотрены в этой программе? 
Задание на говорение:  
1) Что вы знаете о «Сиротском уголке» г. Алматы? 
2) Как вы думаете, почему это место так называется? 
3) Для чего люди снимают в аренду квартиры? 
4) Есть ли такие люди в твоём районе? 
Задание на слушание: Прослушайте текст и ответьте на вопросы: 
1) О какой профессии мы будем говорить сегодня на уроке? 
2) Какие произведения С. Оразбаева вы знаете?  
3) Где он печатал свои рассказы? 
4) О чём эти рассказы?(стр.157). 
Все задания на слушание сопровождаются QR-кодами. С их помощью учащиеся могут прослушать 

образцовое чтение художественного текста в исполнении учителя-практика. Более того, в задании 
присутствует вопрос, который направлен на активизацию мыслительной деятельности учащихся. Ведь 
нужно не просто прослушать текст, одновременно с прослушиванием нужно задействовать 
мыслительные операции анализа и синтеза, чтобы ответить на заданный вопрос. 

Таким образом, мы можем говорить о формировании функциональной грамотности через слушание – 
одного из четырех видов речевой деятельности.  

Приведём пример из раздела «Театр и кино в современном мире», урок 3–4 «Сцена – зеркало жизни»: 
Задание на слушание: Прослушайте текст по записи и ответьте на вопросы: 
1) О чём этот текст? 
2) Какова роль Греции в становлении театра? 
3) Какое значение имеет слово «сцена»?(стр.149) 
Задания такого характера учащимся предлагается выполнять в парах. В этом случае отрабатываются не только 

навыки устной речи, но и умение работать в команде, кооперироваться, находить общий язык для выполнения 
учебного задания. 

Задание на чтение: Прочитайте текст. Объясните значение выделенных жирным шрифтом слов (стр.20) 
В этом задании мы привели не все вопросы. Нам было важно показать, что такие задания 

стимулируют учащихся на неоднократное прочтение художественного текста, чтобы ответить на все 
поставленные вопросы, которые направлены на выявление понимания содержания текста учащимися. 

Задание на письмо: Используя опорные слова, представленные в таблице, дайте характеристику 
каждому персонажу и запишите её (стр.21) 
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Задание на письмо: Подберите антонимы к выделенным чёрным шрифтом словам, составьте с 
ними предложения и запишите (стр. 57) 

Задания такого характера относятся к творческим и обычно их дают в конце урока. Как видно из 
формулировки данного задания, оно подводит итог всей учебной деятельности учащихся на уроке. 
Выполнение учащимися творческого задания позволяет проверить в комплексе, в какой мере учащиеся 
поняли тему урока, как они усвоили содержание художественного текста, насколько правильно 
определили тему и основную мысль. 

Следует отметить, что, помимо четырех видов речевой деятельности, учебная программа в своем 
пятом разделе – Использование языковых единиц (ИЯЕ) – предлагает «точечное» изучение определенных 
грамматических тем и понятий.  

Наличие сквозных тем в учебнике в целом способствует становлению мировоззрения учащегося, дает 
возможность пользоваться информацией различных сфер: социально-бытовой, социально-культурной, 
научно-технической, учебно-профессиональной; помогает ориентироваться в общемировом 
образовательном пространстве. Эту мысль можно подтвердить следующим образом: приведём названия 
разделов учебника 11 класса: 

1. Проблемы социального неравенства.  
2. Экология: нефтяная и атомная промышленность.  
3. Язык. Искусство. Литература. 
4. Проблемы безработицы. 
5. Прошлое и будущее независимого Казахстана. 
6. Театр и кино в современном мире.  
7. Туризм. Экотуризм. 
8. Высшая ценность – права человека (Права и обязанности граждан Казахстана). 
9. Проблемы современной молодёжи. 
10. Современное общество: миграция. 
11. Толерантность – путь к единству народа. 
12. Мир и безопасность (Цель народа- национальная безопасность). 
13. Свободное время – показатель развития общества. 
Содержание учебника казахского языка и литературы значительно расширяет взгляды учащихся на 

традиции и обычаи, образ жизни, историю своего и других народов, воспитывает толерантное отношение 
к другим народам, формирует представление об универсальных общечеловеческих ценностях. Овладение 
казахским языком поможет учащимся адаптироваться к условиям современного мира, успешно 
регулировать речевое поведение в соответствии с коммуникативной ситуацией; научит пользоваться 
различными источниками информации и современными информационными технологиями для 
выражения и обоснования собственного мнения.  

Казахский язык как учебный предмет занимает особое место в обучении учащихся 5-11 классов, так 
как направлен на формирование функциональной грамотности детей школьного возраста. Известно, что 
успехи в овладении русским языком являются важнейшим условием общей успешности образования 
учащихся данного уровня образования.  

На уроках казахского языка и литературы основными умениями являются умение работать с текстом, 
а также умение владеть устной и письменной речью. Эти умения выступают не только как специальные 
учебные умения, но и как общеучебные, необходимые для изучения всех остальных предметов в школе, 
поэтому необходимо развивать функционально грамотную личность посредством освоения предметного 
содержания по русскому языку [3, 126]. 

Предмет «Казахский язык и литература» играет важную роль в развитии функционально грамотной 
личности в средней общеобразовательной школе. Его содержание направлено на формирование 
функциональной грамотности и основных компетенций.  

В заключение можно утверждать, что показатели функциональной грамотности школьников так или 
иначе нашли свое отражение как в учебной программе обновленного содержания образования, так и в 
заданиях учебников казахского языка и литературы для 5-11 классов с русским языком обучения под 
руководством Оразбаевой Фаузии Шамсиевны.  

Мы имеем в виду такие умения и навыки, как: 
• написать сочинение, реферат, эссе; 
• отвечать на вопросы, не испытывая затруднений в построении фраз, подборе слов;  
• написать заявление, заполнить какие-либо анкеты, бланки; 



105 

• находить и отбирать необходимую информацию из книг, справочников, энциклопедий и др. 
печатных текстов;  

• читать несплошные тексты: чертежи, схемы, графики, диаграммы;  
• использовать информацию из СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение); 
• работать в группе, команде;  
• расположить к себе других людей; 
• приспосабливаться к новым, непривычным требованиям и условиям и т.д. 
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 «Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын аялау» дейтін француз ойшылы Жан Жак 

Руссоның осынау бір пікірі өте әділ айтылған. Себебі осы қасиетті мамандықтың иелері өзінің бар 
санаулы ғұмырын саналы түрде өзгелердің білім алу игілігі үшін сарп етеді. Мамандық атаулының ең 
қиыны да, төресі де – осы ұстаздық қызмет. Қиын болатын себебі – инемен құдық қазғандай үлкен 
еңбекпен, тырнақтап жинаған тәжірибемен келетін бейнетті жұмыс. Шоқтығы биік болатын себебі – алып 
та, ғаріп те ұстаздың алдынан білім алады. Сондай ұстаз деген қасиетті ұғымға бар болмысымен үйлес 
келетін тұлғалар болады. Ондай жандарды осы өмірге ұстаз болу үшін келген бе, ғалым болу үшін 
жаратылған ба дерсіз?!  

Біз бұл мақаламызда сондай ұлағатты ұстаздардың бірі, елімізге белгілі ғалым, педагогика ғы-
лымдарының докторы, профессор, Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының корреспондент-мүшесі, 
Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген қайраткері Оразбаева Фаузия Шәмсиқызының ғылымдағы 
жетістігі мен қоғамдағы қайраткер тұлғасы туралы сөз етпекшіміз.  

Ғылымдағы белесін мұғалімдіктен бастағандықтан Фаузия Шәмсиқызының ең алдымен ұстаздық 
қырына тоқталайық:  

Мұғалімдердің отбасында туып, ағартушылардың алғауымен ақылды боп өскен бойжеткен мектепті 
үздік тамамдап, 1971 жылы С.М. Киров атындағы ҚазМУ-дың филология факультетіне оқуға түседі. 
Оқуға деген құштарлығының арқасында университетті де үздік бітірген жас біржола ғылымға бет бұрып, 
1975 жылы осы университеттің аспирантурасын ойдағыдай бітіріп шығады.  

1989–1991 жж. аралығында ҚазМУ-дың доценті болып еңбек етеді. Ғалымның ғылыми және 
педагогикалық мектептердің игі дәстүрлерін ұстанған, әл-Фарабидей әлемдік ғұламаның атын иеленген 
қасиетті білім ордасының түлегі екендігін, университет қабырғасында жемісті еңбек еткендігін бүгінде 
ҚазҰУ-дағы әріптестері мен кейінгі буын шәкірттер әрдайым мақтан тұтады.  

Еліміз тәуелсіздігін алып, білім берудің ұлттық жүйесінің негізін қалыптастыру, төл тіліміздің туын 
көтеру, оны дамыту, жандандыру ісі кезек күттірмейтін мәселелердің бірі болып тұрған тұста ғалым бел 
шеше іске кіріседі. Ұлт ретінде ұйысудың ең басты шарты – оның тілін сақтауда екендігін жан жүрегімен 
сезінген ғалым, оны үйретудің амалын тынбай зерттей жүріп, қазақ тілін оқыту әдістемесінің жаңа негізін 
жасауға күш салады. 

Демек, профессор Фаузия Шәмсиқызы есімінің білім беру жүйесіндегі оқыту мәселелері мен терең 
тәжірибелерді ғылым тезінен өткізіп отыратын әдістеме ғылымымен тығыз байланысы оның әдіскерлік 
тұлғасын танытады.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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Тіл атқаратын қызметтердің бәрінің негізі – тілдік қатынаста жатыр. Осы тілдік қатынас, қатысым 
әдістемесі ғалымның негізгі зерттеу бағытын айқындаған тақырыбына айналады. Тіл біліміндегі 
қатысымдық бірліктердің негізгі аспектілерін жете талдаған «Тілдік қатынас» [1] еңбегінде ғалым тілдік 
қатысым әдістемесін теориялық жағынан негіздеп қана қоймай, оны іске асырудың әдіс-тәсілдерін жан-
жақты талдап, нақты үлгілерін ұсынып, типтік оқу бағдарламаларын жасап, монография, оқулық, оқу 
құралдарын жазып, тілдік-әдістемелік терминдердің қазақша-орысша, орысша-қазақша сөздігін жасайды. 
Сөйтіп ғалым тілдік қатынас мәселесіне жаңаша қарап, осы салаға қатысты терминдерді тұрақтандыруға 
күш салады. «Тілдік қатынас» еңбегі ғылыми ортада қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде сапалы қызмет 
етуіне көмектесетін, түсіндіретін, сүйенетін теориялық-әдістемелік негіз деп бағаланады.  

Құнды еңбектер ойып алып пайдалана беретін қазына іспетті. Осы орайда ғалым шәкірттеріне тілдік 
қатынастың тұнып тұрған тұғырлы мәселелерін кертіп алып бере отырып, әдістеме ғылымында өз 
мектебін қалыптастырады.  

Ұлттық кодтың түп тамыры – мемлекеттік тілде жатыр. Рухани тамырын тереңнен тартқан тұлға осы 
мемлекеттік тілді оқытудың әдістемелік базасын қалыптастыруда қыруар шаруа атқарады. Тілді 
үйретудің тетігі мықты әдіснамалық негізде екендігін ескеріп, қазақ тілін коммуникативтік-деңгейлік 
оқытудың бірегей моделін, ұтымды әдістерін, қазақ тілін меңгертудің алты деңгейлік кешенін ұсынады.  

Осы мақсатта жазылған «Деңгейлік қазақ тілі» (5 том) деп аталатын тілді қатысымдық тұрғыдан 
деңгейлеп оқыту – өркениет көшінен қалмауға ұмтылу екендігін бағамдататын еңбегі де заман талабына 
толық жауап береді. Олай дейтініміз, бұл ғылыми-әдістемелік зерттеуде бүгінгі білім беру 
парадигмасында тілді толық инновациялық технологиялық мүмкіндіктермен оқыту көзделеді [2].  

Есейген сайын артыңа қарап, бар-жоғыңды түгендеп, еліңе де, өзіңе де есеп беретін сәт туады. Осы 
орайда ақыл-парасаты тұла бойынан есіп тұратын, жаны шуақты, қаламы қуатты ғалымның мерейтойы 
тұсында, яғни 2019 жылы, монографиялары, оқулықтары, әдістемелік құралдары, мазмұнды мақалалары 
мен баяндамалары, эссе-толғаныстары қамтылған бес томдық еңбегі жарық көреді.  

«Ой өрнегі – сөз» (1 том) деп аталатын еңбегіне алғашқы ғылыми зерттеулері топтастырылған. 
Еңбектегі «Оғыз нама – ерлік дастаны» зерттеуінде түркі жұртының тарихындағы орны ерекше 
дастанның көркемдік сипатын саралап, ғылыми айналымда әлі толық таныла қоймаған тарихи тұлғалар 
туралы өзіндік пікір айтуы, сол кездің өзінде-ақ жас ізденушінің ғылымға салған соқпағының соқталы 
екендігін байқатады. Оның жалғасы қазақтың қара сөзінің кемел болмысын одан әрі көркемдендіре 
түсетін «Қазақ тіліндегі сын есім синонимдер» деп аталатын «сұлу» тақырыпты зерттеуге ұласады [3].  

«Тіл туралы ойлану – бәрі туралы ойлану» деген екен Ә.Кекілбаев. Тіл – ұлттың бүтін бір құндылығы, 
мәңгілік байлығы. Тіліміздің тағдыры сынға түсіп отырған қазіргі заманда да, тіпті болашақта да, тілдің 
тынысы тарылмау үшін бір сәтке тыным алып жайбарақаттыққа салынуға болмайтындығын сезініп, оны 
мәңгілік етудің жолын іздеуден шаршамайтын ғалымның «Тіл кеңістігі» [4], «Тілтамыр» [5] еңбектеріне 
тіл туралы толғамдары топтастырылған. Сондай-ақ осы еңбектердегі ұлт, ұлттық діл, қоғам, жаһандану 
тұсындағы ана тіліміздің жағдайы жайлы тәпсірлеген толымды ойлары бүгінгі замана бедерінен сыр 
шертеді.  

Сонымен бірге мәңгілік болудың жолы ақыл мен ілім-білімде екендігін, ұлт тірегі – жастарымыздың 
білімді, ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді бойына сіңірген, елжанды, мемлекетшіл азаматтар 
ретінде қалыптасуына ықпал ету мақсатында жазылған «Тіл мен рух», «Арыстар аманаты – тіл», «Тіл – 
рухани құндылық», т.б. мақалалары ұлтымыз бірегей тарихи мүмкіндіктерді ұтымды пайдаланып, 
уысынан шығармаса екен деген игі ниетті көздейді.  

Тіл жанашыры «ең әуелі, тілімізді қорғай отырып, оның мемлекеттік тіл ретінде мәртебесі түбегейлі 
бекіп, тамыр жаюына ата-ана, тәрбиеші, оқушы, оқытушы, қызметкер – бәріміз бірдей жауап беруге 
тиістіміз» [5, 47],-деп балабақшадан бастап, білім беру сатыларында осы тұлғалардың функционалдық 
міндеттерін санамалап көрсете отырып, ұрпақ алдындағы жауапкершілікті сезінуге шақырады. Аталған 
еңбектердегі ұлт алдындағы ұлы міндеттерін адал атқарған алып тұлғалар туралы толғаныстары да өз 
алдына бір төбе.  

Сондай-ақ ғалым мемлекеттік тілдің мәртебесін бекіту бағытында бірнеше ғылыми жобалардың 
авторы, жетекшісі ретінде де айтулы істер тындырады. Атап айтқанда, тілді игерудің халықаралық 
үлгілері мен Еуропалық стандарттары негізінде тұңғыш жазылған қазақ тілін үйренуге арналған 6 
деңгейлік оқу-әдістемелік кешеннің, электрондық оқулықтардың жетекшісі және авторы, Халықаралық 
орталықтармен бірігіп жасалған қазақ тілі DEMO курсы авторларының бірі (2007).  

Ұлт руханиятына қызмет етіп келе жатқан тұлғаның қайраткерлік іскерлігіне тамсанасыз. 1979 жылы 
филология ғылымдарының кандидаты атанса, 1996 жылы педагогика ғылымдарының докторы дәрежесін 
иеленеді. 1999 жылы ЖАК профессоры, 2013 жылы ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, Ресей педагогика 
ғылымдары Халықаралық академиясының академигі (2009) атанады.  
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Үлкен ұйымдастырушы, кадрдың қадірін білетін білікті басшы болмасаң, ұжымды басқару деген де 
оңай шаруа емес. Профессор Фаузия Шәмсиқызы ұзақ жылдар бойы, яғни 1997 жылдан бастап күні 
кешеге дейін Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Қазақ тiлi теориясы және әдiстемесi кафедрасының 
меңгерушiсi қызметін абыроймен атқарды. Осы университеттің оқу-әдiстемелiк жұмыстар жөнiндегi 
проректоры (1991–1993) болды.  

Әл-Фараби атындағы ҚазМУ-дың (1989–1990), Абылай хан атындағы ХҚжӘУ-дің (1998–2000), Абай 
атындағы АлМУ-дың (1997–2001), Қырғыз Білім академиясы мен Қырғыз МУ жанындағы ғылыми 
диссертациялық кеңестердің мүшесі (2008–2011) және Абай атындағы ҚазҰПУ жанындағы 
диссертациялық кеңестің төрағасы (2001–2010) қызметтерін атқарды. 

Тіл теориясы мен әдістеме ілімін тел ұстаған ғалым ғылымдағы ғұмырында қырық ғылым кандидаты 
мен он бір ғылым докторын тәрбиелеп, отандық ғылымды көтеруге бір кісідей атсалысады.  

Елбасымыз мемлекеттік тілден емтихан тапсырған сын сағаттарда да үш мәрте «Лингвистикалық 
комиссияның» мүшесі әрі хатшысы (1999, 2005, 2011) болады.  

Қорыта келгенде, жетпіс жасқа жапырағын жайған мәуелі бәйтеректей боп жетіп отырған аяулы ұстаз, 
өзіміз әрдайым құрметпен қарайтын мықты ғалым, қайраткер тұлға Оразбаева Фаузия Шәмсиқызын 70 
жас мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз.  

Қазақтың ірі ақыны Нұрлан Оразалиндей ағамыздың жары болу үшін де ірілік керек шығар. Себебі 
әйел баласының басқа тірлігін былай қойғанда, ақынға жар болуының өзі бір басқа бақыт болғанымен де, 
қиындығы да жетерлік болар. Үйде де, түзде де осындай нардың жүгін көтеріп жүрген қазақтың қайсар 
қызына амандық, ұзақ ғұмыр тілейміз.  

Жер бетіндегі мұхиттар мен теңіздер қанша алып болса да, оларды жалғайтын тынып ағатын тұнық 
өзендер екен. Фаузия апайымыздың да қарапайымдылық пен ұстамдылықтың, кішілік пен кісіліктің, 
әдемілік пен әдептіліктің үлгісі боп, сол тереңде тынып ағатын тұнық өзен іспетті ізденіс пен еңбекке 
толы ғибратты ғұмыры кейінгі буынға үлкен өнеге деп ойлаймыз.  
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О НЕКОТОРЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ  
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Аннотация. В статье рассматриваются функции заимствованных слов, выявляется их роль в тексте, 
особо указываются стилистические особенности заимствованных слов в башкирских сказках.  
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Лексик система – телдең иң үҙгәреүсән кимәле. Уның структураһы даими рәүештә яңырып тора, яңы 

һүҙҙәр һәм мәғәнәләр менән байытыла, йәки киреһенсә, тарихи, ижтимағи-мәҙәни характерындағы 
сәбәптәр арҡаһында теге йәки был һүҙҙәр актив һүҙлек составынан төшөп ҡала. Ләкин телдең тарихы 
өсөн, уның бөтә мәғәнәүи үҙенсәлектәрен төрлө яҡлап яҡтыртыу өсөн лексиканың һәр бер дәүергә 
ҡараған ҡатламы мөһим, һәр бер тематик, ареаль, функциональ төркөмө әһәмиәтле. 

Тарихи үҫеш процесы барышында донъя һәм йәмғиәттең, кеше һәм кешелектең даими рәүештә 
үҙгәреп тороуын күрәбеҙ. Дәүер алмашыныу менән, яңы быуындар барлыҡҡа килә, тирә-яҡ мөхит 
төрлөләнә, матди донъя камиллаша, уңайлыраҡ була бара; шәхестәр һәм халыҡтар араһында бәйләнештәр 
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барлыҡҡа килә, булғандары нығына; былар иһә телдәрҙең бер-береһенә йоғонтоһо артыуына килтерә, 
айырыуса глобализация процестарының көсәйеүенә алып килә. Халыҡтар араһында урынлашҡан 
мөнәсәбәттәрҙең үҙ-ара йоғонтоһон бер телдең икенсе тел байлыҡтары менән тулыланыуында ла күрәбеҙ. 
Был яҡтан төрки телдәр байтаҡ телдәрҙең йоғонтоһон кисергән. Дөйөм алғанда, төрки телдәренә иң ныҡ 
тәьҫир иткәндәре ғәрәп һәм фарсы телдәре булған. Шулай ҙа, һәр бер телде уратып алған тел мөхите 
төрлө-төрлө булғанлыҡтан, уға йоғонто яһаусы телдәр үҙенсәлекле икәнлеге билдәле, шуға күрә ҡәрҙәш 
телдәрҙең лексик составтары ла бер төрлө түгел. Һөҙөмтәлә, мәҫәлән, башҡорт теленә иң ныҡ йоғонто 
яһаған телдәрҙән ғәрәп, фарсы һәм рус телдәре булған. Ғ.Ғ. Ҡаһармановтың иҫәпләүҙәре буйынса, 1993 
йылда нәшер ителгән ике томлы «Башҡорт теленең һүҙлеге»ндә (М.: Русский язык, 1993) төп башҡорт 
һүҙҙәре менән үҙләштерелгән һүҙҙәр нисбәте 63 % һәм 37 % тәшкил итә. Был 37 % үҙләштерелеүҙәрҙең 
23,1 % рус теле һәм рус теле аша ингән башҡа көнбайыш Европа телдәренә тура килһә, 11,4 % – ғәрәп 
сығанаҡлы, 2,5 % – фарсы сығанаҡлы [Ҡаһарманов, 2002б: 59]. Һуңғы арала иһә социаль селтәрҙәрҙең 
актив ҡулланылыуы һөҙөмтәһе булараҡ инглиз теленең йоғонтоһо бермә-бер артыуы күҙәтелде. Әйтергә 
кәрәк, һуңғы йылдарҙа башҡорт тел ғилеме өсөн бик мөһим ваҡиға булған 10 томлыҡ «Башҡорт теленең 
академик һүҙлеге» донъя күрҙе [Башҡорт теленең академик һүҙлеге, 2011-2018]. Башҡорт теленең башҡа 
һүҙлектәренән айырмалы рәүештә, был һүҙлек башҡорт лексикографияһы тарихында тәүге аңлатмалы-
тәржемәүи һүҙлек, уның төп маҡсаты — художестволы, фәнни-популяр, уҡыу-уҡытыу, публицистик 
әҙәбиәттә урын алған башҡорт теленең лексикаһын мөмкин тиклем тулыраҡ кимәлдә туплау, телдең 
һүҙлек байлығын синхрония һәм диахронияла сағылдырыу. Был һүҙлектән дә аңлашылыуынса, башҡорт 
теленең бер өлөшөн үҙләштерелгән һүҙҙәр тәшкил итә, айырыуса ғәрәп, фарсы, рус теле һәм уның аша 
килеп ингән алынмаларҙың байтаҡлығы күренә. Инглиз теленән ингән һүҙҙәр иһә яңы барлыҡҡа килгән 
реалияларҙың атамалары булараҡ сығыш яһай, мәҫәлән, компьютерға, көндәлек тормошта ҡулланылған 
ҡулайламаларға бәйле исемдәр күпселекте тәшкил итә: принтер, сканер, миксер, блендер һ.б.  

Үҙләштерелгән һүҙҙәр төрлө маҡсаттарҙа кешенең телмәре туҡымаһына килеп инә, төрлө стилистик 
функциялар үтәп йөрөй. Был мәҡәләлә башҡорт телендә, айырыуса башҡорт халыҡ ижады әҫәрҙәрендә 
ҡулланылған алынмаларҙың айырым стилистик функцияларына туҡталып китмәксебеҙ.  

Билдәле, рус теленән алынған һүҙҙәр башҡорт телендә сағыштырмаса һуңғараҡ осорҙа барлыҡҡа килә. 
Шулай ҙа был төркөм һүҙҙәр үҙҙәре икегә бүленә: 1) рус теленән боронғораҡ осорҙа, башҡорт теленең 
фонетик системаһына яраҡлаштырылып алынған һүҙҙәр һәм 2) яңы осорҙа, рус телендәгесә әйтелешендә 
алынған һүҙҙәр.  

Тәүге төркөмгә ҡараған һүҙҙәр һан яғынан ярайһы күп. Әйтәйек, башҡорт теле буйынса тәүгеләрҙән 
булып 1899 йылда нәшер ителгән В. Катаринскийҙың “Башҡортса-русса һүҙлеге”ндә 76 һүҙ русса алынма 
булараҡ күрһәтелгән [Катаринский, 1899]. Былар араһында күпселекте рәсми ҡағыҙҙарҙа осраған 
русизмдар (кантур, прашенья, писер, пушта, син, титрад, перауат), шулай уҡ төрлө көндәлек кәрәк-
яраҡтары атамалары (көршөк, лампа, лар, лахан, самауыр, ышлыя, келәшшә), аҙыҡ-түлек, йәшелсә 
исемдәре (картук, керәндил, куас) тәшкил итә. Әлбиттә, бында теркәлгән һүҙҙәрҙең бер төркөмө генә шул 
килеш бөгөнгәсә телебеҙҙә һаҡланған, үҙ ителгән һүҙҙәр рәтенә инә: керәндил, өҫтәл, рәт, скрипка, 
ышлыя, ыштан һ.б. Бер өлөшө, һаҡланһа ла, рус телендәгесә әйтелештә ҡулланыла: В. Катаринский 
һүҙлегендә лимун – хәҙерге башҡорт телендә лимон, шулай уҡ: патнус – поднос, присталет – пистолет, 
сеяз – съезд, станса – станция һ.б. В. Катаринский күрһәткән һүҙҙәрҙең бер өлөшө, башҡорт һүҙҙәре 
менән алмашынып, бөтөнләй ҡулланылыштан төшөп ҡалған: керән, нарут, перауат, прашенья, титрад, 
ә ҡайһы берҙәре автор тарафынан рус һүҙе тип дөрөҫ билдәләнмәгән булған: сәй, хужа, шәкәр. Башҡорт 
теленә рус теленән боронғораҡ осорҙа килеп ингән һүҙҙәр бөгөнгө көндә матур әҙәбиәт стилендә 
персонаждарҙың телмәрҙәре аша әҫәрҙә һүрәтләнгән дәүерҙе сағыуыраҡ күҙ алдына баҫтырыу өсөн 
хеҙмәт итһә, йәнле һөйләү телендә төрлө варианттарҙа әленән-әле осрап торалар. Халыҡ ижады телендә 
бындай алынмалар күберәк варваризмдар рәүешендә кешенең «белемле» булыуын күрһәтеү өсөн 
ҡулланылалар. Мәҫәлән, «Юлбат» әкиәтенең информаторы хәрби кеше булғанлыҡтан ошо лексик ҡатлам 
һүҙҙәре килеп инә тексҡа: «Стой! Кем һеҙ? Пропуск кем? – Мушка!» («Юлбат»). Әкиәттәр телендә 
һөйләүсе үҙенең «күпте күргән» булыуын күрһәтергә тырышып, йыш ҡына ошо урыҫ һүҙҙәрен ҡыҫтырып 
ебәрер булған: «Пауыскаларының күсәре еректән эшләнгән, ти» («Алтын сабаҡ»). Образды сатирик, 
юмористик планда характерлағанда ла варваризмдарҙы телмәргә йәлеп иткәндәр. Әйткәндәй, ҡыҙғанысҡа 
ҡаршы, бөгөнгө көндә театр сәхнәләрендә комедияларҙы ҡуйғанда был күренеште төп ҡағиҙәләрҙең 
береһе дәрәжәһенә күтәрҙеләр: һәр бер сәхнәләштереүҙә понимаешь, вообще, кәнишнә, вәт, вис, ишшу һ.б. 
ошондай ише һүҙҙәр бик йыш яңғырай. 

Икенсе төркөм һүҙҙәр рус телендәге әйтелештәрен һәм яҙылыштарын һаҡлағанлыҡтан, улар 
тураһында, бәлки, тематик төркөмдәр йәһәтенән генә айырым нимәлер әйтеп булалыр: был һүҙҙәр һуңғы 
бер быуат эсендә телебеҙгә фәнни-техник прогресс һөҙөмтәһендә килеп ингән, билдәле бер лексик-
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тематик ҡатламдарҙы хасил итәләр, күбеһенсә терминологияға ҡарайҙар. Стилистик яҡтан ҡарағанда, 
фәнни, публицистик, рәсми стилдәрҙе хеҙмәтләндерәләр, художестволы әҙәбиәттә әҫәрҙә теге йәки был 
дәүерҙең, теге йәки был профессиональ өлкәнең үҙенсәлектәрен асып биреү өсөн ҡулланылалар. 
Айырыуса ижтимағи-сәйәси, хоҡуҡ, медицина кеүек тармаҡтарҙы, фәндең башҡа өлкәләрен асып биреүҙә 
йәлеп ителәләр. Күҙәтеүебеҙсә, халыҡ ижады әҫәрҙәрендә бындай төр алынмалар бик һирәк осрай. 

Әкиәттәрҙә ҡулланылған ғәрәп һәм фарсы һүҙҙәре тураһында шуны уҡ әйтеп булмай, сөнки уларҙың 
килеп инеү тарихы ла, үҙләштерелеү маҡсаттары ла, стилистик мөмкинселектәре лә бүтәнсәрәк.  

Билдәле булыуынса, ғәрәп һүҙҙәре иң элек китап теле аша, дини эшмәкәрҙәрҙең, ғалимдарҙың, мәҙрәсә 
уҡытыусыларының телмәре аша килеп ингән. Шуға күрә тематик аспекттан сығып ҡарағанда, улар 
башлыса абстракт мәғәнәле һүҙҙәрҙе тәшкил итә, мәҫәлән: 1) профессия атамалары: мөһәндис – инженер, 
ғөләмә – ғалимдар; сәрдар – ғәскәр башлығы; нәҡҡад – тәнҡитсе; 2) социаль бүленешкә ҡағылышлы 
һүҙҙәр: ғам – ябай халыҡ, хас – юғары ҡатлам, аҡһөйәктәр; 3) кешенең сифаттары: ғаууас – бик оҫта 
сумыусы; моғанид – тиҫкәре; шәрик – иптәш; малик – эйә, хужа; тарик – дүнеүсе, ваз кисеүсе; әһле 
салик – ирекле, үҙенә-үҙе хужа, үҙ фекерле кеше; тәхҡиҡ – хәҡиҡәт эҙләүсе; тәҡүә – диндар; хамил – 
күтәреүсе, эйә булыусы; ғамил – дәрәжәле кеше; шамил – эсенә алған, туплаған; фазыл – аҡыл эйәһе; 
һади – тура юл күрһәтеүсе, етәксе; хәбир – белекле, белгес; нәжиб – тәрбиәле, уҡымышлы кеше; 4) 
идеаль төшөнсә атамалары: ләфыз – һүҙ; ғибарә – һүҙ, әйтем; мөфад – мәғәнә; сауаб – яҡшы, изге эш; 
ғәҫрәт – яңылышлыҡ, хата; вәһем – яңылыш, боҙоҡ уй; зәғем – фараз, уй; дөррә – ҙур, тәрән мәғәнәле; 
дәҡаиҡ – нескә уйҙар, тәрән фекерҙәр; мөшкил – ауыр мәсьәлә, проблема; ноҡса – кәм, кәмселек; яд – 
иҫтәлек, иғтибар; ҡисмәт – яҙмыш; хиссәт – хәсислек; ҡилләт – етешһеҙлек, юҡлыҡ; ҙилләт – түбәнлек, 
хурлыҡ; хиддәт – асыу, тупаҫлыҡ; ләһү – уйын-көлкө, мәҙәк; сәйран – кәйеф-сафа, күңел асыу; замир – 
выждан, йөрәк, күңел; 5) төрлө күренештәрҙең сифаттары: баһир – аныҡ; заһир – асыҡ; маһир – оҫта; 
мозһир – сәскә атып, балҡып тороусы; жәмал – матурлыҡ; мөрдар – насар, әшәке; шәриф – ҡәҙерле; 6) 
эш-хәрәкәт атамалары: нәфад – бөтөрөү, тамамлау; жәүлан – әйләнеп йөрөү, хәрәкәт итеү; сөкүт – 
өндәшмәү, шым тороу; мөхакәмә – хөкөм сығарыу; жәуаз – дөрөҫ булыу, ярау; ғофран – ғәфү итеү; 
иҡрар – таңмай, йәшермәй һөйләп биреү; 7) ислам диненә ҡағылышлы һүҙҙәр: вирд – билдәле ваҡытта 
уҡыла торған доғалар; сахабә –- Мөхәммәт пәйғәмбәрҙең замандаштары, уға эйәреүселәр; ғәҡаид – дини 
догмалар; шариғ – пәйғәмбәр, тәһәжжөд – төнгө намаҙ, фарыз – мотлаҡ үтәлергә тейешле дини бурыс 
һ.б. Шуға бәйле рәүештә был һүҙҙәр, абстракт мәғәнәне еткереүсе булараҡ, нәҡ ошо рухиәт, рухи 
мәҙәниәтте таратыу даирәһендә арымай-талмай фиҙакәр хеҙмәт иткән шәхестәрҙең ижадында ныҡлы 
урын ала, мәҫәлән, халҡыбыҙҙың арҙаҡлы улдарының береһе Мифтахетдин Аҡмулла шиғырҙарында 
теркәлә үрҙә һанап кителгән һүҙҙәр. Аң-белем, ғилемлек юлын данлап ижад иткән шиғырҙары халыҡтың 
рухын нығытыу, күңел байлығын арттырыу, донъяны танып белеү ҡеүәһен үҫтереү маҡсатын күҙаллай. 
Халыҡ ижады өлгөләренән, халыҡ ижады теленән айырмалы рәүештә, шағирҙың әҫәрҙәрендә кешенең 
йәки авторҙың хис-тойғоларына, уй-кисерештәренә бик ныҡ иғтибар ителә. Шуға күрә, әлбиттә, 
Аҡмулланың шиғырҙарында абстракт мәғәнәле һүҙҙәр – ғәрәп алынмалары – ҙур урын алып тора. 
Уларҙың ҡулланылышы, бер яҡтан, заман талабы булһа, икенсе яҡтан, мәғрифәтселектең, аң-белемгә 
әйҙәүҙең асыҡ бер сағылышы. 

Артабан аҡрынлап йәнле һөйләү телмәренә, уның аша халыҡ ижады теленә үтеп инеп, тел составында 
алыштырғыһыҙ лайыҡлы урын алғандар ғәрәп һүҙҙәре. Халыҡ ижады телендә, атап әйткәндә, әкиәттәрҙең 
телендә абстракт мәғәнәле уҡыу-ғилем, һөнәргә ҡараған һүҙҙәр нәҡ ғәрәп алынмалары булып тора: Атай, 
мулла миңә төрлө ғәжәп һөнәрҙәргә өйрәнергә ҡуша («Яңғыҙаҡ батыр»). Вәзир ары иткән, бире иткән, 
мәҙрәсәгә барып, теге шәкерттәрҙән һорашҡан («Ғәҙел батша»). Абстракт һүҙҙәрҙең күпләп 
ҡулланылышы тормош, фани донъя күренештәренең күп осраҡта ислам диненән килгән традицияға 
нигеҙләнеүенә бәйле: Әгәр донъялыҡта ул алһаң, үҙең донъянан китергә тейеш булаһың («Алп батыр»). 
Был мәкерле донъяла иң ныҡ ҡайыш ниндәй тиренән яһала? («Ҡырҡатар батыр»). Эй, батыр, улай 
һөйләнмә! Көфөр һүҙҙәр әйтәһең! («Оморҙаҡ батыр»). Вәғәҙәм – антым булыр («Исмай»). Гөнаһың ҙур 
(«Исмай»). Булат ағаһына ҡарағанда зирәгерәк булған. Берҙән-бер көндө ул ағаһына бында тормаҫҡа, 
икенсе яҡҡа бәхет эҙләп сығып китергә кәңәш иткән («Булат батыр»). Эй балаҡайым, ҡайһы илдәрҙә 
йөрөнөң, ни михнәттәр күрҙең? («Алпамыша батыр»). Бына был ике ғәзиз бала миңә ярҙам итте 
(«Ҡырҡатар батыр»). 

Үҙләштерелгән һүҙҙәрҙе байҡағанда тағы ла бер момент күҙгә ташланды: ғәҙәттә, кешенең һәм уратып 
алған донъяның сифаттары йәмғиәт тарафынан ыңғай һәм кире итеп баһалана. Шуныһы ҡыҙыҡлы: кире 
сифаттар үҙҙәренең тура мәғәнәләрендә генә ҡулланылыусан: насар икән – насар, йәмһеҙ икән – йәмһеҙ, 
ялҡау икән – ялҡау; был һүҙҙәр ошо мәғәнәләрендә көндәлек телмәрҙә лә, әҙәби әҫәрҙәрҙә лә файҙаланыр. 
Ә бына ыңғай сифаттарҙы белдереп йөрөүсе һүҙҙәр барыһы ла тип әйтерлек антропонимикаға күсеп 
бөткән: балала ыңғай сифаттарҙы күрергә теләү уға туранан-тура үҙ телендә түгел, ә сит телдә ошо 
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сифаттарҙың атамаһы булған һүҙҙәрҙе ҡушыуға килтергән, мәҫәлән, малик – эйә, хужа - Малик; салих – 
ирекле, үҙ фекерле кеше - Салих; ғамил – дәрәжәле кеше – Ғамил; шамил – эсенә алған, туплаған – 
Шамил; шәриф – ҡәҙерле – Шәриф һ.б. (әйтергә кәрәк, исем ҡушыуҙың да үҙ нескәлектәре бар, был 
турала ентекләберәк, мәҫәлән, ҡар.: [Ягафарова, 2016; Ягафарова, 2018]). 

Ғәрәп һәм фарсы телдәренән үҙләштерелгән антропонимдар тормош-көнкүреш әкиәттәрендә, 
тылсымлы әкиәттәрҙә лә бик күп осрай: Кесе улы Сәфәр исемле булған («Сәфәр»). Уларҙың бер генә 
бөртөк Ҡәләмфүр исемле ҡыҙы булған («Алтын сабаҡ»). Өйгә ҡайтып инһәләр, Мәғүбә тунды утҡа 
яғырға йәлләп тора икән («Күгәрсен»). Беҙҙең ҡарамаҡҡа, бының үҙ художестволы маҡсаты ла бар. 
Ғәҙәттә, әкиәттәр ваҡиғаларҙы билдәле бер конкрет ергә, илгә бәйләмәй. Уларҙа күбеһенсә ниндәйҙер 
алыҫ йәки мифик ер, арауыҡ тураһында һүҙ бара: геройҙар тик ниндәйҙер «бер илдә» йәшәй, «Ҡаф тау 
артына» төрлө йомошҡа йөрөй, йә булмаһа «Урал тауҙарының урманлы урындарында йәшәй» һ.б. 
Мәҫәлән, Ялмауыҙ: – Ҡаф тауы артында бер дейеү ҡыҙы бар, шуны миңә алып кил, – ти («Алтындуға 
батыр»). «Урал батыр» эпосында ла Үлем төрки вариантында түгел, ә фәҡәт ғәрәп һүҙе менән генә 
бирелә: «Донъяны ҡыҙырып, бөтә тереклекте ҡоротоп йөрөгән Әжәлгә ҡаршы бер кем бер ни эшләй 
алмаған». Шулай булғас, әкиәттәрҙә ҡулланылған үҙләштерелгән исемдәр ҙә ошо уҡ маҡсат менән 
индерелгән булырға тейеш: йәнәһе, геройҙар беҙҙең ҡәүем кешеләре түгел, һүҙ беҙҙең хаҡта бармай. Был 
төр исемдәрҙең бер төркөмө артабан үҙенең тәүге яңғырашын да юғалтҡан: Оморҙаҡ – ғүмере оҙаҡ 
(булһын) һүҙҙәренән яһалған исем.  

Түбәндәге миҫал да иғтибарға лайыҡлы: Тау башына менеп еткәйне, ялт-йолт итеп бер нәмә күренде, 
ти. Килеп ҡараһа – ул бер йөнө көмөш, бер йөнө алтын Әнзәләкейек тигән йән икән («Яурынтинсе»). 
Бында ла ят, билдәле булмаған нәмәне атау өсөн ғәрәп һүҙе йәлеп ителгән.  

Йыш ҡына әкиәттәрҙә шул уҡ маҡсатта фәлән, фәсмәтән кеүек һүҙҙәр ҡулланыла: Мин фәлән 
батшаның ҡыҙы инем («Дарыу эҙләүселәр»). Ярар, фәлән көндө бар («Алтындуға батыр»). Тағы ла 
миҫалдар: Фәлән тау итәгендә йоҡлап китте («Ғәйнизар менән Етемйәр»). Эй, фәләнә, мин һине тау 
тишегенә алып барып йәмин әйттермәйенсә, һинең паклығыңа ышанмайым, тине, ти («Ҡатын 
хәйләһе»). Фәлән дә төгән, фәсмәтән, тип һөйләп алып китте, ти («Йылҡысыбай»). Танышың ҡайҙа 
тора? – Фәлән-фәлән ерҙә («Мең башлы аждаһаны еңгән егет»). Әбей, ҡара әле, бына был асҡыс менән 
фәләнсә келәтте асма, йәме («Мең башлы аждаһаны еңгән егет»). Беҙ фәлән ҡалаға, фәлән батшаны 
баҫырға барабыҙ («Өс батыр»). Күренеүенсә, фәлән һүҙе исем дә, сифат та булып килә ала.  

Әҙәм, бәндә һүҙҙәренең мәғәнәһе лә билдәһеҙлекте сағылдырырға мөмкин: Фу-фу, әҙәм еҫе килә, кем 
бар унда, сыҡ! («Бер туған ике батыр»). Үҙе әҙәм ашап килгәс, әҙәм еҫе сығыр инде ул, бында бер кеше лә 
юҡ («Ҡамыр батыр менән убырлы ҡарсыҡ»). Эй, Алла бәндәләре! Һеҙ ҡайҙан, кем булаһығыҙ? («Буҙансы 
батыр»). 

Бынан тыш, әкиәттәрҙә ғәрәп һәм фарсы һүҙҙәре, ғәҙәттә, ихтирамлыҡ, хөрмәтләү клишелары, модаль 
һүҙҙәр функцияһын үтәйҙәр. Мәҫәлән: – Әссәләмәғәләйкүм, әбей! – Вәғәләйкүмәссәләм! («Меңйәшәр»). 
Шулай бара торғас, бер бабайға осраны, ти. – Әссәләмәғәләйкүм! – Вәғәләйкүмәссәләм! – Һаумы! – 
Иҫәнме! Юлың уң булһын! – тейештеләр, ти («Алтындуға батыр»). Инәй кешегә сәләмут! – ти егет 
(«Икмәкбай»). Тороп тор, батыр. Хәл-әхүәл һорашҡансы, көрәшмәй торайыҡ («Һунаҡ менән Имрәк»). 
Әмәлгә ҡалғандай, бер ваҡыт быларҙың эштән ҡайтыуына өйҙәрендә бер бала илап ултыра. 
(«Алпамыша батыр»). Ҡартайғанда, исмаһам, бер балабыҙ ҙа юҡ бит («Алпамыша батыр»). Зинһар өсөн, 
егет, бер башымды ҡалдыр («Булат батыр»). Егеткәйем, зинһар, тере ҡалдыр мине! – тип ялынған. 
(«Тимерхан»). Егеттәрең һүҙҙәрен ишетеп, батша хайран ҡалған, «һай, афарин», тип ҡысҡырып уҡ 
ебәргән («Өс батыр»). Балам, рәхмәт! («Мең башлы аждаһаны еңгән егет»).  

Улай ғына ла түгел, бындай ихтирам күрһәтеү, ололау формалары йыш ҡына әкиәттәрҙә геройҙарҙы 
ҙур хәүефтәрҙән һаҡлап ҡалыусан. Башҡорт халыҡ әкиәттәренең стиле өсөн сәләм биреүсегә убыр әбейе 
йәки дейеү бәрейенең «шул сәләмең булмаһа, уртаға өҙөп, ике ҡабып, бер йотор ҙа ҡуйыр инем үҙеңде» 
тигән ҡалыплашҡан яуап хас: Инде егет иҫәнелек-һаулыҡ һорашты. Баяғы әбей әйтә: – Әгәр шул сәләмең 
булмаһа, уртаға өҙөп, ике ҡабып, бер йотор ҙа ҡуйыр инем үҙеңде, – ти («Егет менән аждаһа»). 
Әссәләмәғәләйкүм, олатай, – тип һаулыҡ бирәләр былар. – Ошо сәләмегеҙ булмаһа, бөтәгеҙҙе бер юлы 
йотҡан булыр инем, – ти ҡарт («Ташбаш батыр, Солтанғол һәм Солтанбай батыр»). Тимәк, әҙәп 
ҡағиҙәләрен тулы, киң ҡулланыу, ихтирамлыҡ, хөрмәтләү, ололау, яратыу, ҡәҙерләү тойғолары менән 
һуғарылып әйтелгән сәләмләү һүҙе кешелә генә түгел, яман йән эйәләрендә лә тик ыңғай хис-тойғолар 
ғына уята. «Яҡшы һүҙ – йән аҙығы», – тип юҡҡа ғына әйтелмәй шул мәҡәлдә.  

Киреһенсә, ҡәһәрләү һүҙҙәре лә үҙләштерелгән һүҙ булып килергә мөмкин: Йә, етер һиңә, бәдбәхет! 
(«Исмай»).  

Кешеләрҙең телмәрендә үҙләштерелгән һүҙҙәр ҡайһы бер осорҙа шәхестең ижтимағи торошоноң, 
хәленең күрһәткесе булып хеҙмәт иткән. Мәҫәлән, уҡымышлы кешеләр телендә XVIII-XIX быуаттарҙа 
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мотлаҡ рәүештә ғәрәп һәм фарсы һүҙҙәре ҡулланылған булған. Был шул уҡ ваҡытта мәҙәнилек 
күрһәткесе лә булып торған. Муллалар, дини кешеләрҙең телмәрен сағылдырыр өсөн ошо үҙләштереүҙәр 
бирелгән.  

Әкиәт туҡымаһында иһә билдәле бер ваҡытты, дәүерҙе, ижтимағи тормош күренешен сағылдырған 
һүҙҙәр ҙә ул – үҙләштереүҙәр. Мәҫәлән, батша һарайының тормошон, көнитмешен сағылдырған лексик 
саралар булараҡ сығыш яһайҙар ғәрәп һәм фарсы һүҙҙәре: Батша, вәғәҙәһендә тороп, бер нисә көндән 
туй яһамаҡ булып, мәжлес өсөн төрлө-төрлө ашамлыҡтар әҙерләтеп, шәһәрҙәге барлыҡ кешеләрҙе 
саҡырған, бөтә халыҡҡа – фәҡирҙәргә лә, байҙарға ла алтын өләшкән («Өс батыр»).  

Шулай итеп, ғәрәп һәм фарсы һүҙҙәре әкиәт телен формалаштырырға булышлыҡ итә, төрлө стилистик 
функциялар үтәй, әкиәт теленә эмоциональ төҫмөр, биҙәк өҫтәй.  

Дөйөм алғанда, үҙләштерелгән һүҙҙәр тел туҡымаһында бик мөһим урын тота: телдең ихтыяжы булған 
һүҙҙәргә, бигерәк тә яңы барлыҡҡа килгән реалияларға атама булып йөрөй, стилистик яҡтан матур 
әҙәбиәт телендә теге йәки был дәүерҙе ҡылыҡһырларға ярҙам итә, йәнле һөйләү телмәрендә үҙ-ара 
аралашыуҙы тәьмин итә, фәнни, публицистик, рәсми стилдәрҙә терминологик бушлыҡты (кәм тигәндә, 
телдә терминология формалаша башлаған тәүге осорҙа) тултыра, халыҡ ижады телендә иһә башҡа төрлө 
өҫтәлмә функциялар ҙа башҡара. Шул яғы менән телдәге алынмалар бик ҡыҙыҡлы тикшеренеү объекты 
булалар. 
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Түйіндеме: Мақалада тілші-әдіскер ғалым Ф.Оразбаеваның тілдік қатынас теориясы мен әдіснамасын 
зерттеуге арналған ғылыми еңбегінің мәні мен маңызы жайлы баяндалады. 
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Аннотация: В статье рассматриваются сущность и значение научной работы ученого-языковеда и 

методиста Ф. Оразбаевой, посвященной изучению теории и методологии языковой коммуникации. 
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Annotation: The article discusses the essence and significance of the scientific work of a linguistic scientist 

and methodologist F. Orazbaeva, devoted to the study of the theory and methodology of language 
communication.  
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Қазақ тілін оқыту әдістемесі ілімінің негізін қалаушы А. Байтұрсынұлы өзінің бұдан бір ғасыр бұрын 

жазылған «Баулу мектебі» атты мақаласында: «Әдіссіз тек мәніс білім – өлі білім. Тіршілік – тірлік 
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шарасы. Тірлік шарасына үйрететін білім тірі білім болу керек. Ондай білімді адам мәніс білімі мен әдіс 
білімін қатар үйренгенде білмек», - деп жазады [1].  

Бүгінгінің тілімен айтсақ, осы жердегі мәніс білім дегені – теориялық білім де, әдіс білімі – 
практикалық білім болып шығады. Сондай-ақ, мәніс білім беруді танымдық (когнитивтік) бағдарлы 
оқыту, ал әдіс білім беруді қатысымдық (коммуникативтік) бағдарлы оқыту деп қарастырсақ та дұрыс 
болмақ. 

Педагогика ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, Педагогика ғылымдары 
Халықаралық академиясының академигі Фаузия Оразбаеваның ғылыми еңбектерін саралай келе, 
осы А. Байтұрсынұлы айтып кеткен «мәніс білім» мен «әдіс білімді» қатар ұстанғанын айқын 
көреміз. 

Фаузия Оразбаева 1990 жылдардан бастап тілдік қатынас жайлы зерттеулерін тереңдете 
жүргізіп келіп, 1996 жылы «Тілдік қатынас пен қатысым әдісінің ғылыми-теориялық негіздері» деген 
тақырыпта докторлық диссертация қорғады. Теоретик-әдіскер ғалымның бұл зерттеуі - қазақ тіл 
біліміндегі тілдік қатынас теориясының ғылыми негіздерін қалаумен қатар тұңғыш рет «оқушы 
мен оқытушының тікелей қарым-қатынасы арқылы жүзеге асатын; белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін 
қалыптастыратын, тілдік қатынас пен әдістемелік категорияларына тән басты белгілер мен қағидалардың 
жүйесінен тұратын; тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілді қарым-қатынас құралы ретінде 
іс жүзіне асыратын» қатысымдық әдістің әдіснамасын ұсынған еңбек болды [2].  

Қазақ тілін екінші тіл ретінде үйрету әдістемесі кенжелеп дамып, құрылымдық, аударма-
грамматикалық бағыттан аса алмай келген кеңес дәуірінде осы мәселенің өзектілігіне көңіл 
аударып, теориялық ізденістерін антропоөзектік бағытқа қарай бұрып, тілдің басты 
коммуникативтік қызметін жаңаша тұрғыда зерттеген ғалым Ф.Оразбаева мұнымен де шектеліп 
қалмай, өзі теориясын қалыптастырған қазақ тіл білімінің жаңа саласы – тілдік қатынастың 
әдістемелік теориясы мен қатысым әдісі арқылы қазақ тілін оқытудың да негізін қалады.  

Ғалымның осы лингвистика мен әдістеме сынды екі ғылым арнасын бір жерге тоғыстырған 
зерттеу еңбегі А. Байтұрсынұлы атап көрсеткен «мәніс білім» мен «әдіс білімнің» бір жерге қатар 
келуінің жарқын үлгісі бола алады. Ф. Оразбаева өзінің осы зерттеуі арқылы дидактиканың басты 
ұстанымы – теорияның практикамен байланысын көрсетіп, іс жүзінде жүзеге асырған ғалым болды.  

Тілдің «барлық ерекшеліктерінің ішіндегі ең маңыздысы және бастысы» саналатын «қатысымдық 
қызметі» Ахаң айтқан «тірлік шарасына» жұмсалады. Олай болса, тілдің осындай ерекше қызметі жайлы 
білім құрғақ сөз - «мәніс білім» дәрежесінде қалып қоймауы керек екенін, оны өмірде қолданудың «әдіс 
білімі» де қатар ұсынылуы керек екенін көрегендікпен болжады, жан-жақты зерттеп, айтылым, жазылым, 
оқылым, тыңдалым, тілдесім үдерістерінің сөйлеу және ойлау механизмдеріне байланысты аспектілерінің 
әдістемелік жүйесін қалады.  

«Адамдар арасындағы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, дыбыстық таңбалар жүйесінің жиынтығы 
арқылы ойды жарыққа шығарудың құралы» саналатын тілдегі қатысымдық құбылысты зерттеуге 
бағытталған еңбегінде ғалым Ф.Оразбаева: «Тілдік қатынастың қоғамдық негізі қарым-қатынас құралы 
тілдің қоғамдағы рөлі мен мәніне байланысты. Қазақ тілінің қатысымдық ерекшелігін зерттеуде 
оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудың, қазақ тілінің қоғамдық мәнін жете түсіндірудің ерекше 
маңызы бар. Бұл – біріншіден, жалпы дүниеге деген танымдық көзқарастың негізінде танылса, екіншіден, 
қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қатынас құралы ретіндегі алатын орнына байланысты 
қарастырылады», - деп жазады [3]. 

Жоғарыда аталған «Баулу мектебі» мақаласында А. Байтұрсынұлы мәніс білім мен әдіс білімнің 
айырмашылығын көрсету мақсатында: «Тіршіліктің ең оңай ісі – қазық істеу немесе қарындаш ұштау. 
Бірі шотпен, екіншісі пышақпен істеледі. Шотты қалай ұстап, қалай жону мәнісін түсіндіріп, әбден 
білдіргенмен, шот шауып, пышақпен жонып әдісін алмаған адам қазықты да дұрыстап істей алмайды, 
қарындашты да дұрыстап ұштай алмайды», - деген мысал келтіреді [1]. Демек, тілдің құрылымы мен 
мәнін, тарихы мен бүгінін теориялық тұрғыда құр сипаттап, мәніс білім беріп қана қою жеткіліксіз, тілді 
қатысымдық тұрғыдан меңгеріп, өмірдің түрлі тілдік жағдаяттарында прагматикалық тұрғыда оңтайлы 
қолдана білуге баулу қажет. Теориялық (мәніс) білім танымдық бағдарлы оқыту кезінде, ал практикалық 
(әдіс) білім коммуникативтік бағдарлы оқыту кезінде жүзеге асады.  

Тілдің қызметі тек қатынас құралы ретінде шектеліп қалмайды, одан әлдеқайда маңызды. Қатынас 
адамдардың ұжымдық іс-әрекетінің негізгі сипаттамасын және ұжымдағы тұлғаның әрекетін көрсетеді, 
сондықтан тұлғаны тәрбиелеудің күшті факторы ретінде саналады. Шынында да, іс-әрекет (еңбек) және 
қарым-қатынас – адамның әлеуметтік тұрмысының, оның өмір сүру салтының екі жағы, қатынас таным 
үдерісімен тікелей байланыста дамиды. Сондықтан қатысымдық бағдарлы оқытудың мәні мен маңызын 
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жоғары көтере отырып, ғалым Ф.Оразбаева дәстүрлі әдістемеден бері келе жатқан тілді танымдық 
бағдарлы оқытуды да қолдайды.  

Ф.Оразбаева бұл мәселеге қатысты: «Танымдық лингвистика тіл арқылы қоршаған ортаны, адамзат 
қасиеттерін, қоғамдық құбылыстар мен жаратылысты танып білудің ғылыми-теориялық негіздерін 
қарастырады. Сондықтан қазақ тілін оқытуда танымдық лингвистика ілімі білім мазмұнының танымдық 
бағыттары мен аспектілерін әр түрлі қырынан ғылыми негіздейді және адамның таным үдерісіне қатысты 
білімін тереңдетіп, тәжірибесін молайтады», - деп жазды [4].  

Танымдық бағдарлы оқыту тіл үйренушіге ұсынылатын тілдік және сөйлесімдік бірліктері арқылы сол 
тілді қолданушы елді, халықты, ұлтты, оның материалдық және рухани байлығын танытуды көздейді. 
Қазақ тілін оқыту сабақтарында елтанымдық, ұлттанымдық деректерді қатысымдық әдіс арқылы 
тартымды, қызықты етіп ұсыну мақсаты қойылады. Ұлт тарихы, мәдениеті, тұрмыс-салты, дүниетанымы 
жайында терең біліммен қаруланған, жан-жақты, білікті, нағыз ұлтжанды, танымдық әрі қатысымдық 
бағдарлы сабақтарды ұйымдастыруға ұйытқы бола алатындай өзінің де кәсіби құзыреттілік деңгейі 
жоғары маманға көмекке келеді. Ф.Оразбаеваның жетекшілігімен шыққан «Деңгейлік қазақ тілі» 
оқулықтарында тіл арқылы ұлттың ой-арман, сана-сезім, мақсат-мүддесін, басты құндылықтарын 
танытуға, қазақ ұлтының әлемді тілдік бейнелеуінің сырларын түсіндіріп, басты құндылықтарын 
меңгертуге бағытталған мәтіндер жүйесі, қатысымдық бағдарлы оқытуға негізделген дискурсстық, 
аутентивті мәтіндерді меңгертуге арналған сөйлеу жаттығулары ұсынылады [5].  

Лингвистикада «тіл» мен «сөйлесімнің» дихотомиясы белгілі. Тіл - статикалық күйге ие, сөйлесім - 
динамикалық үдеріс. Тіл дегеніміз – сөйлесімді тудыру ережелерінің жиынтығы болса, сөйлесім дегеніміз 
– осы ережелерді тілдік қатынаста қолдану. Тіл – адам санасы мен танымын, мәдениеті мен 
психологиясын жинақтаушы, сөйлесім формасында жеткізуші феномен. Тіл сөйлесім арқылы жүзеге 
асады. Ф.Оразбаева: «Қатысымдық байланыс бар жерде сөйлесім арқылы қарым-қатынас бар. Тілдік 
қатынастың қай түрі болсын, сөйлесімнің кез келген түрін іске қосады. Сонымен, сөйлесімді жүзеге 
асыратын – тіл де, оның іске асуына жағдай жасайтын – қарым-қатынас. Тіл мен сөйлесім бір ортақ 
жүйенің екі бүтін құрамы болса, қарым-қатынас, яғни, қатысым – олардың шарты. Сонымен, сөйлесім 
дегеніміз – тіл арқылы дыбысталып айтылатын, ойды жарыққа шығаратын, қатысымдық мәні бар, әрі 
әлеуметтік, әрі даратүрлік құбылыс», - деп атап көрсетеді [3]. “Адам тіл арқылы нені жеткізетінін 
білгенімен, тілді және сөйлесім процесін өзіне бағындыра алмайды. Сөйлесім әрекеті, адамның сөйлеу 
тілі өзіне бағынышты емес, ол – жаратылыстан пайда болған ерекше құбылыс” [6].  

Сөйлесім әрекеті мидың сенсорлы аймағының қызметі мен мидың функционалды өсіп-өрбуіне тікелей 
байланысты. Мидың негізгі бөлімі екі (оң және сол) ми сыңарынан тұрады. Адамның сөйлесім әрекеті 
оның миының жартышарларының жаратылысына қарай, бір жартысының екіншісіне қарағанда басым 
қызмет атқаруына байланысты көрініс беретіні ғылымда дәлелденген. Бір жақ ми сыңарының әрекеттерге 
ерекше жауапты болып, белгілі бір үстемдік орталыққа айналуы латериализация құбылысы арқылы 
жүзеге асады. Латериализация - адамның дамуымен бірге жетіліп отыратын табиғи құбылыс, бөгде тілді 
меңгерудегі бұл құбылыстың маңызы ерекше. Соған байланысты тіл үйренушілердің қатысымдық 
әлеуетін анықтау мақсатында олардың миындағы қос жартышарлардың қызметіне қарай тілдік және 
сөйлеу типтерін айқындап алу қажеттілігі туындайды. Адам миының қос жартышарларының ойлау 
әрекетінде атқаратын қызметін тіл үйрету үдерісінде дұрыс пайдалану – сапалы нәтижеге жылдам қол 
жеткізудің басты алғышарты. Адам миындағы қос жартышарлардың үйлесімді қызметі тұлғаның 
танымдық әрі қатысымдық құзыретін қалыптастыруға ықпал етеді.  

Бұл жөнінде Ф.Оразбаева: «Тілдік қатынастағы вербалды және когнитивтік әрекеттердің бірлестігі 
адамзаттың қоршаған ортаны, әлемді тіл арқылы бейнелеп, оны зерделеп тануына мүмкіндік жасайды, 
таным тілден көрініс тауып, адам ойын сыртқа шығарады. Адамның танымдық әлеміндегі тілдік және 
тілдік емес жүйесі қатысымдық және танымдық құрылым ретінде коммуникация мен когницияның 
зерттеу нысандарын біріктіре отырып, тілдік қатынас пен таным процесін бір-бірімен сабақтастырады, 
тоғыстырады», - деп жазады [4]. 

Психологтар мен физиологтардың зерттеулеріне сүйенер болсақ, адамның таным үдерісі оның 
миының қосжартышарының алма-кезек қызметі арқылы жүзеге асады. Тек екі жарты шардың 
қызметіндегі басымдық әр адамда әр басқа болады. Мысалы, біреуде оң жақ жартышардың, ал екінші 
адамда сол жақ жартышардың басымдық рөл атқаруы сол адамның ойлауы мен қабілетіндегі ғана емес, 
іс-әрекет, мінез-құлқындағы, тіпті санасындағы өзгерістерге себепкер болады. Тілдік және сөйлесімдік 
құзыреттілік пен қабілеттіліктің сипаттамасы ғылымда шет тілін меңгерудің танымдық-лингвистикалық 
және қатысымдық-сөйлесімдік үлгілеріне сәйкес келетін дихотомия түрінде берілген. 

М.К.Кабардов шет тілін оқытуда тілді меңгерудің когнитивті-лингвистикалық үлгісі үшін тиімді 
болатын когнитивті-бағдарлық оқыту мен тілді меңгерудің коммуникативті-сөйлесімдік үлгісі үшін 
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тиімді болатын коммуникативті-бағдарлық оқыту түсініктерін енгізді. М.К.Кабардов тіл үйренушілердің 
мұмкіндіктеріне қарай үш типі - қатысымдық-сөйлесімдік, танымдық лингвистикалық және аралас 
(танымдық-лингвистикалық) болады деп атап көрсетеді [7]. Қатысымдық типтің табиғи ерекшелігіне 
оның миының оң жақ жартышары айырықша басым болуы және жүйке жүйесінің елгезектігі мен әлсіздігі 
тән. Ал когнитивті типке оған керісінше, миының сол жақ жартышарының айырықша басым болуы және 
жүйке жүйесінің енжарлығы мен күштілігі тән. Аралас тип осы аталған психологиялық және 
психофизиологиялық параметрлердің шамамен тең дәрежеде келуі арқылы көрініс табады. Қатысымдық 
тип бірінші сигналдық жүйеге ие болып келіп, сөйлесім әрекетіне бейім келеді, ал когнитивтік 
(танымдық) тип екінші сигналдық табиғатқа ие бола отырып, лингвистикалық теорияларды жақсы 
меңгереді. Қазақ тілін үйретуде тілдік (когнитивті) үдерістер қазақ тілін меңгерумен байланысты болса, 
ал қатысымдық (сөйлесімдік) қызметі осы тілді қолданумен байланысты. 

А.Байтұрсынұлы: «Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман болмағы жұмсалатын 
орнының керек қылуына қарай», - деген болатын [8]. Тілші-әдіскер ғалым Ф.Оразбаева қатысым әдісін 
қазақ тілін үйрету жүйесіне пәрменді өзгерістер енгізу аса қажет болып отырған дер кезінде 
ұсынды. Ф.Оразбаева қалыптастырған ғылыми-әдістемелік мектепте қазақ тілін әрі қатысымдық, әрі 
танымдық бағдарлы оқыту мәселелері жан-жақты зерттелуде. Қазақ тілін қатысымдық-танымдық 
тұрғыдан оқыту мәселесі бойынша Ф.Оразбаеваның жетекшілігімен докторлық диссертация жұмысы да 
қорғалды [9]. Ұстаз ілімін жалғастырған еңбектерде қазақ тілін үйретуде қатысымдық-танымдық 
бағдарлы оқыту технологиясын дамыта отырып, лексикалық бірліктерді танымдық бағдарлы оқыту, 
сөйлесім мәтіндерін меңгерту тапсырмаларын қатысымдық бағдарлы құру мәселелері тереңнен зерттеліп, 
оқу үдерісіне енгізіліп, тиімділігі дәлелденуде.  

Ұстазымыздың қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін асқақтауға қосқан елеусіз үлесін мақтанышпен 
айта келіп, деніне саулық, еңбегіне жеміс тілеймін. 
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 Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития навыков чтения, как важного 
элемента речевой деятельности человека с возможностью совершенствования когнитивных и 
коммуникативных навыков. Чтение становится объектом анализа на стыке физиологических и 
кумулятивных особенностей каждого члена социума. Внимание сфокусировано на процессах и заданиях 
до, во время и после чтения, сочетая необходимость прикладного подхода, включающего элементы 
критического мышления, кейсового метода и комплексного переосмысления. 

 Ключевые слова: чтение, речевая деятельность, языковая коммуникация, когнитивная функция. 
 Annotation: This article discusses the development of reading skills, as an important element of human 

speech activity with the possibility of improving cognitive and communication skills. Reading becomes the object 
of analysis at the junction of the physiological and cumulative characteristics of each member of society. 
Attention is focused on processes and tasks before, during and after reading, combining the need for an applied 
approach that includes elements of critical thinking, a case study method and a comprehensive rethinking. 

 Keywords: reading, speech activity, language communication, cognitive function. 
 

 ...Біздің үйдің басты құндылығын да, негізгі қорын да том-том кітаптар, сарғайған дәптерлер 
мен бума-бума қағаздар құрайды десем, артық болмас... Бірде қағаз іздеп жүріп, әкемнің жарық 
көрмеген пьесасының қолжазбасына тап болдым. Шағын ғана дәптерге маржандай тізіліп түскен 
махаббат оқиғасының құшағына қалай кіріп кеткенімді өзім де аңғармай қалыппын... Енді бірде 
кішкентай қойын дәптерлердің бес-алтауына кезігіп, жоспарлаған шаруамнан қалып, тағы да 
«оқылымның» төрінде ұзақ отырғаным бар... Бұл анамның студент кезінде оқыған кітаптарынан 
түртіп алған «ойлы тізбектер» қобдишасы болып шықты... 

  
Адамның тілді меңгеру деңгейін анықтаудың ұтымды да қолжетімді көрсеткіштерінің бірі – тіл 

үйренушінің оқу дағдысын тексеру, оның мәтінді түсіну қабілетін саралау, өз көзқарасын таныта білуін 
бақылау. Білім берудің дәстүрлі қағидаттарына сүйене, тіл үйренудің дәлелдеуді қажет етпейтін 
аксиомасын басшылыққа ала анықталатын бұл заңдылықтың астарында адамзат баласының табиғи 
жаратылысы да, даму әрі жетілу стратегиясы да жатары анық. «Оқылым, біріншіден, ой мен мидың 
бірлескен жұмысына байланысты болады, екіншіден, жазылған графикалық таңбалардың тізбегін 
дұрыс танып білуге қатысты. Үшіншіден, мұнда осы таңбалардың ішкі мән-мағынасын дұрыс 
түсінудің ролі зор. Осындай ерекшеліктер іске асқан жағдайда ғана оқылған материалдан керек 
ақпараттар жинақталып алынып, оқушының қажетіне жарайды» [1; 302],-деп ғалым Ф. Оразбаева 
атап көрсеткендей, оқылымның тілдік қатынасты дамытуда атқарар қызметі орасан зор. Тілдің ауызша 
және жазбаша формаларын асқан шеберлікпен байланыстырған сөйлесім әрекетінің бұл түрі, бір 
жағынан, адам миының туындысы деп танылса; екінші жағынан, жанды қозғалыстағы тілдің көрінісі, 
контекстік мағынадағы сөздің кеңістігі деп бағаланатыны сөзсіз, себебі «Оқылым – берілген материалды 
түсініп, ұғу ғана емес, ондағы әрбір тілдік-қатысымдық бірліктердің мағынасын білу, қалпын тану 
және оны тілдік қарым-қатынаста кеңінен пайдалана білу» [1; 302] болып табылады. Абай 
Құнанбайұлы айтқандай, «ақ қағаз бен қара сияны ермек» қыла дүниеге келген жазбалардың ішінен 
«керектісін тауып», өміріңе арқау етуің де сол оқылымның сырын терең түсінуден, сана мен жады 
қызметтерін үйлесе сабақтастырудан басталатыны анық, сондықтан болар тілді меңгерудің жоғары 
деңгейіне жету, шешендік өнердің өнегелі мектебінен нәр алу, жазылымның шебері атану – барлығы 
ежелден белгілі оқу дәстүрімен қалыптасады.  

 «Артық ғылым кітапта, ерінбе оқып көруге» деген Абай атамыздың ой тізбегіне жүгіне отырып, 
бүгін оқылым тапсырмаларын тіл үйрету дәрістерінің аса құнды арнасына айналдыру – уақыттың 
міндеттеуімен, заманның өзектеуімен келген мәселелердің бірі. Оқылыммен жұмыс – екі жақты процесс. 
Бұл – әрі тіл үйренушінің сөздік қорын кеңейтуге, пайымын тереңдетуге, талдауын дәйектеуге 
көмектесетін құралдар жиынтығы ретінде; әрі тіл үйретушінің немесе оқытушының танымы мен 
тәжірибесін дамытуға мүмкіндік беретін дағдылар кешені ретінде анықталатын үдеріс. «Оқылымның 
нәтижесінде әдеби, мәдени, әлеуметтік салалардағы жылдар бойы жиналған адамзаттық 
тәжірибелер бір кезеңнен екінші кезеңге өтіп, адамдардың қарым-қатынасын жетілдіреді, білімін 
арттырады, ішкі ой-санасын байытады. Ойлау қабілеті мықты дамыған адамның сөйлеу қабілеті де 
ерекше болады» [1; 303] десек, оқылым – тілдік дағдыларды қалыптастырудың, қарым-қатынасқа керек 
тілдік құралдарды жинақтаудың өзгеше мүмкіндігі, себебі, тілші-әдіскер Ф. Оразбаева тұжырымдағандай, 
оқылымға төрт түрлі компонент «үздіксіз» қатысады: адамның көру мүшелері, ойлау мүшелері, тілдік 
бірліктердің таңбалық тізбегі, қатысымдық бірліктердің мағыналық тізбегі [1; 304]. Адамға тән барша 
физиологиялық ерекшеліктерді байланыстыра отырып, универсалды, әмбебап қызмет атқаратын 
әрекеттің бұл түрі ұтымды қолданыстың нәтижесінде білім беру жүйесінің сапасын арттыруға да, бүгінгі 
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оқытушының жеке дайындық деңгейін тереңдетуге де, танымын кеңейтуге де, сол арқылы маманның 
білімі мен біліктілік дағдыларын жан-жақты дамытуға да көмектеседі.  

Симон Боргтің айтуына қарағанда, соңғы уақытта қызығушылық тудырып жүрген проблемалардың 
қатарында «language teacher cognition», яғни тіл мұғалімдерінің танымын зерттеу, олардың білім беру 
жүйесіне ықпалын зерделеу маңызды болып отыр. Ғалым қабылдауында «тілді оқытатын мамандардың 
ойлау кеңістігі, білімі мен сенімі, оқыту тәжірибесі (what language teachers think, know and believe, and of 
its relationship to teacher’s classroom practicies) олардың аудиториядағы белсенді де шешуші қызметтерін 
негіздейтін» ұғымдар болып табылады [2; 1]. Аталған пікірдің жалғасы ретінде Марион Уиллиямс 
бастаған зерттеушілердің тіл үйретушілердің психологиясын талдаған еңбегіне назар аударуға болады. 
Үйрену/меңгеру мен білім берудің (learning & education) арасындағы айырмашылықты басшылыққа ала 
отырып, ғалымдар үйренуді білім берудің маңызды бөлігі тұрғысынан зерделеумен қатар, оны 
үйренушілер өмірімен тығыз байланыс құрайтын құндылықтар жүйесі, үйретуге негізделген өнегелі 
дағдылар тоғысы деп қарастырады. Авторлар: «кейбір үйрету әрекеттері, шын мәнінде, өзінің басты 
функциясын атқармай жатады, яғни үйренушілердің өміріне қажет құнды арнасын жоғалтып алып 
жатады (they lack a real value to life of the learner)» [3; 6],-деп тұжырымдайды. Мәселенің негізінде тиімді 
оқытудың (effective teaching) 1984 жылы ұсынылған 9 түрлі фактілері мен 1992 жылы дәйектелген 10 
түрлі категориялары салыстырыла тілге тиек болған. Алғашқы мәселелердің тізбегі: ұсынылатын 
ақпараттың (презентацияның) анықтығы; оқытушының энтузиазмы; дәріс барысында қолданылатын әдіс-
тәсілдер мен әрекеттердің алуандығы; жетістікке бағдарланған (archievement-oriented) дағдылар; 
негізделген материалдарды (criterion materials) үйрену мүмкіндігі; студент идеяларына қолдау көрсету 
(acknowledgment & stimulation of student ideas); сынның болмауы (lack of criticism); дәрістің басында және 
өн бойында құрылымды комментарийлерді қолдану және студенттердің жауаптарын бағыттап отыру 
(guiding of student answers) – сияқты оқыту әрекеттерін топтаса, араға 10 жылға жуық уақыт сала 
категориялар – ұнайтын атмосфера (enjoyable atmosphere), қызығушылық пен уәжделген амалдардың 
қолданысы (an interesting and motivating way), студенттердің қиындықтарына көмектесу, өзіне деген сенім 
мен үміттерін күшейту (to raise their expectations of themselves), білімдегі жеке дарындылығын көрсету 
(demonstrating personal talents of knowledge) – секілді ұғымдармен толықтырылды.  

Талдауға арқау болар бұл тізбек, біріншіден, білім беру жүйесіндегі әр кезеңнің өз ерекшелігін 
сипаттауға себепкер болса; екіншіден, кіріккен жаңа ұғымдардың көмегімен маңызды жаңа 
ұстанымдардың күн тәртібіне қойылғанын дәлелдеуге мүмкіндік беріп отыр. Осыған орай, өткен ғасыр 
еншісіндегі А.Байтұрсынұлы ойларының өміршеңдігіне таңғалмау мүмкін емес. Ғұлама тілші: «Үйрену 
һәм үйрету ең басында қиын. Балалар оқудың басында қиналмаса, оқудан тауы шағылмай, көңілі 
қайтып, мұқалмайды, оқуға ықыластанып, оқыған сайын қызығады» деген екен. Демек қазіргі тіл 
үйренушінің тұлғалық сипаттамасы да, қоғамдық қызметі де, әлеуметтік портреті де, экономикалық 
жағдайы да, психологиялық ерекшелігі де тілдік портфолио мен тілдік бағдарламаның басты дайындалу 
принциптерін саралаумен қатар, бүгінгі қазақ тілі курстарының әрі міндетті, әрі таңдау компоненті 
ретінде оқытушының да, студенттің де алдына біршама міндеттер жүктеуі – заңдылық. Нәтижесінде тіл 
үйренушінің қызығушылығын бағдарлау да оқытушының педагогикалық тәжірибесін кәсіби 
біліктілігімен шыңдау арқылы іске асырылатын көрсеткішті құрайды.  

Тілші Ф.Оразбаева: «Тілдік қатынастағы коммуникацияның сапасын баяншы-мәтін-қабылдаушы-
таным арасындағы қатынастар арқылы ажыратуға болады» [1; 184],- деп қорытындылағандай, тіл 
сабақтарының басты арнасы осы байланыс моделіне құрылғаны абзал. Бұл ретте «мәтін» баяншы мен 
қабылдаушы арасындағы қарым-қатынасты дайын үлгілердің көмегімен, қалыптасқан танымдық 
көкжиектерге сүйене және жадыда сақталған ақпараттарды қайта өңдеу арқылы жүзеге асыратын негізгі 
құрал деп танылады, өйткені «Қатысымдық бірліктердің жоғарғы сатысы мәтінді – адресант тілдік 
ақпараттар арқылы қабылдап, арнайы лингвистикалық таңбалар жүйесі ретінде кодқа салады. 
Мұндағы таңбалар жүйесі – адамдардың бір-бірімен өмірдің барлық саласында тілдік қатынас 
жасауына мүмкіндік туғызатын сөйлесім әрекетін қажет етеді» [1; 184]. Берілген үзіндінің кілт 
ұғымын құрайтын «лингвистикалық таңбалар жүйесі ретінде кодқа салу» тіркесінің астарында 
оқылымның айтылым мен жазылымға, тыңдалым мен тілдесімге арқау болар негізгі белгілері 
жинақталғанын байқауға болады.  

Ана тілді аудитория мен өзге тілді аудиториялардағы оқылымның мазмұны да, қызметі де бірдей бола 
бермейтіні анық. Тілді екінші тіл ретінде немесе шет тілі ретінде меңгеруге бағытталған зерттеулерде оқу 
арқылы сөздік қорды, айтылым мен жазылым, тілдесім дағдыларын дамытуға бағытталған басымдық 
көзге түседі: «When EFL students read extensively, they become fluent readers. But there is more. Studies have 
established that EFL students increase their vocabulary, and become better writers. We also know that reading 
extensively helps increase oral fluency - listening and speaking abilities» [4], яғни ағылшын тілін шет тілі 
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ретінде үйреніп жатқан студенттер үшін оқылым – барлық өзге сөйлесім әрекетінің түрлерін 
сабақтастыратын қажеттілік. Ескеретін бірінші мәселе – таңдалатын мәтіндер мен кітаптардың күрделілігі 
немесе тіл үйренушінің «қолайлы кеңістігін» (comfort zone) қалыптастыру алғышарты, яғни бір бетке 
шаққанда бейтаныс сөздердің шамамен екеуден аспауы. Бұл ережені, Р. Ричардтың пікірінше, әсіресе 
ортадан жоғары деңгейге дейін ұстану керек. Екіншіден, әдіскерлер қарапайым деңгейде аптасына бір 
ғана оңай оқылатын кітаппен шектелген дұрыс деп есептейді. Үшіншіден, студенттерге кітап таңдау 
құқығы берілу керек деген көзқарасы да қызықтырады. «Allowing students to select what they want to read is 
key. Again, this is related to the basis of extensive reading: we learn to read by reading» – Студенттерге өзіне 
ұнайтын оқылым материалын таңдауға мүмкіндік беру – кілт мәселе. Бұл экстенсив оқылымның, яғни оқу 
арқылы оқуға үйренеміз деген ұстанымға негізделген кең көлемді оқудың қағидасы – деген тұжырымға 
сүйену оқылымнан кейінгі әрекеттердің (post-reading activities) [5] өзекті тізбегін жасауға көмектеседі. 
Олардың қатарында: кітаптың рәсімделуін бағалау, ұнаған бөлімдерді дауыстап оқу, қызық сөздер мен 
қолданбалы тіркестерді көшіріп жазу және т.б. тапсырмалар қамтылады. Әрқайсысы тіл меңгерушінің тіл 
мен сөйлесімді ұштастырар қабілеттерін дамытуға жол ашады. Аталған мәселелер қазақ тілінің деңгейлік 
оқыту міндеттерімен ұштаса отырып, ортақ ұстанымдар тізбегін саралауға мүмкіндік береді: «әр білім 
алушының қазақ тілінде сөйлеу деңгейін анықтай отырып, әркімнің сұранысы мен тілді білу деңгейіне 
сәйкес қазақ тілін коммуникативтік- танымдық тұрғыдан меңгерту; деңгейлер бойынша 
ауызша/жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру; тіл үйренушінің түсіну, сөйлеу, жазу, тілдесу 
дағдыларын қарапайымнан күрделіге қарай негізделген талаптар бойынша дамыту» [6; 30]. 

Оқылымның өзгеше талап-міндеттері мен сұраныс аясын айқындайтын мәселелер қатарында жоғары 
не жетік деңгейдегі қазақ тілі дәрістеріне мән берген дұрыс. Ә.Бөкейхан: «Ақыл да, ұсталық да оқумен, 
істеумен жүре ұлғаяды...Рухани мәдениеттің бір белгісі – жалпы оқу, газета, кітап оқып, ғылым 
жолын тану, қол жеткені ғылым жолында ізденіп, адам баласына жақсылық жол ашу» деген екен. 
Кітап оқу дәстүрін үзбей, баланың танымдық әлемін кеңейту, әсерлі бейнесін көркемдеу, есейген шағына 
алып барар құндылықтарын қалыптастыру – оқылымның барша адамзат баласына сыйлаған құдіретті 
күші, ал арнайы ақпараттар тізбегімен жұмыс істеу, ғылыми жаңалықтардан хабардар болу, оны халық 
игілігіне бағыттау әрі тілдік дәрістерге ұтымды пайдалану – оқылымның уақыт талабымен келген өзгеше 
қыры. Бұл ретте тілдік деңгейі жоғары топтарға арналған, кәсіби құзыреттілікті дамытуға бағдарланған 
пәндердің (курстардың) оқылыммен қамтамасыз етілу шарттарына назар аударуға болады. Назарбаев 
Университетінде бұл курстар 300 деңгейлік пәндер деп аталады. Олар мақсатына қарай екі түрлі бағытпен 
ерекшеленеді: бірі – мәдени-танымдық курстар, екіншісі – кәсіби дәрістер. Алғашқы қатарда қазақтану 
бағытын көздеген «Қазақ әдебиеті», «Қазақ әңгімелері», «Тіл және мәдениет», «Тіл және халық», «Тіл 
және жаһандану», «Абай әлемі», «Ономастика», «Қазақстан тарихы» және т.б. курстар ұсынылса, екінші 
кезекте «Бизнес қазақ тілі», «Дипломаттарға арналған қазақ тілі», «Инженерлерге арналған қазақ тілі», 
«Медицина саласындағы қазақ тілі», «Мемлекеттік қызметтегі қазақ тілі» сияқты пәнаралық 
сабақтастыққа негізделген тілдік бағдарламалар дайындалады.  

Сабақ барысында әлемдегі тілдік стандарт жүйелеріне (ACTFL, CEFR, JLC) сүйене отырып, әр курс 
бойынша оқылым мазмұны, жанры және көлемі нақтыланады. Нормативті көрсеткіштер апталық (75 – 
100 бет аралығында), айлық (300 – 400 бет) және қорытынды үлгісінде (1200 – 1600 бет) жинақталып, 
студент силлабусында көрсетіледі. 300 деңгейдегі екі бағыттың айырмашылығын әдеби (fictional) және 
ақпараттық (informative) оқылымдардың арасалмағы немесе таңдауы анықтайды. Оқуға берілетін бет 
саны мақалалармен шектелмей, тың ізденістердің қажеттілігін дәйектейді. Әр бағыт бойынша қазақ 
тіліндегі ғылыми-танымдық немесе публицистикалық материалдың, біріншіден, табылу қиындығын, 
екіншіден, аудиториядағы студент санына орай қамтамасыз етілу мүмкіндігін ескерсек, қазіргі Pdf 
нұсқасындағы кітаптардың қолданбалылығына еріксіз көз жеткізесің. Әрине, кез келген оқылым 
материалы сұрыптаудан өтеді: жазылу сауаттылығы мен мазмұнына қарай, түсінікті қабылдануына орай, 
ең бастысы, танымдық әрі қызығушылық деңгейі бойынша. Бастапқы кезде тыңдалым мен оқылым 
нұсқалары https://kitap.kz/ сайтымен жұмыс істеу нәтижесінде жинақталса, биылдан бастап академиялық 
ғылыми контентті https://openu.kz/kz/books сілтемесінде орналасқан кітаптарды пайдалану арқылы мүмкін 
болды. Үйлесімді жалғасын тапқан екі сайттың да артықшылығын жастардың қызығушылығын 
тудыратын әрі ғаламдық білім дереккөздерімен тоғысқан мәліметтер, оқулықтар сұрыптайды. Бұқаралық 
ақпарат құралдарынан іріктелетін ақпараттарға қоса, аталмыш материалдар студенттің пәндік білімін 
қазақ тілінде жетілдіруге, терминологиялық жүйесімен қазақ тілді мәнмәтіндер аясында танысуға септігін 
тигізеді, сол арқылы жетік деңгейдегі студенттің санасында ғылыми тілдік ортаның моделі жасалып, 
қазақ тілінің белгілі бір мамандықпен байланысқан тілдік ұстанымдары қалыптасады. Мысалы: кірме 
сөздердің жазылу емлесі, өзге тілдермен (ағылшын, орыс) салыстырылатын тыныс белгілерінің қойылу 
ережесі, сөйлем құрылымдары, ойды жеткізу конструкциялары, жазылым нұсқалары және т.б.  

https://kitap.kz/
https://openu.kz/kz/books
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Ф.Оразбаеваның «Тілдік қатынас» атты еңбегінде оқылымның дәстүрлі бағыттарымен қатар, бүгінгі 
күннің қажеттілігімен өзектелген төрт түріне сипаттама берілген. Олар: танымдық, зерделік, ізденімдік 
және көрсетімдік оқылым [1; 305]. Адам баласына тән төрт түрлі әрекетпен байланысқан бұл 
оқылымның әрқайсысы тек студентке ғана емес, оқытушыға да жаңа ізденіс арналарын, таным 
көкжиектерін, зерделеу бағыттарын, көру мүмкіндіктерін ашары сөзсіз. Эмоционалды қабылдаудан гөрі, 
рационалды ойлауға көбірек бағытталған Назарбаев Университетінің студенттері пән силлабустарында 
көрсетілген бағалау тапсырмаларын, олардың нақты апталық мерзімдерін және тапсырманы орындау 
нұсқаулығын жіті қадағалауда ұстайды. Силлабус – университетте әрі пәннің паспорты, әрі толық 
сипаттамасы тіркелген құжаты. Осыған орай, 100%-дың кем дегенде 10%-ын иемденетін оқылымның 
тапсырмасы да, орындалу ережесі де нақтылығымен өзгешеленеді, сондықтан дайындық барысында 
оқытушының өзі де әрі іздеу, әрі тану, әрі зерделеу жұмыстарын қоса атқарады. Студенттермен тығыз 
байланыста, олардың мүдделерін ескере жинақталатын материал бағалауға тиімді, ұтымды және 
қолданбалы сипатта болу үшін оқылымнан кейінгі тапсырмалар да шығармашылыққа, логикаға негізделе 
отырып, қызық болғаны дұрыс.  

«Оқылым – графикалық таңбалар арқылы қағаз бетіне түскен сөздер мен тіркестердің мағынасы 
мен мазмұнын ой мен сананың нәтижесінде қабылдай отырып, сауатты, дұрыс, мәнерлеп, ұғынықты 
оқу және одан қажетті деректі түсініп, сұрыптап алу» [1; 302] болып табылатындықтан, «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясында дайындалған кітаптардың 
ғылыми айналымға енуі қазақ тілінің ғылыми әлеуетін арттыруға, академиялық дәрежесін көтеруге әрі 
қоғамдық қызметін салалық деңгейде, кәсіби негізде тереңдетуге көмектесетіні сөзсіз. Кәсіби 
мамандандырылудан гөрі көпшіліктің танымдық сауаттылығын арттыруға негізделген басылымдардың 
мазмұны да, құрылымы да, материалды ұсыну ерекшелігі де назар аудартады.  

«Құндағында жатып бесік жырын тыңдаған, ананың уыз сүтіне қанып, ұлы дүние дауысын да ана 
тілінде естіп, өміртану, адамтану, қоғамтану мектебін де ана тілі арқылы таныған, қабылдаған алаш 
өкілдерінің бәріне тән қасиет – қазақтың шұрайлы, бейнелі көркемсөзіне деген құрмет пен құштарлық» 
[7; 76] деген ғалым Ф.Оразбаеваның тұжырымына сүйене, Алаш азаматтарының бойындағы қасиеті 
халықтық тәрбиенің, білімге құмар жаратылыстың, оқу, көңілге тоқу, талдау, тереңнен пайымдау 
әрекеттерінің жемісі деп білсек, бүгінгі студенттің де ертеңгі қайраткер, ел азаматы болып тәрбиеленуі 
сусындаған кітабынан, дұрыс ұсынылған оқылымнан бастау алатынын есте сақтауымыз керек. Студент 
таңдауында басымдық тілі түсінікті, аудармасы көңілге қонымды, сөйлемдері қазақи қабылдауға 
үйлестірілген материалдарға берілетін болса, оқытушы тарапынан оқылым талаптары кітаптың пән 
мазмұнына сәйкес келуін қадағалаумен, ақпараттың дәйектілігімен, тұжырымдардың қазақи танымға 
түсінікті әрі жат болмауымен, ең бастысы, кітаптың ойға ой салар танымдық мазмұнымен толыққаны 
абзал.  

Жаңа оқулықтардың құрылымында көңіл аударатын мәселелердің бірі – тараулардан кейін 
ұсынылатын авторлық тапсырмалардың жаңа педагогикалық ізденістер мен зерделеу кеңістіктеріне 
бағдар бере алуы. Айталық, ДиМаттео Ларридің «Халықаралық бизнес құқығы және заңнамалық орта: 
транзакциялық тұрғыдан зерделеу» атты еңбегінің (https://openu.kz/kz/book/halyqaralyq-biznes-quqygy-zh-
ne-zangnamalyq-orta-tranzakciyalyq-turgydan-zerdeleu) басында арнайы мысалдар тізбегі де, кітапты 
пайдалану жолдары туралы түсініктеме де, жалпы оқырмандарға бағытталған бөлімдердің жазылу стилі 
мен кітап құрылымы да, пысықтау сұрақтары да, интернет-жаттығулар да, қосымша интернеттегі ақпарат 
көздері де арнайы нұсқаулықпен түсіндірілген. Мәтін ішіндегі ұяшықтармен бөлінген ұғымдық немесе 
терминдік түсініктемелер де көзге түседі. «Бизнес қазақ тілі» курсының оқылым материалдарына 
енгізілген бұл басылым, біріншіден, халықаралық бизнеске қатысты қызық мысалдардың топталуымен, 
екіншіден, жағдаяттық тапсырмалардың берілуімен, үшіншіден, оқылым нәтижелерін сыни ойлау 
форматында сызбалармен қорытындылау мүмкіндігімен қызықтырады.  

Бүгінгі оқылым – студентпен тығыз байланыс орнату, кәсіби қазақ тілін дамыту, ақпаратты қабылдау 
мен талдау, ойлау мен айрықша жүйелеу кепілі, сол себепті мәтін мазмұнына қолданбалы сипат беру, 
оның өмірмен байланысын өзектеу, өзге дереккөздермен салыстыру, тұжырымдардың хронологиялық 
эволюциясын зерделеу, түрлі жағдаяттарға бейімдеу өз нәтижесін беретіні анық.  

Қорыта келгенде, кітаппен жұмыстың екінші тынысын ашу, оқылымның қолданыс аясын тың 
тапсырмалармен кеңейту, мемлекет тарапынан ұсынылып жатқан жобалардың ғылыми айналымға енуіне 
ат салысу, сол арқылы қазақ тілінің академиялық әлеуетін көтеру – жауапкершілігі мен құндылығы қатар 
жүретін мәселелер. А.Байтұрсынұлының «Басқадан кем болмас үшін білімді, бай һәм күшті болуымыз 
керек. Білімді болуға – оқу керек. Бай болуға – кәсіп керек. Күшті болуға – бірлік керек. Осы керектердің 
жолында жұмыс істеу керек» деген ойларын басшылыққа алсақ, ұрпақ болашағын білім сапасымен, 
біліктілік ұстанымдарымен сабақтастыру, өркениет биігіне бастау, ұлт тағылымын ғылым жаңалығымен 
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байланыстыру бағытында оқылым қызметін өзектеу – бүгінгі күннің шынайы келбетін ертеңгі күннің 
заңды талабына жалғастыру, адамзат капиталының өзгеше әлеуетін дамыту кілті. «Кітап оқымайтын 
қоғам тіл тәрбиесін әлсіретеді» [8] деген ақын, қоғам қайраткері Н.Оразалиннің сөзіне жүгінер болсақ, 
оқылым – бүгін тіл киесін, сөз құдіретін бағалаудың, қазақ тілінде жарық көретін басылымдардың тарихи 
қызметін, халықтық аманатын түсінудің, тілдік таңбамен қашалған ақпараттың танымдық пәлсапасын 
бағамдай білудің басты құралы, білім беру жүйесінің маңызды діңгегі. 

 
... Уақыт өте келе әкем мен анамның тағдырларын тоғыстырған сөз құдіреті әулетіміздің киесіне, 

балалардан немерелеріне берілген қасиетті бастаудың, өнегелі тағылымның құндағына айналды. Біз 
үшін қазақтың тілі, қазақтың сөзі – жанымыздың рухани пернесі, көңіліміздің шабыттанар сәті, 
ойымыздың тұңғиыққа бойлар өмірлік пәлсапасы. Оған анамыздың жинақтауымен дүниеге келген 
«Сөзтұмар» кітабы куә. Бұл – «Өмір көркі – үйлесім мен келісім» [9] деген ғұмырлық қағиданы ұстанған 
екі адамның сұлу одағы, «Қазақ жері – Мәңгілік бойтұмарым» деп жырлаған ақынның берік 
ұстанымдар жинағы. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Оразбаева Ф.(2019) . Тілдік қатынас. Толықтырылған төртінші басылымы. 2 том. – Алматы: «Ан 

Арыс», 2019. 
2. Borg S. (2015) Teacher cognition and Language education. Research and Practice. Bloomsbury 

Publishing Pic., 2015 
3. M. Williams, Robert L. Burden (1997). «Psychology for language Teachers, A social constructivist 

approach», Cambridge University Press, 1997. 
4. Richard R. Extensive Reading and Language Learning// 

https://oupeltglobalblog.com/2017/01/11/extensive-reading-and-language-learning/ 
5. Julia Eka Rini. M.Pd Petra. The Role of Reading in Language Learning 

http://www.ibby.org/fileadmin/user_upload/17-Julia_Eka_Rini-
The_Role_of_Reading_in_Language_Learning.pdf 

6. Оразбаева Ф.(2019). Деңгейлік қазақ тілі. 5 том. – Алматы: «Ан Арыс», 2019.  
7. Оразбаева Ф. (2019). Тіл кеңістігі. Мақалар жинағы. 3 том. – Алматы: «Ан Арыс», 2019. 
8. Н.Оразалин. Сөзтұмар// құрастырған Ф. Оразбаева. – Алматы: «Ан Арыс», 2017. 
9. Оразбаева Ф. (2017). Сөз – ұлттық мәңгілік тұмары.// Ана тілі - №23 (1385), 8 – 14 маусым, 2017. // 

http://anatili.kazgazeta.kz/wp-content/uploads/2017-23.pdf - 6-7 беттер. 
 

 
 

АЛАШ АРЫСТАРЫНЫҢ АМАНАТЫНА АДАЛ ҒАЛЫМ  
 

Жұбаева О. 
Филология ғылымдарының докторы,  

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, 
Грамматика бөлімінің меңгерушіcі 

 
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: 

«Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын рухани коды 
болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу», – деген 
болатын. Бұл орайда ХХ ғасырдың басындағы алаш арыстарының еңбектері ұлттық кодтың негізі бола 
алады. ХХ ғасырдың басы қазақ қоғамының рухани тұрғыдан серпіліп, ұлттық сананың оянған кезеңі 
болды. Ұлт қамын ойлаған қазақтың зиялы азаматтары адамзат тарихының көшінен қағаберіс қалып, 
бейқам жатқан елдің тығырықтан шығар жолын іздеп, шарқ ұрды. Одан шығудың бірден-бір жолы – 
«өнер-білімге тартылып, алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосылу» деп біліп, ағартушылық идеясын, 
ұлттық сананы көтеру идеясын ұстанды. Бұл жолда ұлттық мәдениеттің, әсіресе тілдің алар орны ерекше 
болатынын түсінді. Осыған байланысты Әлихан Бөкейхан: «Қазақтың ұлт болып, өркениетті ел қатарлы 
өмір сүруі үшін, ең алдымен, халықтың сана-сезімін оятатын жағдай тудыру керек, қазақтың ұлттық тілін, 
әдебиетін өрістету керек», –деп жазды. Ұлттық тілді ұлтты, қоғамды дамытудың құралы ретінде 
пайдаланған А.Байтұрсынұлы оқулықтарын «Тіл – құрал» деп атаған. «Өзіміздің елімізді сақтау үшін 
бізге мәдениетке, оқуға ұмтылу керек. Ол үшін, ең алдымен, әдебиет тілін өркендету керек. Өз алдына ел 
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болуға өзінің тілі мен әдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын біз ұмытпауға тиіспіз», – деп жазған 
ғалым атауларды (термин) қазақ тілі негізінде жасап шығарды.  

Бүгінгі таңда ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, Халықаралық педагогикалық білім беру академиясының 
академигі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Фаузия Оразбаева – алаш арыстары 
аманаттаған ана тіліміздің құдыретін танытып, қызметін күшейтуде аянбай еңбек етіп келе жатқан 
дарынды ғалым, ұлағатты ұстаз. Профессор: «...Алаш арыстары айтқан елдік пен тәуелсіздікті 
қамтамасыз етер нысандар арасынан бүгінгі дәуір, заман, қоғам ақиқаттарын дәл танып-бағалауға себі 
тиер басты мәселенің бірі де, бірегейі де – тіл мәселесі. Алаш арыстарының қай-қайсысы да тіл 
тағдырына айрықша қарап, тілдің қоғамдық-әлеуметтік мәні мен маңызына ерекше назар аударған. 
Олардың тұжырымдарынан «Тіл – ұлттың рухы», «Көшбасшы болудың тірегі – тіл», «Тіл – ұлт 
санасының көрсеткіші», «Тілсіз ұлт жоқ» деген тәрізді тереңнен тартар толғамды ойлар үзігі – соның 
айғағы... Алаш арыстары ел тәуелсіздігі үшін күрес жүргізе отырып, тілді ұлтты сақтаудың басты құралы 
санаған. Олардың тілдің әлеуметтік қызметі мен ел тәуелсіздігін баянды ету жолындағы рөлін қаадап-
қадап айтар пікір-көзқарастарын жадымызға түйіп, көкірегімізге сақтап, басшылыққа алу арқылы біз өмір 
сүру, білім беру, бала тәрбиелеу үдерістерінде алға қойған мақсат-мүддемізге жетеміз», – дей келіп [1, 
76], ондаған ғасырлық тарихы бар бай сөз өнерін бағалаған, сөздің ел өміріндегі орнын дәл танып, 
анықтаған Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Елдес Омарұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан 
Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Қошке Кемеңгерұлы, Телжан 
Шонанұлылармен қатар «кәсібі, мамандығы, ортасы бөлек болса да, тілді, өнерді, әдебиетті, тарихты ұлт 
руханиятының негізі, әрі-беріден соң ұлттық мемлекеттің арқауы санаған алаш арыстарын» үлгі етеді.  

Профессор Фаузия Оразбаева Ахмет Байтұрсынұлының «Егер де біз «қазақ» деген ұлт болып тұруды 
тілесек, қарнымыз ашпас қамын ойлағанда тіліміздің де сақталу қамын қатар ойлауымыз керек... Өз 
тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. Ұлттың 
сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл. Сөзі жоғалған ұлттың өзі де 
жоғалады. «…Өз ұлтына басқа жұртты қосамын» дегендер әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады» 
деген сөздерін келтіре отырып [1, 79], соңғы жылдары Қазақстанның үздіксіз білім беру жүйесінде 
бастауыш және орта білім беретін салаларда «Қазақ тілі» мен «Қазақ әдебиеті» пәндерінің білім 
мазмұнының әлсіреп бара жатқанын айтады әрі оның нақты себептерін атайды: «Бұл, ең әуелі, осы 
пәндерге қатысты беретін білім, білік, дағдылардың байланысын қамтамасыз ететін білім мазмұнының 
деңгейінен, ұсынылатын материалдардың пән мақсатымен үйлеспеуінен, оқыту барысындағы ортақ 
ұстанымның жүзеге аспауынан, білім мазмұнының жүйесіздігінен көрінеді. Бағдарламада берілген 
шығармалардың сынып оқушыларының жасына, сұранысына, олардың психологиялық ой-санасына сай 
келмейтіні жөнінде оқытушылар да, ата-аналар да жиі айтады. Көркем шығармалардан берілетін 
үзінділердің кейбірі баланың қиялына, әдебіне қайшы келсе, енді біреулері мазмұны мен мағынасы 
тарапынан сын көтермейді. Бұл жеткіншек буынның әдебиетке, сөз өнеріне деген ықыласын әлсіретуге 
алып келеді. Ал әдебиет пен сөз өнері – ана тіліне деген құрметтің, сүйіспеншіліктің қайнары ғой! 
Қайнары лайланған бастаудан ұлт тілінің ертеңін іздеу мүмкін бе?!» [1, 81].  

Сонымен қатар ғалым орыстілді мектептерде тіл мен әдебиеттің біріктіріліп оқытылып жатқанын 
ескертіп, бұл – «оқушылардың қазақ тілі мен қазақ әдебиетіне деген ынтасын әлсіретіп, рухани 
құндылықтарды игеруге апаратын негізгі пәндердің білімдік мақсаты мен айырмашылықтарын ажырата 
алмауға, онсыз да тілінен алыстап бара жатқан ұрпақтың әдебиеттен – ұлт үшін ең маңызды рухани 
қазынадан шеттеуіне әкеп соғатынын», соның салдарынан ұлт мәдениеті мен өнеріне, ұлт білімі мен 
тарихына нұқсан келетінін айтады [1, 82]. 

Халел Досмұхамбетұлының «Тіл – ұлттық жаны. Өз тілін білмеген ел ел болмайды» деген сөзін 
басшылыққа ала отырып ғалым: «Өз ана тілін өзі қадірлей алмаған елдің ертеңі күмәнді. Қоғамдық 
қатынаста, еларалық байланыста, адамдардың бірі мен бірінің араласуында өзін өзі еркін сезінбеген, өзге 
тілдердің жетегіне ерген тілдің болашағына сену қиын. Тіл – елдігіміз бен тәуелсіздігіміздің тірегі, ұлт 
руханиятының асыл арнасы!» – деп тұжырымдайды [1, 83]. 

Профессор Фаузия Оразбаева – «Қазақ тілі» мен «Қазақ әдебиеті» пәндерін оқытудағы олқылықтарды 
айтып қана қоймай, сол олқылықтардың орнын толтыру жолында аянбай еңбектеніп жүрген 
ғалымдарымыздың бірі. Педагог «Қазақстан 2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының» «Өмір бойы оқу» бөлімінде және аталған бағдарламаларды іске асырудың 2011-2015 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының 178-тармағына сәйкес тілдерді меңгертудің халықаралық 
стандарты негізінде отандық білім беру жүйесінің барлық ерекшелігін ескере отырып жасалған 
«Балабақша-мектеп-колледж-жоғары оқу орындарында» мемлекеттік тілді деңгейлік негізде үздіксіз 
оқыту жүйесін құру міндетіне сай Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі А.Сәрінжіповтің 
бұйрығымен жасақталған авторлық топқа басшылық етіп, мемлекеттік тілді үздіксіз білім беру жүйесінде 
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оқытудың тұжырымдамасын әзірледі. Құжат 2014 жылдың 26 мамырында ҚР Премьер-министрі К. 
Мәсімовтің төрағалығымен өткен Мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіретін комиссияның 
отырысында мақұлданған соң Тіл стандарты дайындалып, қазақ тілін деңгейлік оқытудың оқу 
бағдарламасы жетілдірілді.  

Ғалым басқарған топ 2014 жылы қазақ тілінен басқа тілде оқытатын мектептердің 1-11-сыныптарына 
арналған 67 аталымнан тұратын «Қазақ тілі» оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешенін әзірледі. Деңгейлік 
оқулықтар «ҚР Тілдерді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына» 
негізделіп, тұңғыш рет Қазақстан мектептерінде мемлекеттік тілді деңгейлік оқыту біртұтас жүйеде 
дайындалды.  

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Фаузия Оразбаева коммуникативті грамматика, 
функционалды лингвистика саласында көп жылдан бері өнімді еңбек етіп келе жатқан тәжірибелі маман. 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Грамматика бөлімі 2006-2008 жылдары «Тәуелсіз 
Қазақстан жағдайында қазақ тілінің ұлттық және мемлекеттік тіл ретінде негізгі даму үрдістері мен 
бағыттары» атты іргелі зерттеу бағдарламасы негізінде «Қазақ синтаксисінің коммуникативтік-
прагматикалық аспектісі» тақырыбы бойынша зерттеу жұмысын жүргізгенде Ф.Оразбаеваның еңбектерін 
басшылыққа алған еді. Себебі ғалым қазақ тіл білімінде коммуникативті грамматиканың ұстанымдарын 
егжей-тегжейлі зерттеп, қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттың негізін қалыптастырды. Көпжылдық ізденіс, 
зерттеулерінің нәтижесін ғалым енді практикаға ендіруді мақсат етіп, білікті ғалым, шебер әдіскер, 
керемет ұйымдастырушы ретінде танылды. Профессордың басшылығымен дайындалған «Қазақ тілі» 
оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге Дәулетбекова Ж., Рахметова Р., Рауандина А., 
Ибрагимов Қ., Нұрмұханова Л., Нұрмұханова Л., Мукеева Б., Юсуп А., т.с.с. ғалымдар мен әдіскерлер 
атсалысты. «Қазақ тілі» кешені өз ішінен бірнеше деңгейге жіктелді: қарапайым деңгей – «Тілашар» (1-4-
сынып), негізгі деңгей – «Бойтұмар» (5-7-сынып), орта деңгей – «Тіл-орда» (8-9-сынып), ортадан жоғары 
деңгей – «Алдаспан» (10-11-сынып). Деңгейлердің осылайша аталуын кешен авторлары қазақ халқының 
дүниетанымымен, ұлттық философиямен байланыстырады. «Тілашар» бөлімінде қазақ тілінің 
заңдылықтары балалардың жас ерекшелігіне сәйкес жеңіл түрде, атау, терминдерсіз берілсе, «Бойтұмар» 
бөлігінде грамматика нақты беріліп, атаулары, топтастырылуы айқын көрінеді. Сол сияқты «Тіл-орда», 
«Алдаспан» бөліктерінде де жеңілден қиынға қарай ұстанымы басшылыққа алынып, бірізділікпен 
күрделене түскен. Кешендердің кіріспе сөзінде білім мазмұны, оқушылардың қандай дағдыларды 
меңгеретіні, т.с.с. нақты көрсетілген. Бұл оқушылардың «Қазақ тілі» пәніне қызығушылығын арттырары, 
мұғалімдердің белсенді әрекетін тудырып, жаңа мүмкіндіктер тудырары сөзсіз.  

Профессор Ф.Оразбаева «Қазақ тілі» кешендік жүйесінің ерекшеліктерін былайша көрсетеді:  
«Біріншіден, бұл оқулықтар екінші тілді меңгертудің халықаралық және еуропалық стандарттары 

талаптарына сәйкес, қазақстанның білім беру жүйесінің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып 
дайындалды; 

екіншіден, қарапайым, негізгі, орта, ортадан жоғары деңгей бойынша тілдік білім мен қатысымдық 
біліктің үздіксіздігі ұстаным ретінде басшылыққа алынды; 

үшіншіден, барлық оқу материалдары коммуникативтік мақсатқа жұмылдырылды, сөйлесім әрекетінің 
– тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым, тілдесім түрлері кешенді қамтылды; 

төртіншіден, оқу тапсырмалары бір-бірімен логикалық, мазмұндық, деңгейлік тұрғыдан кешенді әрі 
өзара тығыз сабақтастықта берілді; 

бесіншіден, тапсырмаларда жұптық, топтық, ұжымдық жұмыстарды орындатуға айрықша көңіл 
бөлінді. олар оқушының креативтік ойлау қабілетін арттыруүшін берілді;  

алтыншыдан, білім мазмұны да, жаттығу тапсырмалары да деңгейден деңгейге өсіп, күрделеніп, 
дамытылып отырылды; 

жетіншіден, оқулық құрылымдары тұрақты, жүйелі, танымдық тұрғыдан ұсынылды, безендіруге көп 
көңіл бөлінді; 

сегізіншіден, әр деңгей бойынша лексикалық минимум нақтыланды; 
тоғызыншыдан, барлық тапсырмалар лексикалық минимумды саналы меңгертуге бағытталды; 
оныншыдан, тапсырмалардың қызықтылығы мен оқу мотивациясының дамытылуы басты назарға 

алынды;  
он біріншіден, тіл дамыту, тіл ұстарту бағытындағы шығармашылық жұмыстардың бір-бірімен 

сабақтастығы қамтамасыз етілді; 
он екіншіден, оқулық материалдары нақты сабақ жүйесі бойынша түзілді;  
он үшіншіден, бір лексикалық тақырып барлық кешендерде: оқулықта, дидактикалық материалда, 

лексикалық минимумда өзара бірлікте ұсынылды; 
он төртіншіден, «мұғалім кітабында» әрбір тақырыпты оқыту әдістемесі нақты берілді; 
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он бесіншіден, жаңа, заманауи әдістер мен инновацялық технологиялар барынша мол қамтылды; 
он алтыншыдан, әдістемелік нұсқау орта және қысқа мерзімді жоспар түрінде берілді және т.б. [1, 89]. 
Кешен коммуникативті грамматика ұстанымдарына негізделгендіктен, коммуникацияда жиі 

кездесетін сөзқолданыстарға ерекше мән берілген. Сондықтан кітаптар «Әлеуметтік-тұрмыстық ая», 
«Оқу-еңбек аясына» жіктелген. Бұл тұрғыдан алғанда, кешен авторлары оқушылардың қоршаған 
ортасына, айналасына, күнделікті өмірде көбірек қолданатын сөздеріне айрықша көңіл бөлгені 
байқалады. Бұл – коммуникация үшін ғана емес, балалардың қазақ тілі пәніне деген қызығушылығын 
арттыру үшін де өте маңызды. Яғни пәннің тұрмыста қажетті екеніне көздері жетіп, ата-анасының, 
құрбы-құрдасының алдында тілді қаншалық меңгергенін көрсету үшін де бала пәнге қызығып, дұрыс 
сөйлеуге, сауатты жазуға талпынады. Сондықтан кешендегі тақырыптардың (Демалыс қалай өтті? 
Жеміс-жидек дүкенінде, Саябаққа барамыз, Сен қайда тұрасың? Отбасы мүшелерінің сүйікті істері, 
Үйде не істейміз? Кім не істейді? Менің сүйікті тағамым, Қандай дәмді? Жануарлар бұрышы, Менің 
мектебім, Менің күнделігім, т.с.с.) жіктелуі әбден құптарлық. Оқулықта оқылым/ айтылым, оқылым/ 
жазылым айдары қатар берілген. Яғни бала мәтінді оқи отырып, сөздерді дұрыс айтуға, қатесіз жазуға 
дағдыланады, мәтінді негізге ала отырып, өз бетінше мәтін құрастырады. Бұл да оқушылардың қазақ 
тіліне деген қызығушылығын арттырады. 

Кешенде адресант-адресат факторы ерекше ескерілген. Еңбек қазақ тілінен басқа тілде оқитын 11 
жылдық жалпы білім беретін мектепке арналғандықтан, қазақ халқының ұлттық болмысы, ұлттық 
ерекшеліктері ғана берілмей, басқа ұлттардың ерекшелігі де көрсетілген, қазақ халқының ұлттық 
нақышындағы суреттер де, орыс тілді балалар ұнататын ертегі кейіпкерлері де берілген. Мәселен, 7-
сыныпқа арналған оқулықтың 4-беттегі 3-тапсырмасында қазақтың киелі сандарымен қатар қытай халқы 
киелі санайтын сандар туралы мәлімет берілген. Қазақтың классикалық музыкасына арналған тақырыпты 
өту барысында оқушылар берілген сұрақтарға жауап бере отырып, классикалық музыка, классикалық 
әдебиет, орыс халқының халық әндері туралы ойларын ортаға салады. Бүкіл кешендегі мәтіндер өзге ұлт 
өкілдерінің түсінуіне жеңіл, күнделікті өмірде жиі кездесетін нақты жағдаятқа құрылған, күрделі 
оралымдары жоқ.  

Ерекше атап өтетін жайт – қазақ тіліндегі категорияларды жіктеуде оқулық авторлары соңғы шыққан 
академиялық грамматикаларға сүйенген. Бұл – өте құптарлық жайт. Мәселен, қазіргі кезде «Қазақ тілі» 
оқулықтарында дауысты дыбыстардың саны бірде 12, бірде 13, бірде 10, т.с.с. түрде әртүрлі беріліп жүр. 
2002 жылы Астана қаласында жарық көрген «Қазақ грамматикасында» қазақ тіліндегі төл 
дауыстылардың саны 9 екені нақты көрсетілген. Оқу кешенінде осы ұстаным басшылыққа алынып, 
дауыстылар саны 9 етіп берілген (5-сынып, 15-б.). Сондай-ақ кітапта шет тілден енген дауыстылар 
көрсетіліп, қазақ және орыс тілдеріндегі и, у дыбыстарының ерекшеліктері келтірілген. Оқулық қазақ 
тілінен басқа тілде оқитын 11 жылдық жалпы білім беретін мектеп оқушыларына арналғандықтан, 
мұндай мәлімет өте қажет.  

Грамматикалық ережелерді беруде оқулық авторлары кестені ұтымды пайдалана білген (5-сынып, 15, 
25, 32, 80-б. т.с.с.). Грамматикалық ережелерде сөздердің дұрыс жазылуына қатысты қағидалар, 
ұстанымдар да берілген (52-б.). Бұл – балалардың ережені ғана жаттамай, дұрыс, сауатты жаза білуіне де 
көмектеседі. Орта деңгейдегі ережелерде «Назар аудар!», «Есте сақта!» айдарымен қосымша 
жалғанғандағы өзгерістер нақты көрсетіліп, мысалдар берілген. Бұрынғы оқулықтардың олқы түсіп 
жатқан, осал тұстарының бірі – осындай ерекшелікке мән беріле бермейтін. Сондықтан оқулық 
авторларының бұл бағыттағы ізденістерін үлкен жетістік ретінде бағалауға болады.  

А.Байтұрсынұлы оқушыларға қандай да білім мазмұнын үйреткенде ойынмен араластырып жіберу 
керектігін, ойыны қайсы, оқуы қайсы екенін айыра алмай қалатындай етіп үйрету керектігін айтқан 
болатын. Оқулық авторлары әдіскер ғалымның осы ұстанымын да негізге алғаны байқалады. «Қазақ тілі» 
оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешенінде қазақ тіліндегі сөздердің орын тәртібін, сөздердің тіркесімі 
балаларға ойын арқылы түсіндіріледі. Мәселен, 3-сынып оқулығының 62-беттегі «Қу сұрақ» ойынын 
ойнау барысында, 29-беттегі сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіру үшін берілген 6-тапсырманы 
орындау барысында балалар сөздердің тіркесім қабілетін түсінеді.  

Қазақ тіліндегі сөздер бір-бірімен қалай болса, солай тіркесе бермейді. Олар мағыналық, мазмұндық 
жағынан бір-біріне сәйкес келіп тұрғанмен, тіркесуінде өзіндік заңдылықтар бар. Мәселен, қыс түсті деп 
айтылғанмен, көктем түсті, жаз түсті деп айтылмайды. Сол сияқты жаз шықты деп айтылғанмен, 
қыс шықты деп айтылмайды. Ендеше, балалардың жас ерекшелігіне сәйкес осы бағыттағы 
тапсырмалардың маңызы зор. Ойын түріндегі тапсырманы орындау барысында оқушылар мұғалімнің 
көмегімен сөздердің тіркесім ерекшелігін түсінеді, қазақ тілінде кез келген сөз бір-бірімен тіркесе 
бермейтінін аңғарады. Кешенде баланың жас ерекшелігіне сәйкес ұлттық ойын түрлері («Соқыртеке», 
«Жасырынбақ» т.б.) берілген. 116-бетте «Соқыртеке» ойынының шарттары, онда айтылатын өлең 
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берілген. Ойын қызығына түскен балалар өлеңді де жаттап алады. Бұл балалардың тапқыр, шапшаң 
болумен қатар өлеңді жаттап алуына мүмкіндік береді. Ойнай отырып, қазақ тіліндегі сөйлем 
мүшелерінің орын тәртібі туралы жан-жақты ақпарат алады. Атап айтқанда, баяндауыштың сөйлемнің 
соңында келетіні, анықтауыштың бастауыштан бұрын келетіні, бастауыштың баяндауыштан бұрын 
келетіні т.с.с. Әрине, 2-сыныпта оқитын бала оның бастауыш, анықтауыш, баяндауыш екенін білмейді. 
Алайда тілдік саналарында ондай сөздердің орын тәртібі туралы түсінік қалыптасады. Кейін жоғары 
сыныпта сөйлем мүшелерінің орын тәртібі туралы ережені оқыған кезде бұл олар үшін жаңалық 
болмайды, жеңіл қабылдайды. Сол сияқты оқу кешеніндегі «Сөздегі сөз», «Шашылған сөздер», 
«Айгөлек», «Сиқырлы қоржын», «Оймоншақ», «Қоржын», «Қарлы кесек», «Кім жылдам?», «Кім 
тапқыр?», «Кім ұтқыр?», «Кім шешен?», «Кім қандай?», «Сөйлемді аяқта», «Жылдам жина», «Айшықты 
сөз», «Ассоциация», «Бинго», «Сөйлемді аяқта», «Бір сөзбен айтқанда», «Сөздердің айтылуы», «Кім көп 
біледі?», «Орныңды тап», «Жедел жауап аялдамасы», «Дөңгелек үстел», «Тиын тастамақ», «Сөзталас», 
т.с.с. ойындар да ұтымды берілген.  

А.Байтұрсынұлы: «...Қазақ тіліндегі сөздердің бәрін білгеніміз қазақ тілін қолдану болып табылмайды. «Тілді 
қолдана білу» деп айтатын ойға сәйкес келетін сөздерді таңдап ала білуді және сол сөздерді сөйлем ішіне орын-
орнына дұрыстап қоя білуді айтамыз», – деген еді [2, 369]. Расында да, қазақша сөйлеушілердің бәрін бірдей қазақша 
дұрыс сөйлеп тұр деп қабылдай беруге болмайды. А.Байтұрсынұлы шығарма сөзінің өңді, ұнамды болуы үшін сөз 
дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл (лұғат) анықтығы, тіл дәлдігі, тіл көрнектілігі сияқты шарттардың ескерілуі қажеттігін 
айта келіп, сөз дұрыстығы үшін:  

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

2) сөйлем ішіндегі сөзді дұрыс септеп, дұрыс көптеп, дұрыс ымыраластыру;  
3) сөйлемдерді бір-біріне дұрыс орайластырып, дұрыс құрмаластырып, дұрыс орналастыру керектігін 

көрсеткен еді [2, 350]. 
Оқулықта берілген сабақтар мәтіналды жұмыс, мәтінмен жұмыс, мәтін соңы жұмыс ретінде жіктелген. 

Мұнда қазақ менталитетіне, ұлттық дүниетанымға негізделген мәтіндер іріктеліп алынған (6-сынып 
бойынша 3-11, 45, 54; 7-сынып бойынша 14, 15, 17, 18, 20, 100-104-б.). Әсіресе 6-сынып бойынша наурыз, 
тал егу, бұлақ көзін ашу (32-б.), қонақ күту (35, 36-б.), қазақтың ырым-тыйымдары (39-б.), қазақша жыл 
қайыру, мүшел жасқа қатысты ақпарат (61-б.); 7-сынып бойынша қазақтың дәстүрлі тағамдары (17-б.), 
туыстық атаулары (21-24, 50-53-б.), зергерлік өнер (101-104-б.), киелі 7 санына (3, 4-б.), үш қуат, үш 
қадірлі, төрт құбыла, алты асқар (4-б.), жеті ата, жеті қазына, оған не жататыны т.с.с. ұғым-түсінік, 
қазақша жыл санау, мүшел жас, жыл басы – наурыз айы, «Ақсақ құлан» күйі баланың жас ерекшелігіне 
лайықталып, жан-жақты сипатталған. Қазақтың аңыз-әңгімесі, шешендік сөздері ұтымды берілген (7-
сынып). Мұндай материалдар баланың қызығушылығын тудырып, таным көкжиегін кеңейтеді. 7-сынып 
оқулығының 102-беттегі қазақтың ұлттық әшекейлеріне қатысты тапсырма сурет түрінде берілген. Бұл – 
балалардың қазақтың зергерлік өнерімен жете танысуына, ажырата білуге, әрқайсының өзіндік 
ерекшелігін түсінуге көмектеседі. Бұл тұрғыдан алғанда, оқулық энциклопедия қызметін атқарған. 
Балаларға қазақ тілінің ережелерін қасаң түрде үйретіп қана қоймай, қазақтың ұлттық өнерімен, зергерлік 
өнерімен, ұлттық әшекейімен таныстыру арқылы қазақ мәдениетімен, салт-дәстүр, ғұрпын да көрсетеді.  

Тәрбиелік мәні де зор мәтіндер тәртіпті болуға, үлкенге ізетті, кішіге қамқор болуға үйретеді, 
компьютерде көп отырмауға, ғаламторды дұрыс пайдалануға, досына адал болуға, туған күнінде тілек 
айта білуге, сыйлық таңдай білуге, суды үнемдеуге, тәртіпті болуға, үлкенге ізетті, кішіге қамқор болуға 
үйретеді, компьютерде көп отырмауға, ғаламторды дұрыс пайдалануға, досына адал болуға, туған күнінде 
тілек айта білуге, сыйлық таңдай білуге, әдепті болуға, ата-анасына көмектесуге, ұлттық құндылықтарды 
қастерлеуге, жаманнан жиреніп, жақсыдан үйренуге шақырады (3-сынып, 25, 26, 29, 61, 98, 99-б.). Яғни 
қазақ тілі нормаларына қатысты ережелер ғана беріліп қоймай, оқушылардың ел мақтанышына 
айналатындай, елін сүйген, ұлтының тарихын қастерлейтін, ата-баба салтын қадір тұтатын дұрыс азамат 
болып қалыптасуына ерекше мән берілген. 

Оқу кешенінде сабаққа тікелей қатысты, тақырыптың мазмұнын аша түсетін нақыл сөз, жұмбақ, 
жаңылтпаштар ұтымды берілген. Жасырылған сөздер жаңа сабақтағы және өткен сабақтардағы 
грамматикалық ережелермен тығыз байланысты. Бұл балалардың өздері білетін мақал-мәтелді еске түсіре 
отырып, тапсырмада жасырылған нақыл сөзді табуына, тағы да мақал-мәтел үйренуіне түрткі болады.  

Кешенде тапсырмалар беруде де дамытушылық ұстанымдары сақталған. Мәселен, бастауыш 
сыныптардағы тапсырмалар математикалық амалды пайдаланып, сөз құрауға арналса, 6-сыныпқа 
арналған оқу кешенінің 29-бетінде математикалық формуланы пайдаланып, сөйлем құрауға арналған 
тапсырма берілген. Бастауыш мектепте балалар математика пәнінен амалдарды өтетіндіктен, тапсырма да 
соған сәйкес берілген. Ал 5-сыныпта балалар формулаларды үйрене бастайды. Соған байланысты қазақ 
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тілінен берілген тапсырма да формула түрінде берілген. Сол сияқты бастауыш сыныпта балаларға сөз 
құрау міндеті жүктелсе, енді сөйлем құрау талап етіледі. Яғни балалардың жас ерекшелігіне, игерген 
білімін ескере отырып, тапсырмалар жеңілден қиынға қарай күрделене түскен. Кешен авторлары қазақ 
тілінен басқа тілде оқитын 11 жылдық жалпы білім беретін мектепте білім алатын оқушыларға қазақ тілін 
меңгертуде жан-жақты ізденіп, жаңа бағыттармен танысқаны, тілді меңгертудің түрлі әдістерін 
пайдаланғаны байқалады. Балалардың математикадағы амалдарды пайдалана отырып, сөз құрастыруына 
бағытталған тапсырма балалардың пәнге деген қызығушылығын арттырары сөзсіз. 

Оқу кешені коммуникативті лингвистика ұстанымдарын негізге алғандықтан, мұндағы мәтіндер де 
балалардың психологиялық ерекшеліктеріне лайықталған. 5-сынып оқушылары велосипедпен көшеге 
шыққысы келетіні, қалаған жерлеріне велосипедпен жетуге әуес болатыны белгілі. Сондықтан 
оқулықтың 3-4 сабақтары «Велосипедші қалай жүреді?» деп аталады. Мәтіналды жұмыста балалар өткен 
сабақты естеріне түсіріп, суреттердің көмегімен жол жүру ережелеріне қатысты сұрақтарға жауап береді. 
Жаяу жүргіншілерге арналған белгілер мен велосипедшілерге арналған белгілерді қайталайды. Мәтінге 
қатысты тапсырмаларда балалардың сабақты қаншалық меңгергенін анықтау мақсатымен түрлі 
тапсырмалар берілген.  

Оқулық авторлары қазақ тіліндегі ережелерді, норманы ғана үйретуді етіп қоймай, сонымен қатар 
қазақтың ділі, дүниетанымы, мәдениеті, қазақ әндері, қазақтың әнші-күйшілер, мультфильмдері, кино, 
киностудия, қазақ киносының тарландары, Қазақстанның ерекше аймақтары т.с.с. туралы жан-жақты 
ақпарат беруді көздеген. Бұл – ауқымды да асқан жауапкершілікті, тынбай ізденуді талап ететін қажырлы 
істі авторлар абыроймен орындап шыққан, жан-жақты ізденген, фильмнен кадрлар тапқан т.с.с. (6-сынып, 
20-23, 24, 28-34, 63-73, т.с.с.). Бұл да – оқулық жетістіктерінің бірі.  

Оқулықтағы тақырып, мәтіндер қазіргі кезде ақпараттық технология саласындағы жаңалықтарға 
сәйкес берілген. 6-10-беттердегі тапсырмалар балалардың (Әлібек пен Қанат) электронды пошта арқылы 
жазысқан хаттарының негізінде берілген. Сондай-ақ 58-80-беттегі сабақтар ғаламтор, электронды пошта, 
онлайн-сөздік, т.с.с. ақпараттық технология саласындағы жаңалықтарға арналған. Мұны әбден құптауға 
болады. Себебі қазіргі кезде балалар компьютерді жиі пайдаланып, әрқайсысының электронды 
пошталары бар. Оқушылар компьютерді дұрыс, орынды пайдалануы үшін оқулықта балаларға арналған 
қазақтілді сайттар, «Балбұлақ» балалар электронды журналының сайты, «Балапан» телеарнасының сайты, 
балалар білім қорын алатын «Білімпаз» сайты т.с.с. балаларға, ата-аналарға арналған танымдық, 
ақпараттық сайттар көрсетілген (73-б.). Қазақтілді сайттардың көрсетілуі балалар үшін де, ата-аналар 
үшін де, мұғалімдер үшін де өте пайдалы. Себебі бұл сайттарды көпшілік біле бермейді. Балалар осы 
сайттарға кіру арқылы түрлі кітаптарды оқып, таным көкжиегін кеңейтеді.  

Кешенді құрастырушылар қазақ тіл біліміндегі жаңалықтар мен педагогика, психология 
ғылымдарындағы озық әдіс-тәсілге иек арта отырып, дамытушылық, жеңілден күрделіге қарай, бірізділік, 
жүйелілік, түсініктілік ұстанымдарын негізге алған, оқу кешенінің біртұтас дүние ретінде болып 
шығуына атсалысқан. Қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін де осындай оқулықтың қажет екені даусыз. 
Қазақ тіл білімі үшін ғана емес, әдістеме ғылымы үшін де үлкен жаңалық болған кешенді мұғалімдерге, 
педагогтерге түсіндіру мақсатымен берілген «Мұғалімдер кітабы» да кез келген оқытушы үшін түсінікті 
болатындай, жеңіл тілмен берілген. Коммуникативті грамматиканың қиын терминдерінің орнына кешен 
авторлары функционалды грамматика, коммуникативті грамматиканың метатілін жеңіл де түсінікті 
тілмен жеткізе білген.  

Жазу дәптеріндегі тапсырмалар Сурет бойынша сөйлем құрап жаз түрінде берілген. Мұндай 
тапсырмалар, бір жағынан, балалардың шығармашылық қабілетін арттыруға түрткі болса, екінші 
жағынан, жаңа сөздерді дұрыс жазуға көмектеседі. Сол сияқты Әріптерді орнына қойып жаз сияқты 
тапсырмалар да орынды берілген. Бұл жерде көп нүктенің орнына қойылатын әріптер арнайы 
көрсетілген. Жазылымда берілген тапсырмаларда қазақ тіліне ғана тән дыбыстары бар сөздер ғана емес, 
тақырыпқа байланысты жаңа сөздер де берілген. Бұл бала ойының ұшқырлығымен қатар сауатты жазу 
дағдыларын қалыптастырады. 

Оқу кешенінің лексикалық минимумы мен дидактикалық материалдарында қазақы дүниетанымға 
негізделген мәтіндер, нақыл сөздер, бата-тілек, ұлттық дүниетанымды көрсететін қолданыстар ұтымды 
берілген. Кітаптағы материалдарды үйрену барысында бала оқушы ереже, тапсырмалар ғана берілген 
кітап ретінде қарамай, жан-жақты білім алуға болатын, керек мәліметті тауып алуға болатын 
энциклопедия, күнделікті қолданысқа қажет танымдық материалы көп білім қоры, әрдайым керек 
болатын құрал ретінде қарайды. Яғни қазақ тілін оқып-үйренудің, заңдылықтарын меңгерудің қажеттілігі 
артады. Оқулық авторларының бәрінің де (барлық пән бойынша) көздеген мақсаты сол болуы керек. 
Балалар қазақ тілінде сөйлеу, жазу, айту дағдыларын меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар қазақы 
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менталитетті, қазақы дүниетанымды да түсінетін болады. Бұл да – оқулықтың құндылығын арттырып 
тұрған тұстардың бірі.  

Педагог ғалым Фаузия Оразбаеваның қазақ тілінің теориясы мен практикасы саласындағы еңбектері 
тіл тазалығына мән бермейтін немқұрайдылықтан, тілін білмегеніне арланбайтын намыссыздықтан 
сақтану, олардың алдын алудың бірден-бір жолы – ұлттық рухты ояу, ұлттық кодты сақтауға бағытталған. 
Ғалымның тілін, салт-дәстүрін құрметтейтін, таным көкжиегі кең ұрпақ тәрбиелеуді көздеген, ұлтының 
игілігі жолындағы еңбектері лайықты бағасын алуына тілектеспіз. Алаш арыстарының мұрасын 
насихаттап қана қоймай, сол кісілердің аманатына адалдық танытып келе жатқан біртуар ғалым – Фаузия 
апайымызды мерейлі жасымен құттықтай отырып, денсаулығы мықты, ғылымдағы сара жолы жемісті, 
отбасы берекелі болуын тілейміз.  
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еңбектері талданады. 

Тірек сөздер: Ғалым, тілдік қатынас, қатысым, таным, сөйлесім әрекетінің түрлері. 
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Ғылым – ақиқат туралы обьективті білімдерді жасайтын және жүйелейтін адам іс-әрекетінің 

саласы, қоғамдық сананың бір түрі. Бұл тұжырым адам белгілі бір салаға қатысты барлық деректерді, 
зерттеулерді терең танып-білу, талдау нәтижесінде жаңа дүниеге қол жеткізеді деген ойды білдіреді. 
Ғылым дегеніміз не? деген сұраққа жауап іздегенде Ұлы Абайдың "Қырық бесінші қара сөзіне" 
жүгінеміз: "….Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбекпен артылады. Адамшылықтың алды – 
махаббат, ғаделет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғын да жері жоқ. Ол – жаратқан 
тәңірінің ісі. …Бұл ғаделет, махаббат сезім кімде көбірек болса, ол кісі – ғалым, сол – ғақил. Біз 
жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, жаралып, жасалып қойған нәрселерді көріп-көріп, ақылмен 
байқап сезбесек». Хакім Абай айтқан "Алланың хикметі" – ақиқат дүние. Адамға ақиқатты тану, ғылым 
жасау өзі ізденіп отырған дүниесін," жасалып қойған нәрселерді" ақылмен байқап сезу арқылы келеді. 
Абайдың сөзіне жүгінсек, ақиқатты тану кез-келген адамның еншісіне берілмейтін қасиет. Себебі ақиқат 
дүниені "біреу анығырақ сезсе", беру сезіне алмайды. Ғылымды "ғаделет, махаббат сезім" бар және 
"дүние болмысын сезініп, көзбен көріп, ақылмен білген" адам ғана жасай алады. Қазақ тіл білімі 
саласында Абай қара сөзінде сипаттаған қасиетті өн-бойына сыйдырған парасат-пайымы жоғары 
ғалымдар бар. Сондай ғалымдардың бірегейі – педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ҚР 
ҰҒА корреспондент мүшесі Оразбаева Фаузия Шамсиқызы. Ғалым өзінің зерттеулерін Ұлттаным, 
Тілтаным, Әдістаным, Тұлғатаным, Ойтаным тұжырымдамалық (концептуалдық) бағыттар арқылы 
жүзеге асырып, тілді зерттеу мен оқытуды ғылым мен әдістеменің шеңберімен шектемей, ұлтты 
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және ұлттық рухты сақтаудың бірден-бір кепілі ретінде қарастырады. Бұған Ф.Шәмсиқызының мына 
сөзі дәлел бола алады: «Тіл тағдыры – ел тағдыры. Өрнегі бай, мұраты кенен, ойы терең, мақсаты биік, 
өмір мен замандар шындығын соншама қуатты, көркем етіп суреттейтін ұлт әдебиетінің арғы-бергі 
дәуірлеріндегі үлгілері бізге осыны меңзейді». Ғалым ұлттың болашағына деген сеніміне селкеу түсірмей, 
қазақ табиғатына ғана тән «өрнекпен» өркениет өлшеміне лайық ой айтқан, ұлттың рухани 
мәдениетін өлшеусіз биікке көтерген Ұлы Дала феноменіне айналған Абай мен сахара ойшылы 
Шәкәрімнің еңбектеріндегі тілді дамыту, өрістету, байыту принциптерін «ұлттанымдық» ұстаным 
ретінде қарастырады. "Тіл мен рух" мақаласында ғалым Ф.Ш.Оразбаева Абай әлемі мен дүниетанымы 
ұлтты терең тануға жол ашқан бірден-бір шешуші фактор екендігін талдаулар арқылы дәйектей 
отырып, Абайды ХХ ғасырда қазақ жеріндегі рухани мектептердің дамуына әсер еткен теңдессіз тұлға 
деп тұжырымдайды.  

ХХІ ғасырға аяқ басқан Қазақ елі рухани түлеуді бастан кешуде. Рухани жаңғыру тарихи түсініктен 
шығатын ұлттық сананы отаршылдық қамытынан арылта отырып ұлттық код пен ұлттық 
мәдениетті қайта жаңғырту арқылы санаға сілкініс жасауды көздейді. Қазақ топырағында өсіп-өнген 
"Ұлы Даланың рухани мұраларын", Абай, Шоқан, Шәкәрім, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов, М.Жұмабаев, 
Ә.Бөкейханов, Қ.Кемеңгерұлы және т.б. ұлт көсемдерінің "ғылым, білім, тіл жайындағы концептуалды 
тұжырымдарын" зерделей-талдай отырып, келешек ұрпақ тәрбиесіне орынды пайдалануды ұсынған 
ғалым, оларды тілдік аспектіде зерттеудің үш бағытын айқындап береді:  

- философия-әдіснамалық (методологиялық) бағыт; 
- тілдік-танымдық бағыт; 
- психолингвистикалық бағыт.  
Ұлт қайраткерлерінің рухани мұраларын үш бағытта жинақтау мен талдау, тілдік бірліктерін 

танымдық бағытта зерделеу, олардың адам санасына әсерін: қабылдау мен пайымдау ерекшеліктерін 
саралау арқылы "Тіл-қазынаны сақтау, Рух-қорғанды" бекіту болашақ ұрпақтың алдындағы парыз деп 
тұжырымдаған ғалым өз еңбектері мен шәкірттеріне ұсынған зерттеу тақырыптары арқылы осы бағытта 
талмай еңбектеніп келеді. Тілші-ғалым, әдіскер-ғалым Ф.Оразбаеваның жетекшілігімен қорғалған он 
докторлық диссертация мен отыз тоғыз кандидаттық диссертация осының айқын дәлелі. Ғалымның 
ұсынған зерттеу тақырыптары сан-салалы. Жоғарыда аталған тілді зерттеудің үш аспектісі тағылымы мол 
ғалымның басшылығымен дайындалған зерттеулерде толық көрініс тапқан. Мәселен, "Жалпы білім 
беретін мектептерде қазақ тілінен сөз мәдениетін оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері" 
(Ж.Т.Дәулетбекова), "Қазақ тілі синтаксисін қатысымдық-танымдық тұрғыдан оқытудың ғылыми-
әдістемелік негіздері" (Р.С.Рахметова), "Қазіргі қазақ тіліндегі қатысымдық бірліктер: когнитивтік 
аспекті" (Н.Ә.Ильясова), "Қазақ тілін мемлекеттік қызметшілерге жеделдете оқытудың ғылыми-
әдістемелік негіздері" (Ш.Қ.Құрманбаева), "Теория и методика взаймосвязанного обучения комплексным 
единицам словообразования в условиях учебного двуязычия национальной школы" (Қ.Л.Қабдолова), 
"XY-XІХ ғасырлардағы ақын-жыраулар поэзиясындағы "Өмір-Өлім" концептісінің танымдық табиғаты" 
(С.А.Жиренов) және т.б. Профессор Ф.Ш.Оразбаева қазақ тіл білімі мен оқыту әдістемесі саласында 
өзінің салмақты ғылыми мектебін қалыптастырған ғалым. Тағы да Хакім Абайдың сөзіне жүгінуді жөн 
санап отырмыз. Ақынның "Биік мансап - биік жартас Ерінбей еңбектеп жылан да шығады, Екпіндеп 
ұшып қыран да шығады" деген терең тағылымды сөзі ғалым-ұстаздың адамдық қасиетінің қырларын 
толық ашады. Ғалымның бүгінгі шыққан парасат биігі адал еңбек пен иманды жүректің тоғысуынан 
туындаған. Пенделік пейілден жүрегі таза ғалым-ұстаздың өмір жолы, ғылым жолы, ұстаз жолы, ұлтына 
адал қызмет етіп келе жатқан перзент жолы осыны дәлелдейді. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген 
қазақтың ғылымға бет бұрған ұл-қыздарының ғылым мен білімдегі тұсауын кесіп, жол сілтеп келе жатқан 
ұстаздың өнегелі өмірі көпшілікке үлгі.  

Фаузия Шәмсиқызы – қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихында өзіндік орын алып үлгерген әдіскер-
ғалым. Білікті зерттеуші-ғалымның ғылыми еңбектері, оқулықтары үздіксіз білім беру жүйесінде мектеп 
оқушылары мен жоғары оқу орындары студенттерінің терең білім алуына зор үлес қосып жатыр.  

Лингвист-ғалым тілдік қатынас теориясы, тіл мен ойлау, тілдік қатынас және таным, кәсіби маман тілі 
теорияларын Тілтаным аясында зерделейді.  

Ғалым Ф.Оразбаеваның қазақ тіл білімінде сара жол салып, тілді оқытуды концептуалдық тұрғыда 
жаңа деңгейге көтерген "Тілдік қатынас: теориясы мен әдістемесі" еңбегінің орны бөлек. Әдіскер-
ғалымның ғылыми еңбегіндегі талдау, жинақтау, қорыту, тәжірибеде дәлелдеу арқылы жасалған 
тұжырымдарының нәтижесі үздіксіз білім беру жүйесіндегі қазақ тілін оқыту әдістемесінде түбегейлі 
орнығып, білім мазмұнының ажырамас бөлігіне айналған. Кейінгі кезге дейін білім берудің барлық 
сатыларында қазақ тілін оқытудың нәтижесі ретінде білім алушылардың жалаң грамматикалық білімдері 
қарастырылып келгені белгілі. Қазақ тілін оқытуда тілдің грамматикалық категориялары мен 
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орфографиялық аспектісін игертуге басымдылық берілді. Бұл білім алушылардың қазақ тілінде өз ойын 
жүйелі жеткізуіне, сөйлеу мәдениетіне кері әсерін тигізіп, тілді оқыту әдістемесін жетілдіруді қажет етті. 
Аталған мәселе ғалымның көптеген ғылыми мақалаларында өзекті мәселе ретінде көтеріліп, ғылыми 
конференцияларда талқыланды. Фаузия Шәмсиқызы қазақ тілі оқулықтары мен оқу құралдарына ортақ 
кемшіліктерді келтіре отырып, «...негізгі материалдар сөйлеу тілін меңгерту үшін, қазақша сөйлеуді, 
түсінуді үйрену үшін емес, қазақ тілінің грамматикасын, жалпы ережелерді үйрету үшін бағытталады. 
Сөйлеуді үйретуге қатысы шамалы тиімсіз грамматикалық материалдарға орын беріліп, күрделі 
категорияларға байланысты қиын ережелер толық айтылып, тілді үйренуге қиындық туғызады», – деп, 
тілдің негізгі қызметі – сөйлеуге үйретудегі, қарым-қатынас мәдениетіне төселдірудегі рөлі жете 
ескерілмегендігін көрсетеді. Ф.Оразбаева қазақ тілін өзге тілде оқитын білім алушыларға меңгертуде 
лексикалық және грамматикалық тұлғаларды оқытудың жолдарын ғылыми негіздеп, адамның сөйлесуі 
мен пікірлесуі үшін тілдік қолданысқа керекті тілдік материалдарды үйренгенде тілдік қатынастың жүзеге 
асатынын дәлелдеп, қазақ тілін оқытудағы қатысым әдісінің маңызын ашты. «Адам қай тілде сөйлегісі 
келсе де, сөздік қордан өзіне қажетті лексикалық тұлғаларды білмесе, біріншіден, айтайын деген ойын 
жеткізе алмайды, екіншіден, басқа біреудің айтқан сөзін, ойын түсінбейді».  

Сөйлесім әрекетінің оқу, тыңдау, айту, жазу әрекеттерін терминдік тұрғыда қайта түлетіп, қазақи 
танымға сай тыңдалым, оқылым, айтылым, жазылым, тілдесім ұғымдарын ғылыми айналымға енгізді. 
Ғалым қазақ тілін оқытудың әдіснамасын түбегейлі жаңа арнаға бұрып, коммуникативтік бағытын 
ғылыми-әдістемелік тұрғыдан негіздеді. Бұл ‒ ғалымның тілді оқыту әдістемесіне қосқан өлшеусіз еңбегі. 
Әдіскер-ғалымның көпжылдық ғылыми зерттеулерінің нәтижесі қазақ тілін оқыту әдістемесінің 
тарихында тұңғыш рет оқытудың нәтижесі тіл туралы білімдер қоры емес, білім алушының қазақ тілінде 
сөйлей алуы деп анықтауға негіз болды. Ф.Оразбаеваның ғылыми тұжырымдары мен енгізген терминдері 
ҚР БҒМ-нің тапсырысы негізінде 2002 жылы Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясы аясында 
дайындалған өзге тілді мектептердің 1-11-сыныптарына арналған "Қазақ тілі" және "Қазақ әдебиеті" 
пәндерінің "Қазақстан Республикасының Жалпыға міндетті білім стандартында", "Оқу орыс, ұйғыр, өзбек 
тілдерінде жүретін орта жалпы білім беретін мектептердің 5-11-сыныптарына арналған Қазақ тілі мен 
әдебиетінің бағдарламаларында" (Алматы, Қазақтың Ы.Алтынсарин атындағы білім академиясы, 2001, 
2003, 2004), бүгінгі күнгі қолданыстағы бағдарламаларда сөйлесім әрекетінің түрлеріне қойылатын 
талаптарды сипаттауда негізгі терминдік жүйені түзіп, еліміздің үздіксіз білім беру саласының филология 
аясына қатысты терминдік қорға енді.  

Қазақ тілін оқытуда білім алушылардың сөйлесім әрекетінің түрлері бойынша: тыңдалым, оқылым, 
айтылым, жазылым, тілдесім дағдыларын дамыту және қалыптастыру өзге тілді аудиторияда ғана 
ескерілуі тиіс деген пікір орын алып келгені жасырын емес. Сөзіміздің дәлелі ретінде "Қазақ тілі" (ана 
тілі) пәнін оқытуда көп жылдар бойы білім алушының ана тілінде дұрыс сөйлеуіне мән берілмей, тілдің 
аспектілерін жүйелі меңгертуді көздейтін жаттығуларды орындаумен шектеліп келгенін айтуға болады. 
Бұл пікірдің жаңсақтығын ғалым Ф.Оразбаева өзінің "Тілдік қатынас: теориясы мен әдістемесі" 
еңбегіндегі зерттеулері мен тұжырымдары арқылы дәлелдейді. Ғалымның "Тілдік қатынас – ойлау мен 
сөйлеудің қатысы арқылы тілдік бірліктердің таңбалық жүйесі мен дыбысталу қасиеті нәтижесінде жүзеге 
асып, қатысымдық бірліктердің семантикалық бірлікпен байланысу заңдылықтары арқылы берілетін, 
адамдардың өзара түсінісуін қамтамасыз ететін, тек адамзатқа ғана тән күрделі тілдік қоғамдық-
әлеуметтік процесс" деген тұжырымы сөйлесім әрекетіне тән тілдік дағдыларды қалыптастыру қазақ тілін 
оқытудың екі бағытына да қатыстылығын көрсетеді. Бұл ана тілі ретіндегі қазақ тілін оқытудың бағытын 
да әдіснамалық тұрғыда қатысымдық аспектіде анықтауға негіз болды.  

Тілтаным аясында тіл мен ойлаудың арақатынасын зерделеген ғалымның “Тілді оқытудан бұрын, сол 
тілде ойлауға үйрету маңызды. Бұл жерде ойлауды үйрету негізгі мақсат емес, ол сөйлеу процесін түсініп 
ұйымдастырудың алғышарты болады болып табылады”, “Ойлау мен сөйлеу тығыз байланысты; тіл 
үйретуде ойлау іштей сөйлеу процесі арқылы жүріп, сыртқа шығады”; “Ойлау танымдық және 
қатысымдық қызмет атқарады; тіл – танымдық қызметті атқарудың құралы” деген тұжырымдары өзге 
тілді аудиторияда қазақ тілін үйретуде тірек қағида ретінде басшылыққа алынады.  

 Ф.Оразбаева барлық саналы ғұмырын қазақ тілінің дамуына, әлеуметтік аясын кеңейтуге арнап келе 
жатқан қайраткер-ғалым. Профессор Ф.Оразбаеваның жетекшілігімен әлем тілдері мәртебесіне ие болған 
ағылшын, француз, неміс тілдерін меңгертудің тәжірибелері мен озық үлгілері зерделеніп, қазақ тілін 
үйретудің жаңа бағыттары айқындалды. Қазақстан Республикасында тұғыш рет қазақ тілін үйретудің 
тілдік деңгейлері айқындалды. Тілдік деңгейлер: қарапайым деңгей (А1 - Бастапқы игерім); негізгі деңгей 
(А2 Қалыптасқан игерім); орта деңгей (В1 Ілерілей қалыптасқан игерім); ортадан жоғары деңгей деңгей 
(В2 Тереңдетіле қалыптасқан игерім); жоғары деңгей (В2,С1 Еркін игерім); жетік (В2 + С2+ Еркін және 
кәсіби игерім) деп белгіленді. Аталған деңгейлер бойынша 2006 жылы ересектерге арналған оқулықтар 
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мен оқу-әдістемелік кешендер және электронды оқу құралы дайындалды. 2010 жылы ҚР Жалпы білім 
беретін мектептеріне арналған қазақ тілінің деңгейлік оқу бағдарламасы (1-11-сыныптарға арналған), 
2013-2014 жылдары ҚР БҒМ-нің арнайы тапсырысы бойынша «Балабақша – мектеп – колледж – жоғары 
оқу орны» жүйесіндегі мемлекеттік тілді деңгейлік үздіксіз оқытудың стандарты, өзге тілді мектептердің 
1-11-сыныптарына арналған 67 аталымнан тұратын бірегей деңгейлік қазақ тілі оқулықтары мен ОӘК-і 
дайындалды. Тіл үйретудің озық үлгісінде дайындалған оқулықтар мен ОӘК-дер еліміздің 42 мектебінде 
апробациядан сәтті өтіп, мұғалімдер мен оқушылар, ата-аналардың көңілінен шықты. Қоғам тарапынан 
өте жақсы қабылданып, 25 рет тәуелсіз сараптамадан сүрінбей өткен, сала мамандары тарапынан тіл 
үйрету пәрменділігі жоғары деп танылған оқулықтар білім беру жүйесін кезекті реформалау, пәндердің 
білім мазмұнын жаңарту деген желеумен оқу процесіне ендірілмеді. Профессор Ф.Оразбаеваның 
басшылығымен тіл үйретудің озық үлгісінде дайындалған бұл кешен әзірше қазақ тілін үйретуде 
баламасы жоқ бірегей оқу әдістемелік кешен болып отыр. 

Қазақ ғылымының аса көрнекті тұлғасы, "Ғасыр саңлағы" академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың 
"Өз білімін өмірдің, өндірістің тәжірибелерімен нығайтып, байытып отыратын, тапқан ілімін үлкенді-
кішілі ашқан жаңалығын халықтың қажетіне беріп отыратын ғылым ғана өз дәрежесінде заман 
талабының өресінде болады" деген сөздері профессор Ф.Оразбаеваның тіл білімі мен оқыту әдістемесінің 
дамуына қосқан үлесінің тәжірибеде дәлелденіп, өміршеңдік қасиетке ие болғанын және халықтың 
игілігіне айналғанын айғақтайды.  

Ғалым Ф.Оразбаева бір сұхбатында тілшінің "Өмірде нені жақсы көресіз, нені жек көресіз?" деген 
сұрағына: "Адалдықты, арлылықты ұнатамын. Жалақорлық – ең жаман нәрсе" деген екен. Ұлт қайраткері 
Ә.Бөкейхановтың "Ұлтына, жұртына қызмет ету – білімнен емес, мінезден" деген даналық сөзі бар. Шын 
мәнінде, өмірде де, ғылымда да адалдықты ту еткен ғалымның өмірлік ұстанымы адами табиғатынан, 
мінезінен туындап жатқан қасиет. Фаузия апай Оразбаеваның қарапайымдылығы, тұлғааралық қарым-
қатынаста адамгершілік қасиеттерге жіті мән беретіні көпшілікке аян.  

Ғалымның ғылымдағы салмағы, біріншіден, ғылыми еңбектерінің маңыздылығымен және елдің 
игілігіне айналуымен, екіншіден, шәкірт тәрбиелеуі және ғылыми мектебін қалыптастыруымен 
анықталаса, ғалым-ұстаз, қазақ тілін оқытудың хас шебері Ф.Оразбаеваның бойынан осы аталған 
қасиеттердің барлығы табылады.  

Ұстазым Фаузия апай Шәмсиқызының ғылым мен өмірдегі өнегелі жолы барлық шәкірттеріне өнеге. 
Мерейтой қарсаңында Ұстазыма ұзақ ғұмыр тілей отырып, танымдық-тағылымдық идеяларға құрылған 
еңбектеріңізді күтеміз дегім келеді.  
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Ұстаз туралы мақала жазу мен үшін соншалықты күрделі болады деп ойламаппын. Әр нәрсенің басын 
бір шолып, қай қырынан жазсам екен деген түрлі сауалдар пайда болды.  

Иә, менің ұстазыммен алғашқы таныстығым 1997 жылдың қыркүйек айынан басталады. Абай 
атындағы Алматы мемлекеттік университетіне мақсатты жолдама алып, жастықтың жалынымен алып-
ұшып 215 кабинеттің есігін қағып кіргеніміз, әлі күнге есімде. Төрде жылы жүзді, биязы апай күлімсіреп, 
қай жақтан, қандай мақсатпен келгенімізді сұрай бастады. Менің қасымда курстас құрбым Бақыт 
Қасенова бар еді. Біз өзімізбен ала келген құжаттарымызды көрсетіп, аспирантураның күндізгі бөліміне 
келгенімізді, екі жыл орыс аудиториясында қазақ тілінен сабақ бергенімізді, 1 жыл Қыздар педагогикалық 
институтында тағлымдамадан өткенімізді, барлық кандидаттық минимумдарды тапсырып қойғанымызды 
айттық. Сонда Фаузия апай: «Сендер орыс аудиториясында қазақ тілінен сабақ берсеңдер, сөйлеу әрекеті 
туралы түсініктерің бар ма? Қандай ақпарат білесіңдер?» – деп сұрағаны әлі есімде. Орыс, шет тілдері 
мұғалімдерімен бір кафедрада жұмыс істегендіктен, сөйлеу әрекетінің түрлері туралы біраз 
ақпаратымыздың бар екендігін, өзімізше айтып дәлелдеп бақтық. Бізбен біраз пікір алмасқаннан кейін 
ұстаз өзінің бізге ғылыми жетекшілік жасайтынын, зерттеу жұмысымыздың сөйлесім әрекетінің 
түрлеріне байланысты болатындығынан хабардар етті. Сонымен қандай ғылыми жетекшіге түседі екенбіз 
деген үрей де қорқыныш та, толқу да сап тиылды.  

Кафедрадан шығып, Шәкәрім атындағы Семей педагогикалық институтының соңғы курсында біз 
оқыған жылдары декан орынбасары болып қызмет атқарған Гүлжихан Шахарман апайымызды 
кездестіріп, Фаузия апаймен арада болған әңгімемізді ерекше қуаныш сезіммен айтып шықтық. Гүлжихан 
апай да өте жақсы ғылыми жетекшіге тап болғанымызды, Фаузия апайдың тақау арада кафедра 
меңгерушісі болғандығын, мінезі көркем тамаша адам екендігін айта келе, бізге сәттілік тілегені де 
есімде.  

Иә, жылдар жылжып, өмір керуені көше береді. Ұстазымнан үйренгенім өте көп. Ең алғаш өзімше 
ғылыми мақала жазып, алып келгенім, 1-сыныптың оқушысы сияқты әкелген мақаламды қызыл пастамен 
түзетіп, 10 рет қайтарғаны, әр түзетуді көрген сайын, намыстан ұялғаным да есімде. Одан кейінгі 
тексертуге әкелген мақалаларымның ұстаз тарапынан мақтауға ие болғаны маған қанат бітірді, күш берді, 
жігерлендірді. Менің ғылыми стилімнің қалыптасуына ұстазымның сіңірген еңбегі орасан.  

Аспирантураның күндізгі бөліміне түскеннен кейін бізді қасына шақырып, ғылыми мақала, ғылыми 
жұмыс қалай жазылатындығын, ғылыми зерттеу жасау үшін неден бастау қажеттігін, «тайға таңба 
басқандай» үйретті, кеңес берді. Фаузия апай докторлығын енді қорғаған, енді шәкірт тәрбиелеу ісіне 
көңіл бөле бастаған кезінде алғашқы шәкірттерінің бірі болып, аспирантурада оқу бақыты маған 
бұйырған екен. Менің «алғырлығым», «шапшаңдығым», «пысықтығым», «жауапкершілігім», 
«іскерлігім», «адалдығым», т.б. ұстазыма ұнаған болу керек, алғашқы жылдары мені қасына 
оқытушылыққа алатынын, өзіне жақын шәкірт ретінде көргісі келетінін айтты. Мен де ұстаз айтқан 
талаптарға сай болу үшін еңбек еттім.  

Еліміздің түрлі оқу орындарынан келген бірнеше аспиранттармен бірге университеттің жатақханасына 
орналастық. Әр аспиранттың ғылыми жетекшісі, зерттеу саласы әр түрлі. Арамызда болатын жиын-
тойларда, туған күн кештерінде бір-біріміздің ғылыми жетекшілеріміз туралы да сұхбаттасамыз. Бірі 
мақтайды, бірі ғылыми жетекшісінің пендешілігін айтып даттайды. Сол кездегі аспиранттардың 
арасындағы бәсекелестіктің туындауы - ғылыми жетекшілерінің беделінің жоғарлылығы, адами қасиеті, 
рухани жан тазалығы, пендешілік өмірден ада болуы сияқты маңызды қасиеттерге кеп тірелетін. Мен бұл 
өлшем бойынша әр қашан бірінші орында тұрдым десем, артық айтпаспын.  

Сонымен аспирантураға түскеннен кейін алғашқы көктем мерекесі де келіп жетті. Жатақханадағы 
аспирант достарымыз ғылыми жетекшілерін құттықтауға кірісіп кетті. Біз де сол көштен қалмайық деп 
Ұстазымызға бір шоколад алып құттықтай келгеніміз есімізде. Сондағы Ұстазымыздың «Өздерің 
жатақханада тұрасыңдар. Ата-аналарың қастарыңда жоқ. Неге ақша шығарып шығынданасыңдар. Бұл 
ақшаға жақсылап қою күрең шәй ішіп, дұрыс тамақтанбайсыңдар ма? Енді маған сыйлық жасауға 
талпынсаңдар, мен сендерге ғылыми жетекші болмаймын», - деген сөзі әлі күнге дейін есімнен кетпейді. 
Бұл мен үшін өмірлік мектеп сабақтарының бірі де бірегейі боп қала берді. Сол күннен бастап, қандай 
мереке болсын, сыйлық жасау керек деген қоғамның дерті біздің қасымыздан сырт айналды.  

1999 жылдың мамыр айы да келіп жетті. Ұстаз 50 жасқа толды. Қасымда Бақыт құрбым екеуіміз 
ұстазымызды мерейлі тойымен құттықтау үшін қолымызда бір кәрзеңке гүлімізбен үйінің алдына келдік. 
Ұстаздың үйінің мекен жайын кафедрадан алғанбыз. Құттықтап апарып берейік десек, үйіне кіруге 
жүрегіміз дауаламайды. Қолында гүл шоғы бар бір жылы жүзді апайды көріп, өзімізді таныстырып, 
әкелген гүлімізді сол апайдан беріп жібердік. Ертеңінде ұстазымыз үйдің алдына келіп тұрып, үйге кіріп 
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қонақ болмағанымыз, дастарқаннан дәм татпағанымыз, қазаққа жат қылығымыз үшін бір «ұрысып» 
алғаны есімде. 

Иә, мен ұстазым Фаузия апайдың қасында жүріп, қызығы мен жауапкершілігі зор өмір мектебінен 
өттім, шыңдалдым, тәрбиелендім, жақсы істерді үйренуге, адами қасиеттерді бойыма сіңіруге тырыстым. 
Осынау өмір соқпағында мені тағдыр осы аяулы жанмен табыстырды, жолымыз үйлесті. 

Филология және педагогика салалары бойынша докторлық және кандидаттық диссертация қорғайтын 
ғылыми кеңестің техникалық және ғалым хатшысы болған жылдары еліміздің түкпір-түкпірінен 
диссертация қорғауға келген әр түрлі адамдармен жұмыс істедім, құжаттарын тексеріп, Комитеттің 
талабына сай келуін қатаң қадағаладым. Диссертациялық кеңестің төрағасы ретінде Фаузия апайға да 
үлкен жауапкершіліктер жүктелетін. Адам болғаннан кейін түрлі жағдайлар болып тұрады. Құжаттарды 
рәсімдеу барысында қойған талаптарды түсінбей орындағысы келмейтін кейбір әріптестер де кездесіп 
жатады. Әрине, ол өмір ғой. Сондай бір сәтте менің қатты ренжіген сәтімді көріп, Фаузия апайдың мені 
сабырлыққа, шыдамдылыққа, төзімділікке үйреткені есімде. «Мен де талай арыстанның бетін қайтарып 
отырмын ғой, сен де менен үлгі алсаңшы» дегені әлі күнге дейін көкейімде сайрап тұр. Содан бері мен де 
талай «арыстанның» бетін қайтаруға тырыстым. Бұл да ұстаздан алған өмір сабақтарының бір көрінісі еді.  

Ұстаз бен оқытушының арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Кез келген арнаулы білімі бар 
адам оқытушы боп қызмет етуі мүмкін. Ал нағыз ұстаз болу жан тазалығын, ар тазалығын сақтаған 
адамның пешенесіне ғана жазылмақ.  

Әр жастың жүрегіне жол тауып, келешекте адами қалпын сақтап қалатын білімді, білікті елінің ертеңін 
ойлар ойлы азамат тәрбиелеп шығару да нағыз ұстаздың қолынан келмек. Ұстаз қандай болу керек? 

«Ұстаз – ұлт ойының діңгегі. Діңгегі берік ойдың ертеңі ерен, болашағы жарқын. Ұстазға деген құрмет 
– қазақ елінің руханиятына деген құрмет. Құрмет әлсіреді деген сөз діңгектің босай бастағаны. Діңгегі бос 
ойдың ұлт болашағы мен халық еретңіне қызмет ете алмайтыны анық. 

...Сондықтан қазіргі ұстаз – білім беруші, тәрбиелеуші, өмірге бағыт бағдар беруші, ұйымдастырушы, 
тең дәрежеде пікірлесуші, оқушының жан-дүниесін түсінуші, әрі сыпайы тәрбиеші, әрі білімді мұғалім, 
әрі мейрімді ана, әрі қамқор әке және сырлас жетекші» [1, 91] екендігін, яғни ұлттың болашағы, алтын 
діңгегі – ұстазға байланыстылығын Фаузия Шәмсіқызы айқын, нақты жеткізіп отыр.  

 Демек, ұстаздың ой өрісі, дүниетанымы кең, білімді, жан жақты, өз мамандығына сай, соны сүйетін өз 
ойын алдында отырған білім алушыларға анық тұжырымдап, нақты түсіндіре білу керектігіне, екіншіден, 
мұғалімнің ары таза, инабатты, иманды, парасатты болу қажеттігіне аса мән беріп отырғандығын 
байқауға болады. Ендеше ұстаз болу үшін қандай талап болу керек деген барлық критерийлердің Фаузия 
ұстаздың өзінің бойында қалыптасқандығы және осы үйлесімділік қасиеттерді өзгелердің де бойынан 
көргісі келетіндігі сөзсіз. Ұстаз сөзімен айтқанда, «үйлесім – ой мен парасаттың, талғам мен танымның 
жемісі» [1, 72]. 

 Өзі басқарған кафедрадағы ұжымның студенттер арасында таза болуына, студенттерден ақша жинау 
сияқты былық істерге араласпауына ерекше көңіл бөлді. Фаузия апай басшы ретінде педагог мәртебесіне 
лайықты болуымызға мән берді.  

 Шығыс ойшылдарының пікірлерінде адамның тұлғалық жеке дара қасиеттері оның өмірлік 
мүмкіндіктерінің рухани жолмен жүзеге асуы арқылы жанданатыны, ал ұлы Абайдың, Шәкәрімнің 
пайымдауларында адам жаны неғұрлым таза болса, оның іс-әрекеті соғұрлым кемел болатыны, адам 
өмірін мазмұнды етіп, бақыт сезіміне бөлейтіні дәлелденіп, жан тазалығы үшін рухани жолға түскендер 
адами қасиетке ие екендігі айтылған.  

 Иә, Фаузия Шәмсіқызының адами қасиеті, болмыс бітімі, адамгершілік қырлары, ізгіліктілігі, 
парасаттылығы менің де ұстаз, ғалым, педагог ретінде қалыптасуыма ықпалын тигізді.  

 Мұғалім еңбегінің әлеуметтік мәніне, елдің мәдени өміріндегі белсенді рөліне кезінде қазақ 
зиялылары көп көңіл бөлген. Ахмет Байтұрсынұлы: «Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді, басқа 
кемшілігі болса, мұғалімнің жақсылығы жабады, білдірмейді» деген екен. Ендеше ұстаздың бойынан да 
осы қасиеттерді көруге болады. Өзі басқарған ұжым мен тәрбиелеген шәкірттері арасында адами 
құндылықтарға толы ерекше құрмет пен сыйласымдылықтың орын алуына игі әсер етті. 

 Фаузия апай меңгерушілік жасаған жылдары кафедрадағы ерекше ауанның қалыптасқандығы 
соншалық, жұмысқа бару үшін асығушы ек. Фаузия апай іс сапардан оралып, жарқырап кафедраға 
кіргенде анамыз алыс сапардан келгендей, ерекше сезімге бөленіп, біз де қатты қуанатынбыз. Бұл – 
боямасыз шындық, ақиқат. Белгілі әдіскер ғалым, ұстаз Д. Әлімжанов: 

Қасиет таза адамның жүрегінде 
Шыншылдық жанмен сүйген тілегінде, - деген екен. Иә ұстазымыз – Фаузия апайдың бойындағы 

қасиет – ананың сүтімен, әкенің парасатты тәрбиесімен дарыған қасиет болар. «Тәрбие көзі тектен... Бұл 
жалпы адамзат баласымен бірге жасасып келе жатқан жазусыз қағида» [1, 73], - деп Фаузия апайдың өзі 



131 

айтқандай, мұғалімдер отбасында тәрбиеленген ұстазымыздың ұлағаттылығы, көркем мінезі, 
сабырлылығы, адамилығы осы мөлдір бұлақтан сусындап өскендігінен, тектілігінен бастау алғандығы 
хақ.  

Фаузия апай асыл ана, аяулы жар ретінде де бізге үлгі-өнеге болды десек артық айтпаспын. Қазақтың 
біртуар ақиық ақындарының бірі Нұрлан аға екеуінің арасындағы ерекше үйлесімділікке толы 
сыйластықтарын, жарасымды әзіл-қалжыңдарын, нәзік иіріммен астасқан сүйіспеншіліктерін, 
құрметтерін, сырға әрі жырға толы назын көріп, біз де үлгі алуға тырыстық.  

 Қазақ жастарының бойына қазақтың бірегей, қайталанбайтын ұлттық құндылықтарын сіңіріп өсіруде, 
жеке тұлғаның ұлттық сана сезімі мен мінез құлықтарын қалыптастыруда, рухы жоғары азамат ретінде 
тәрбиеленуінде ұстаз-ғалымның еңбегі орасан. 

 Адам баласы Алла тағала сыйлаған қамшының сабындай қысқа ғұмырында жақсылықтар мен игі 
істерге талпынады. Ар алдындағы басты қағида бұл өмірге адам болып келген соң адамдық ат пен 
қасиетке дақ түсірмеу. Осындай өлшемдер тұрғысынан қарағанда сондай аяулы жандардың қатарына 
Фаузия Шәмсіқызын жатқызар едім. Ұстаз сөзімен айтқанда, «Әр дәуір мен әрбір ұрпақ жадында сирек 
кездесер болмыс бітімімен, қайталанбас қалпымен сақталатын адамдар болады. Ғылымда, әдебиетте, 
өнерде, саясатта, қоғамдық өмірде өзінің туа бітті дарынымен оқшау көзге түсіп, бойындағы бар ізгі 
қасиеттерін ұлтының іргелі істеріне, үлкен мақсаттарына бағыштаған мұндай перзенттерін халқымыз қай 
кезде де шексіз қадірлеген, тұлға тұтқан» [1, 50]. 

 «Ұлттың ең ұлы байлығы – тілі. Тілді қадірлеу,тілге қызмет ету, тілді уақыттың аласапыранынан 
сақтау үшін күресу - сол тілде сөйлейтін ұлттың, ұрпақтың міндеті» [1, 87] деген қағиданы басшылыққа 
алған ұстазым Фаузия апай қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолданыс аясының дамуына көп еңбек 
сіңірді. Тілді қатысымдық бағытта үйрету жолында аянбай еңбек етті, әлі де берері мол.  

Ана тілі – қазақ тілі – мемлекеттік тілдің дамуы жолында ерен еңбек етіп келе жатқан ұстазым Фаузия 
апай барда, оның тәрбиелеген сан мыңдаған шәкірттері мен үзеңгілес әріптестері, тіл жанашырлары барда 
тілдің мәртебесі өсетіні даусыз. Оған дәлел: «Өткен ғасыр мен өткен ғасыр ортасындағы ұлт тілін 
алаңдатқан сауалдарды түгендей отырып, жаңа бағыттағы тіл салаларын зерттеп зерделеу – бүгінгі 
міндетіміз. Олар, атап айтқанда, мыналар:  

- Қазақ тілінің сөздік қорын жүдетпеу; 
- Қазақ тілінің табиғаты мен жаратылысына жасалып жатқан қиянатты шабуылдарға тосқауыл қою; 
- Қазақ тілінің мәдени болмысын сақтау үшін атқарылар шараларға мұрындық болу; 
- Тіл атты ең ұлы ұлттық байлығымызды сақтау; 
- Тілді қадірлеу, 
- Тілге қызмет ету. 
Демек, тілді сақтау – ұлт пен ұлысты, ел мен жерді сақтаудың алтын қазығы бола отырып, қазақ халқы 

үшін қазіргі жағдайда әлемде өз орнын бекітудің алғышарты да болып табылады. Өйткені тіл – адамзат 
болмысындағы ең басты құндылық» [1, 88]. Яғни А.Байтұрсынұлы айтқандай, «ел бүгіншіл, менікі ертең 
үшін» деген ұстанымды негізге алған тіл жанашыры Фаузия апайдың ұлт тілінің сақталуы үшін аянбай 
күресіп келе жатқандығы көз алдымызда.  

...Адал мақсат көрсетіп, еңбек етші 
Риза болсын көргенде ел сүйсініп, - деп Д.Әлімжанов айтқандай, бар ғұмырын ұстаздық пен 

ғалымдыққа сарп еткен, Фаузия апайдың алған асуын, жеткен биігін тізіп жеткізе алмаспын. Менің 
мақсатым – Фаузия апайдың шәкірті ретінде өзім көрген ұстаздық келбетінің кейбір қырлары туралы сыр 
тарқату еді.  

Ендеше, бүгінгі мақаланың әлқисасы болған аяулы ұстаз, педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор, ҚР ҰҒА кореспондент мүшесі Фаузия Оразбаева және оның бойындағы өнегелі де ізгі 
қасиеттер ХХІ ғасырдағы ұстаз келбетінің кісілік кескін-кейпін айқындайтын, даралайтын тұлға ретінде 
келер ұрпаққа өнеге бола бермек.  
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Түйіндеме: Мақалада белгілі ғалым Фаузия Оразбаеваның тіл және тілді оқытумен байланысты еңбектері 
жөнінде қарастырылған. Ғалымның қазақ тілінің ұлт тілі дәрежесіне көтеру туралы ойлары мен пікірлерінің маңызы 
кеңінен сөз етілген. Ғалымның «Тілдік қатынас негіздері» атты оқулығының қатысым теориясы негіздерін 
ұғындырудағы маңыздылығы атап өтілген. 

 Аннотация: В статье рассмотрены труды известного ученого Фаузии Уразбаевой, связанные с 
языком и изучением языка. Широко освещены мысли и мнения ученого о повышении казахского языка 
на уровень национального языка. В учебнике «Основы языкового общения» отмечена важность 
осмысления основ теории причастности.  

 Annotation:The article deals with the works of the famous scientist Fauzia Urazbaeva related to language and 
language learning. The thoughts and opinions of the scientist on the increase of the Kazakh language to the level 
of the national language are widely covered. The textbook "Fundamentals of language communication" noted the 
importance of understanding the basics of the theory of involvement. 

 
Тағдыр жұмыр басты пенденің пешенесіне тылсымға толы дүниенің есігін шыр етіп ашқаннан 

жазылады деп айтып отыратын үлкендер сөзі жадымызда мәңгі сақталған. Әлде тағдыр адам баласының 
тек өзіне тәуелді ме, ол жағы бимағлұм. Бұралаңдары көп өмірдің сан тарау соқпағынан өз жолын дұрыс 
тауып, ғұмыр кешудің өзі – үлкен бақыт. Асылы «бақыт» ұғымы ойлаған арманыңа, діттеген мақсатыңа 
жету дегенді берумен ғана шектелмесе керек. Бақыт – «бақ, зор қуаныш, шаттық»[1, 646 б.]. Ұлт 
танымында «бақыт» – еркін самғау, жақсылық дәнін егу, ізгі ниетте болу. Ендеше, бес күндік жалған 
тіршілікте қиналғанға қол ұшын беріп, айналасына мейірім нұрын шашу – бақыттың бақыты. Мұндай 
жандардың мәртебесі асқақтап, адами тұлғасы уақыт озған сайын биіктей түсетіні бар. Бүгінде күллі қазақ 
еліне ерекше ерен еңбектерімен танымал тілші-ғалым Фаузия Шамсиқызы Оразбаеваның ел келешегі 
үшін жасаған игі істері мен жақсылықтары ғалым тұлғасын даралай түскені сөзсіз шындық. Ата-анадан 
берілген ізгі қасиеттер мен мейірім шапағаты Фаузия Шамсиқызын ұстаздық пен ғылым жолындағы 
заңғар биіктерден көрінуіне ықпал еткені аңғарылады. Тумысынан «білсем, көрсем» деген қарапайым 
қазақ қызының ұстаздық пен ғылым жолының тізгінін тең ұстап, асу бермес белестерді бағындыруы – 
Абай атамыз айтқан «талап, еңбек, терең оймен» де тікелей байланысты дүние. Өмір жолын ұстаздықтан 
бастаған Фаузия Шамсиқызы бүгінде педагогика ғылымдарының докторы, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің профессоры, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, Педагогика ғылымдары 
Халықаралық Академиясының академигі. Әрбір адамды шексіз бақытқа бөлер мұндай биік жетістіктер 
Фаузия Шамсиқызын болмысы бөлек, жаратылысынан ғылымның адамы екендігін ұғындыратындай. 

Ерен еңбек пен үздіксіз ізденіс адамы Фаузия Шамсиқызының ұстаздықтан бастау алып, ғалымдыққа 
ұштасқан өмір жолы – жаны таза, пейілі ақ, риясыз көңілді әрбір адам баласы үшін үлкен өнеге, ерекше 
үлгі мектебі. 

«Ақырын жүріп, анық бас, 
Еңбегің кетпес далаға. 
Ұстаздық еткен жалықпас,  
Үйретуден балаға» – деген Ұлы Абай ғибратын жете сезінген Фаузия Шамсиқызы – өз еңбек жолын 

мектеп қабырғасынан бастап, кейін оны еліміздің жоғары оқу орындарында жалғастыра алған, 
ұстаздықтың сатыларын өткерген білікті ұстаз. Сондықтан да бүгінгі білім саласының қарыштай қадам 
басуына өзіндік үлесі бар ғалым Фаузия Шамсиқызының ұстаздық өнегесі – айрықша атап өтуге 
тұрарлық дүние. Әке жолына түсіп, ұрпақ тәрбиелеп, жоғары оқу орындарындағы жастардың сапалы 
білім алуына бағдар беріп жүрген «Фаузия Оразбаева – нағыз ұстаз, үлгілі жетекші, беделді тәлімгер» 
(академик Рәбиға Сыздық). Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде студент 
жастарға терең білім берумен қатар, еліміздің әр қиырындағы институттар мен университеттердің 
оқытушыларына, доценттеріне ғылыми жұмыстар бойынша жетекшілік жасап, кеңес берді. Басқаша 
айтар болсақ, белгілі бір ұжым басшысы ғана емес, сол ұжымдағы барлық қызметкерлердің, 
магистранттардың, ізденуші шәкірттердің білім, білік деңгейлерінің үнемі көтеріліп отыруына мүмкіндік 
туғызып, еселі еңбек еткен ұлағатты ұстаз. Бұл айтылғандар ғалымның өзара бірлігі күшті, рухани-
адамгершілігі мол өнеге мектебін қалыптастырудағы үлесін айқын танытып тұр. 

«Қазақ халқының ең қасиетті, ең киелі қазынасы – тіл» [2, 39 б.] – деген ғалым Фаузия Шәмсиқызы 
әруақытта да тілдің, ұлт тілінің дамуына, ғылым тіліне айналуына үлес қосып келе жатқан тіл жанашыры 
ретінде қазақ тілінде қолданыла қоймаған терминдерді ұлт тіліндегі сөздермен қолданылуды ұсынды. 
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Айтар болсақ, тіл біліміндегі «когнитивтік», «коммуникативтік» деп қолданылып жүрген терминдерді 
«танымдық», «қатысымдық» деп қолданысқа енгізді. Ғалым ұсынған бұл терминдер кейінгі шәкірттерінің 
зерттеу еңбектерінде кеңінен қолданыс тапты. Бұдан өзге тіл білімі мен тілді оқыту әдістемесінде ғалым 
ұсынған «тілдік қатынас», «қатысымдық әдіс», «қатысымдық технология», «айтылым», «тыңдалым», 
«жазылым», «оқылым», «тілдесім» сынды бірқатар терминдер жиі қолданылып келеді. Бұл терминдер 
тілімізде күні кеше ғана емес, құдды бір ерте кезеңдерден қолданылып келе жатқандай әсер береді. 
Мұның бәрі ғалымның тіл жанашыры екендігін анықтап берсе керек. Тіпті, ғылым жолындағы 
шәкірттеріне әркез «Тіл – математика. Сондықтан оған бей-жай қарауға болмайды» деп айтып 
отыратынының өзі осының жарқын дәлелі. Бұдан ғалымның тәрбие мен білімді ажырамас бір бүтін үдеріс 
ретінде танып-білетіндігі, соған сай әрекеті аңғарылады. 

Тілші-ғалым Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваның қаламынан шыққан еңбектер тіл құдіретін барынша 
сезіне білуге жетелейді. Соның бірі – «Тіл әлемі» атты кітабы. Осы еңбегінде ғалым «ұлт та, ұлттың рухы 
да, ең әуелі, тіл арқылы танылады» – дейді[2, 4 б.]. Бұл пікір – тілдің қадірін жете түсініп, тілді танымдық 
тұрғыда жіті зерделеуге бет бұрған жас ғалымдарға оң бағыт. Сондай-ақ осы еңбегінде айтылған «түркі 
тілдерінің бірі болып қана қоймай, байлығы орасан, өрісі кең, шұрайы мол, бедері қалың, шешендік 
сөздің сұлу, әдемі, әуезді үлгісі болып табылатын қазақ тілі – ұлт тілі дәрежесіне көтерілген ұлы тіл» - 
деген ойы тілге берілген аса құнды пікір.  

Ғалымның әр жылдарда жазған іргелі зерттеулері ықшамдалып, сондай-ақ таңдаулы ғылыми 
мақалалары сұрыпталып енгізілген бұл еңбегі тіл әлемін зерттеуге ықыласы күшті, талабы зор жас 
ғалымдар мен мектеп ұстаздары, жоғары оқу орнының студенттері тарапынан үлкен ризашылыққа ие.  

Ғалымның «Тілдік қатынас негіздері» атты оқулығы – қатысым теориясы негіздерін ғылыми тұрғыдан 
сөз еткен маңызды еңбек. «Тілдік қатынас – тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-
бірімен қарым-қатынас жасауы, қоғамдық, ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу; яғни адамзаттың тіл 
арқылы сөйлесім әрекетін меңгеруі тілдік қатынас дегенді білдіреді»[3, 43 б.] Аталған еңбектегі сөйлесу 
мен тыңдауға, пікірлесуге қатысты ұстаз ойларына ғалымдар тарапынан да, оқырман қауымы тарапынан 
да оң баға беріліп, жоғары оқу орындарында жүйелі түрде қолданылып келеді.  

Ғалымның ғылыми негізде жазылған мұндай оқулықтары мен оқу құралдары өз алдына бір төбе болса, 
ана тілді оқытуға бағытталып жазылған еңбектерінің орны тіптен бөлек. Әсіресе, өзге ұлт өкілдерінің 
қазақ тілін ана тіліндей меңгеруіне ықпал етуде де Фаузия Шамсиқызының еңбегі ересен. «Қазақ тілінің 
тек Қазақстан Республикасында ғана өмір сүретіндігін ұлт көкейіне ұялатып, ұрпақ санасына сіңіруіміз 
керек. Бүгінгі жеткіншек буын, жас ұрпақ өз ана тілінде сөйлей алғанда ғана Алаштың атажұрты дейтін 
алып кеңістіктегі Қазақ Елінің мемлекеттігі сақталады» – [2, 4 б.] деген ойды бекем ұстанған ғалым 
Фаузия Оразбаева 2005 жылы қазақ тілін оқып-үйретуге арналған 6 деңгейден тұратын оқу-әдістемелік 
құралдарды жарыққа шығарса, бүгінгі күні өзге ұлт мектептеріндегі қазақ тілін (1-11 сыныптарда) 
оқытуға арналған 56 кітаптан тұратын деңгейлік оқулықтардың аз уақыт аралығында жүйелі негізде 
құрастырылуына ұйытқы болып отыр. 

Елімізге танымал педагог-ғалымдар мен мектептегі тәжірибелі ұстаздарды ұйымдастыра отырып, ана 
тіліміздің қолданылу аясын ұлғайту жолындағы бұл еңбегі үлкен ерлікпен пара-пар. Жуырда баспадан 
шыққан бұл еңбек – өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін тез әрі жетік меңгеруіне ықпал ету жолында жасалған 
жаңа қадам, тың бетбұрыс. Тіпті, осы деңгейлік оқулықтарға қойылған «Тілашар», «Бойтұмар», «Тіл-
орда», «Алдаспан» деген атаулар Фаузия Шәмсиқызының ойлауымен де, сөйлеуімен де, жазуымен де 
болмысы бөлек ұстаз екендігінің айғағы іспетті. 

Тілші-ғалым Фаузия Оразбаева оқулықтар мен оқу құралдарын жазумен қатар ұжымдағы жастар 
арасында ғылыми ортаның қалыптасуына мүмкіндік туғызып отырды. Елімізге есімі етене таныс 
Ә.Қайдар, Р.Сыздық, Ш.Сарыбаев, Б.Қалиұлы, Ж.Манкеева, Ә.Жүнісбек т.б. ғалымдармен кездесулердің, 
халықаралық ғылыми конференциялардың, семинарлардың биік деңгейде өткізілуіне мұрындық болды. 
Бұл – ғалымның Абай атындағы ҚазҰПУ-да ғылыми ортаның берік қалыптасуына, жастардың ғылымға 
бетбұруына деген ықпалын танытып тұр. 

Әрдайым «үлкенге құрмет, кішіге ізет» көрсете білетін Фаузия Шәмсиқызының қызметтес 
әріптестеріне, оқытушыларға, шәкірттеріне деген шынайы көзқарасы мен риясыз кеңестері оларды 
қызметте қанаттандырды, рухын көтерді. Ғалымның қызметтегі, ғылым жолы мен отбасындағы әйел-ана 
тепе-теңдігін әдемі үйлесімде ұстай білуі қазақ әйеліне тән ерекше бітімін дараландырып тұрғандай. 
Ғалымдық болмысын қазақ әйеліне тән ибалылығы кемелдендіріп, ерекше шуақ – мейірім шуағын 
шашып тұрады. Мұның бәрі ірілік пен кісілік өлшемінің тепе-теңдігін сақтай білгендігінен де туындаса 
керек-ті. 

Ғалымға тән ұстамдылық, табандылық, қарапайымдылық сынды қасиеттер бір бойынан табылатын 
ұлағатты ұстаз Фаузия Шәмсиқызы Оразбаева – ғылым мен ұстаздық жолындағы күллі қазақ жастары 
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үшін өнегесі мол, орны бөлек жарқын тұлға. Ғалым-ұстаздың дархан даладай қазақы болмысы біздерге, 
жастарға ерекше қуат пен нұр сыйлағаны да, сыйлайтыны да сөзсіз. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы терминооброзование в исследованиях профессора 
Ф.Ш.Оразбаевой с теоретической и практической точки зрения. В научных трудах проводится 
лингвистический анализ терминов, касающихся их применения. Также был проведен анализ 
лингвистической природы терминов в исследованиях профессора Ф.Ш.Оразбаевой, особенности их 
применения и терминальное поле в научно-теоретическом контексте. 
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Annotation: The article discusses the problems of terminology in the research of Professor F.Sh. Orazbaeva 
from a theoretical and practical point of view. In scientific works, a linguistic analysis of terms relating to their 
application is carried out. An analysis was also made of the linguistic nature of the terms in the studies of 
Professor F.Sh. Orazbaeva, the features of their application and the terminal field in a scientific and theoretical 
context. 
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 Ғылымды ғалым жасайды. Ғалым ғылымға қызмет етеді. Ғылым жолы тақтайдай тегіс жол емес. 

Ғылым жолы бұралаңы мен шырғалаңы мол, асқарлы асудан, құлдилаған сайдан, еңісінен биігі көп жол. 
Ал ғылым адамы осы жолға саналы түрде барып, төзім мен жігерді серік еткенде ғана ғалым болып 
қалыптасары анық. Біз осы мақаламызда ғылым жолының бар қияметіне көне білген, жай ғана көніп қана 
қоймаған, сол жолдың жолбасшысына айналған ғалым, профессор Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваның 
ғылым өткелегіндегі жеңісті жолдарының бір парасын сөз етпекпіз. 

Профессор Ф.Оразбаева тіл білімінің теориясымен қатар оны оқыту әдістемесі ғылымымен тең 
дәрежеде зерттеу жүргізген ғалым. Ғалымның ғылымдағы алғашқы қадамы тілдің теориясынан басталған. 
Ғалымның тіл теориясына қатысты зерттеулері қазақ сөзінің байлығы саналатын, тілдің шұрайы 
синонимдік саланың бір қабаты «Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім синонимдерге» арналған. Ғылым 
жолында тақырыбыңды сәтті таңдауың болашақ өмір жолың мен азаматтық ұстанымыңа көзге көріне 
бермейтін дәрежеде ықпал ететіндігі анық. Бұл жағынан келгенде профессор Ф.Оразбаеваның сын есім 
синонимдерді зерттеуі болашақта өзіне-өзі сын көзімен қарауды, сондай-ақ жақсы мен жаманның парқы 
мен нарқын парасат көзімен пайымдауына бір кездегі сын есім синонимдер ықпал еткендігін ғалымның 
бүгінгі қол жеткізген биігіндегі кісілік тұлғасынан байқауға болады.  

Ғалым-ұстаздың ғылыми ізденістерінен тілдің теориясына қатысты зерттеулерін өндіріске енгізу, 
практикалық қолданысын күшейтуді мақсат тұтқандығын байқауға болады. Оған дәлел ретінде 
теориялық зерттеулердің өміршеңдігі практикамен байланысты екендігі белгілі. Осы жағын ескерсек 
ғалым-ұстаз кейінгі зерттеулерінде теориялық материалдарды оқыту жағына мән беріп, әдістеме 
ғылымының мәселелеріне басымдық берген. Ұстаз-ғалымның теориялық зерттеулерден әдістемелік 
зерттеулерге қарай ауысуын теория мен практиканы ұштастырудан туған қадам деп бағалауға болады.  

Ғалымның тіл білімі мен әдістеме ғылымындағы шоқтығы биік зерттеулерінің қатарына «Тілдік 
қатынас: теория және әдістемесі» (- Алматы: РБК, 2000. - 208 б.) немесе «Тілдік қатынас негіздері» (-
Алматы: Print-S, 2005. – 145 б.) деген атаулармен шыққан еңбегін айтуға болады. Осы аталған 
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еңбектерінде ғалымның әдістемелік мәселелерді кеңінен толғап, әдістеме іліміне қарай бетбұрыс 
жасағандығын байқауға болады. Профессор Ф.Ш.Оразбаеваның тіл теориясы мен әдістеме ғылымындағы 
лингвистикалық және методикалық зерттеулерінің арнасы кең ғалымдардың қатарына жатады. Біз бұл 
мақаламызда ғалым зерттеулерінде терминдік бірліктердің қолданысы мен терминжасам мәселелеріндегі 
ұстанымына тілдік тұрғыдан талдау жасауды жөн көріп отырмыз.  

Жалпы ғылыми кеңістіктегі ғылым салалары үшін термин мәселесі қай кезде болмасын өзекті мәселе 
болып қала берері анық. Ол мейлі қоғамдық-гуманитарлық немесе жаратылыстану, яки техникалық 
немесе медициналық сала болсын бәрібір. Қай ғылым саласы болмасын термин мәселесі ешбір уақыт 
хронологиясына қарамастан, күн тәртібінен түскен емес. Әсілінде термин сөздер қай уақытта болмасын 
күн тәртібінен түспеуінің өзін табиғи құбылыс. Себебі, ғылымдағы ғылыми-техникалық прогресс үнемі 
даму үстіндегі динамикалық үрдіс болғандықтан, термин қолданысы ғылым дамуы мен қоғамдық 
қатынастардың жаңаруымен, ондағы өзгерістерге байланысты, жаңа мәселелердің уақыт өткен сайын 
туындап отырады. 

Профессор Ф.Оразбаева зерттеулеріндегі терминдер мәселесіне көз жүгіртер болсақ, ғалым 
еңбектеріндегі терминдер ең алдымен ұлт тілінің негізінде жасалғандығын бірден аңғаруға болады. Оны 
біз ғалымның жоғарыда атап өткен шоқтықты шығармасы (зерттеуі) «тілдік қатынас» атауынан бастап, 
лингвистикалық зерттеулерінің өн бойындағы терминдердің ұлттық тілдің аясында жасалғандығынан 
көрінеді. Ал ғалымның бұл жолды таңдауы кездейсоқ құбылыс емес. Ол ұлт баласының ұлт тілі 
алдындағы туабітті борышынан туғандығы анық. Жалпы қазақ баласына ұлтты сүюдің ұлы жолын «ұлт 
руханиятының көсемі» Ахмет Байтұрсынұлы салып берді десек асылық айтқандық болмас. Профессор 
Ф.Оразбаева зерттеулеріндегі терминдердің ұлт тіліндегі қолданысына Алаштың ардақтылары 
А.Байтұрсынұлы, Ж.Аймауытов, М.Дулатов, М.Жұмабаев, Қ.Кемеңгерұлы, Т.Шонанов секілді көптеген 
асылдарымыздың еңбектері бағдаршам болғандығын бірден аңғаруға болады.  

Ғалымның айтулы еңбегінің атауы «тілдік қатынас» немесе «тілдік қатысым» бұл күндері қалыпты 
қолданыстағы терминге айналып кеткендігі анық. Ал бұл термин жалпы тіл білімінде «языковая 
коммуникация», «коммуникативная лингвистика», «речевая коммуникация», «модель речевой 
коммуникация» деген терминдер арқылы қолданылады. Профессор Ф.Оразбаева «тілдік қатынас» 
терминін қолдану барысында әлемдік лингвистикадағы қолданысына зер сала келе, «қазақ тіл білімінде 
«коммуникатив» терминін қолданбағанымен, кейбір тілшілер оны бірде негізгі, бірде қосалқы мәселе 
түрінде сөз етіп отырғандығын» айтады. Ғалым-ұстаз өзінен бұрынғы буынның еңбектерінде 
«коммуникативтік лингвистика» мәселесі айқұлақтанып анық айтылмаса да «тілдің қатысымдық 
қызметі» туралы ойлардың болғандығын айта келе, өз зерттеулерінде мәселеге төтесінен жол салып, 
«тілдік қатынас» атты терминдік атау мен ғылыми бағыттың орнығуына теориялық және 
методологиялық тұрғыдан бірден-бір атсалысқан тұлға [1, 25].  

Профессор Ф.Оразбаева «тілдік қатынас» терминінің терминдік мағынасы мен теориялық негізіне 
қатысты төмендегідей ой өрбітеді. «Коммуникация» термині бұдан басқа да бірнеше мағынаны білдіреді. 
Адамдар арасындағы тілдік қарым-қатынас деген ұғымды білдіру арқылы бұл сөздің мағынасы әлдеқайда 
кеңейеді. Сонымен қатар «коммуникация», «коммуникативтік» термині соңғы жылдары лингвистикада 
ғана емес, одан басқа да барлық ғылым салаларында кеңінен қолданылып келеді. Бұл сөздің тілге, 
сөйлеуге қатысты алғашқы мағынасы «қарым-қатынас», тіл арқылы түсінісу, пікірлесу дегенге саятын 
болса, кейінгі кезеңдерде бұл ұғым одан әлдеқайда тереңдей түсті. Мәселен, тілдік коммуникация – тіл 
арқылы сөйлесу, ұғынысу дегенді білдірсе, қоғамдық коммуникация – қоғамдық байланыс, қоғамдағы 
қарым-қатынас дегенді аңғартады, ал саяси коммуникация – саяси өмірдегі байланыс, саясатқа қатысты 
қарым-қатынас дегенді байқатады» - деп [1, 37], тілдік коммуникация терминінің әмбебаптық сипатын, 
терминдік өрісінің кеңдігін, лингвистикалық семантикасын түсіндіре келе, «Тілдік қатынас – тіл арқылы 
байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы; қоғамдық, ұлттық тіл 
арқылы ұғынысу, түсінісу; яғни адамзаттың тіл арқылы сөйлесім әрекетін меңгеруі тілдік қатынас дегенді 
білдіреді» – деп, «тілдік қатынас» терминінің түйінді тұжырымын жасайды [1, 39].  

Ғылыми кеңістікті термин сөздерсіз елестету мүмкін емес. Кей жағдайда қандай да болмасын ғылым 
саласының әлеуетін ондағы терминдердің қолданысы арқылы бағамдауға болады. Тіл біліміндегі «тілдік 
қатынас» саласының да өзіне тән терминдік өрісі, ғылым аралық деңгейдегі терминдік қолданысының 
бары анық. Осы жағынан келгенде «Тілдік қатынас» іліміндегі ғылыми кеңістікте көптеген терминдік 
бірліктері бар. Ал осындағы терминдік бірліктердің қолданысы деген мәселеге профессор Ф.Ш.Оразбаева 
өз зерттеулерінде аса ыждаһаттылықпен қарағандығын көруге болады. Біз бұл шағын мақаламызда 
ғалым-ұстаздың еңбектеріндегі терминдік бірліктердің барлығына тұтастай талдау жасау мүмкін 
еместігін ескере келе, негізгі дегендеріне ғана лингвистикалық тұрғыдан ой толғағанды жөн көрдік. 
Ғалымның «Тілдік қатынас» атты еңбегінде көптеген терминдік бірліктер кездеседі. Ғалым-ұстаз өз 
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зерттеулеріндегі терминдердің ұлт тіліндегі қолданысына басымдық беруді үнемі назарда ұстағандығын 
баса айту қажет.  

Профессор Ф.Оразбаева зерттеулеріндегі тілдік тұлға, қатысымдық тұлға, оқылым, жазылым, 
тыңдалым, айтылым, тілдесім деген терминдерді арнайы сөз етуді жөн көрдік. Себебі, бұл аталған 
терминдер «тілдік қатынас» ғылымының басты нысаны яки аталған ғылым саласының күретамыры 
десек те болады. Жалпы бұдан басқа да «тілдік қатынас» ғылымында көптеген терминдер бар. Ал біз 
жеке дара бөліп алып сөз еткіміз келіп отырған терминдер тілдік қатысымның өзегі, тұтастай ғылымның 
базалық тірегі десек те болады. 

Ғалым еңбектерінде тілдік тұлға терминімен қатысымдық тұлға термині қатар қолданылады. 
Аталған терминдердің өзара қатар берілуі немесе олардың жарыса қолданысын заңдылық деп те 
қарастыру қажет. Бұл турасында ғалым «тілдік тұлға мен қатысымдық тұлға туралы мәселе тілдің 
тұлғалары мен сөйлеудің алғы шарттарын ажыратып алудан басталуы қажет. Қатысымдық тұлға тілдік 
тұлғаларға қатысты болғанымен, онымен бірдей емес. Қатысымдық тұлға туралы зерттеу тілдің тұтас 
қарым-қатынастық ролімен тікелей байланысты ерекшеліктерді қамти келіп, белгілі бір ойды тиянақты 
жеткізу, оған жауап алу, сөйлеу, сөзді қабылдау, оның мағынасын түсіну, әр түрлі экспрессивтік-
эмоциональдық күйді таныту т.б. – сол сияқты мәселелермен тығыз бірлікте қарастырылады. Демек, 
коммуникативтік тұлғаның жұмысы жалпы сөйлеу процесімен тікелей байланысты» - деген 
тұжырымынан аталған терминдер өзара жарыса қолданылғанымен, олардың өзара терминдік тұрғыдан 
сондай-ақ терминдік мағынасы мен терминдік дефинициясының бірдей емес екендігін айтады [1, 56]. 
Сондай-ақ, ұстаз-ғалым бұл терминдердің әрқайсысына жеке-жеке лингвистикалық түсіндірмесін 
былайша береді: «Тілдік тұлғалар – адамзат тілінің сақталуы мен өмір сүруіне қызмет ететін, сөйлеу 
мүшелері /дыбыстау мүшелері/ арқылы жасалатын, фонетикалық, лексикалық және грамматикалық 
қасиеттерге ие болатын, таңбалық сипаты бар тілдің құрылымдық бірліктері» десе, «Қатысымдық 
тұлғалар – тіл арқылы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, белгілі бір орта мен араласу жағдайында 
жүзеге асатын, тиянақты ойды хабарлау және қабылдау қасиеті бар, ерекше деңгейге көтерілген тілдік 
тұлғалардың қатысынан тұратын, қарым-қатынастық мәні бар бірліктер» - деп түсіндіреді [1, 58]. 
Терминдердің мағынасы мен қолданысы бірқалыпта тұра бермейтіндігі белгілі. Осы жағынан келген 
уақытта ғалым-ұстаз тілдік тұлға терминін құрылымдық-жүйелілікке негізделген бағыт (структурализм) 
аясында қарастырғандығын ескеру керек. Себебі, ұстаз-ғалым зерттеу жүргізген уақытта қазақ тіл білімі 
ғылымы дәстүрлі құрылымдық жүйе негізінде қарастырылған кезеңмен сәйкеседі. Яғни, ғалым 
еңбектеріндегі тілдік тұлға термині бүгінгі қолданыстағы тілдік бірліктер терминінің орнында 
қолданылған. Тілді зерттеудегі антропоөзектілікке негізделген (антропоцентристік парадигма) бағыт 
бойынша бір кездегі «тілдік тұлға» термині, тілдік бірліктер деген термин ретінде жұмсалып жүр. Ал 
бүгінгі таңда «тілдік тұлға» дегеніміз – субъект, индивид, тұлға, адам деген мағынада қолданылады. 
Тілдегі терминдер тіл дамуы мен ғылым дамуының динамикасына сәйкес, тілдік және мағыналық (ішкі 
және сыртқы формасы) жағынан өзгеруін табиғи процесс деп тануға болады. Ғылыми кеңістіктегі 
терминдер мағыналық және қолданыс аясы жағынан олардың семантикалық өзгеріске түсуін ғылым 
дамуы мен қоғамдық қатынастардың өзгеруімен де байланыстыру қажет. Ал қатысымдық тұлғалар 
терминін ғалым сөйлесім әрекетімен яғни коммуникативтік акт үрдісімен тікелей байланыста 
қарастырады. Ғалымның «тілдік тұлғалар бір ғана субъектіге қатысты болса, қатысымдық тұлғалар 
жалпы қарым-қатынас үрдісіне, оның ішінде тілдесімге, сөйлесім әрекетіне тән» - деген тұжырымы 
жоғарыдағы ойымызды бекіте түседі [1, 58]. 

Коммуникативтік лингвистикадағы қатысымдық тұлғалардың өзара қатынасы сөйлесім әрекетіне 
ұласады. Сөйлесім әрекетін профессор Ф.Ш.Оразбаева бес түрге бөліп қарастырады. Олар: оқылым, 
жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім. «Бұлардың барлығы – әдістемелік ізденіс жолындағы жаңаша 
терминдер. Қазақ тілінде бұл мәселе бұрын-соңды арнайы сөз болмағандықтан, сөйлесім әрекетінің 
түрлері де бір жүйемен аталып, өзіндік терминдер әлі қалыптаспаған. Шетел және орыс тілдерінде 
қолданылған жоғарыда атап өтілген терминдер: «говорение» – «сөйлеу», «аудирование» – «аудиолық», 
«чтение» – «оқу», «письмо» – «жазу» деген сияқты әр түрлі сөздермен айтылып жүр. 

 Біз бұл ғылыми ұғымдарды қазақша бірыңғай оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім 
деп атауды жөн деп санаймыз. Өйткені олар, біріншіден, тілдік қатынастың басты ерекшеліктеріне 
сәйкес келеді; екіншіден, олар – қазақ тілінің сөздік қорына тән, қолданыста өзіндік орындары бар түбір 
сөздер. Үшіншіден, олар зерттеу мәселемізге сай теориялық және әдістемелік ғылыми ұғымдарды 
білдіреді; төртіншіден, әрқайсысы әр түрлі емес, қазақ тілінің сөзжасам жүйесіне сәйкес бірізбен жасала 
келіп, біртұтас қатысымдық қызмет атқарады» [1, 92-93]. Аталған терминдердің қолданысы ғалым-ұстаз 
зерттеулеріндегі негізгі мәселелердің санатына жатады. Ғалым зерттеулеріндегі оқылым, жазылым, 
тыңдалым, айтылым, тілдесім терминдері терминжасамның синтетикалық тәсілі арқылы, ұлт тілінің өз 
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мүмкіндігін пайдалану қағидасына сәйкес сәтті туған терминдер. Қазақ тіл білімі мен әдістеме 
ғылымында ғалымның осы үлгісі көптеген терминдердің жасалуына (дыбысталым, тіркесім, жіктелім, 
аударым, т.б.) түрткі болғандығын кейінгі зерттеулерден көптеп кездеседі. Ғалым зерттеулеріндегі 
сөйлесім әрекетінің аталған бес түрі теориялық тұрғыдан тек терминдік атау ғана емес, әдістемелік жолға 
(әдіс-тәсілге) айналып, олардың әрбіреуі көптеген зерттеулердің негізіне арқау болып, ғалым мектебін 
қалыптастырудағы бір-бір уыққа айналғандығы мәлім. Ғылымда ғалым жасап қана қоймай, екінші біреуге 
ой салуы (идея тудыруы) ғалымға біткен қасиет. Бұл жағынан келгенде де ұстаз-ғалымның 
терминжасамдағы болсын, жалпы ғылымдағы жазғандары мен әртүрлі бас қосулардағы ауызша айтып 
жүрген ойлары тек айтылып қана қоймай, көпшілікке ой салып жүргендігі ұстаз ғалымның ұстаздық 
шеберлігінен де көрінеді.  

Жалпы алғанда профессор Ф.Ш.Оразбаеваның зерттеулеріндегі терминжасам мәселесі мен олардың 
қолданысы лингвистикалық яки әдістемелік жағынан болсын ішкі терең толғаныстан өтіп, ой елегінен 
екшеліп, теориялық және практикалық тұрғыдан өңделіп қана өндіріске түсетіндігі ғалымның терминге 
деген талабының жоғары екендігін көрсетеді.  

Сонымен біз ғалым-ұстаз зерттеулеріндегі санаулы терминдердің төңірегінде ғана ой өрбітіп, сөз 
қозғадық. Дегенмен бұл айтқандарымыздан бөлек айтарымызды алдағы күннің еншісіне қалдырған 
жайымыз бар. Бұл күндері жетпістің желкеніне көтерілген ұстазымыздың деніне саулық, отбасына 
амандық, қолынан қаламы түспей, немере келіні сәлем салып, шөберенің қолынан су ішу бақыты 
бұйырсын деген шәкірттік тілек білдіреміз.  
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 Түйіндеме: Мақалада ғалым, әдіскер-ұстаз Ф.Оразбаеваның Қазақстан білім беру жүйесіне, соның 

ішінде қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқыту мәселесі сөз болады. 6 деңгейден тұратын кешенді 
оқулыққа инновациялық білім беру тұрғысынан жан-жақты сараптама жасалды. 

 Тірек сөздер: кешенді оқулық, инновациялық білім беру, интерактивті әдіс. 
 Аннотация: В статье будет обсуждаться вопрос о вкладе ученого, методиста-преподавателя 

Ф.Оразбаевой в казахстанскую систему образования, в том числе в развитие казахского языка, как 
государственного. Был тщательно проанализирован комплексный учебник, состоящий из 6 уровней. 

 Ключевые слова: комплексный учебник, инновационное образование, интерактивный метод. 
 Annotation: In the article there will be discussed the issue of teaching of the scientist, methodologist-teacher 

F.Orazbaeva to the Kazakhstan education system, including the Kazakh as a state language. Comprehensive 
textbook, consisting of 6 levels, has been thoroughly analyzed in terms of innovative education. 

 Keywords: complex textbook, innovative education, interactive method. 
 
 Бүгінгі зерттеу тақырыбымыздың негізгі өзегіне айналып отырған ғалым-ұстаз профессор 

Ф.Оразбаева зерттеулерінде тіл – қарым-қатынас құралы ретінде адамның коммуникативтік әрекетінің 
компоненті, ал қоғамды жаңаша құрудың, ақпараттық байланыс пен тұлғааралық келісімді 
оңтайластырудың құралы ретінде адамға әсер ету тәсілі, әлеуметтік қатынастарды бекітудің амалы 
тұрғысынан сарапталады.  

Біздің қоғамда саяси және әлеуметтік-экономикалық, мәдени, білім беру тұрғысынан алғанда, 
мемлекет өмірінің барлық салаларында үлкен өзгерістер болуда. Барлық осы прогрессивті өзгерістер 
қоғамның жоғары білікті кадрларға деген қажеттіліктеріне сәйкес келетін, күшті және терең білімі бар, 
өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті кәсіптік білімнің қажеттілігіне әсер етпей 
қоймайды.  

Сол себепті зерттеу тақырыбымда осы мәселені кеңінен қозғап, ұлттық тіліміздің мемлекеттік тіл 
деңгейіндегі қолданыс аясын кеңейтіп зерттеуге талмай еңбек етіп келе жатқан, А.Байтұрсынұлы салған 
соны ізді жалғастырушы, еліміздің түкіп-түкіпірінде өз идеясын дамытушы, шәкірт тәрбиелеген, 
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тәрбиелеп отырған аяулы ұстазым Фаузия Шәмсіқызы Оразбаеваның инновациялық ой-
көзқарастарын қарастыруды мақсат еттім.  

Жаңа инновациялық ізденістермен қаруланған жоғары білікті маман - қоғамның қазіргі құндылық 
жүйесінде дұрыс бағдарланған, белсенді өмірлік ұстанымға қабілетті Қазақстан Республикасының 
азаматын қалыптастыруы керек. Қазіргі тенденциялар жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеу стратегиясына 
өзгертулер енгізуді талап етеді. Ұстазым Ф.Оразбаеваның сөзімен айтқанда, «қазіргі кезеңде Қазақстан 
жағдайында мемлекеттік тілді игертудің жаңа өрістерін тану, оны іс жүзінде орынды қолдану мәселелерін 
ғылыми зерделеп, тілді меңгертудің тұғырлы мәселелерін жете зерттеп, жүйелеу, тәжірибеге ендіру жолға 
қойылуда» [1, 110]. 

Оқыту кезінде алдыңғы қатарға шығып отырған қатысымдық әдіс, инновациялық білім беру жүйесі 
оқушының жеке қабілеттерін тәрбиелеуге, оған кейіннен өмір жағдайында белсенді позицияны алуға 
және білім беру жолын, мансаптық өсуді, басқа адамдармен түсіністік пен ынтымақтастықты анықтауға 
мүмкіндік береді. Сондықтан соңғы жылдары осы білім беру модельдеріне, педагогикалық 
инновацияларға, технологиялар мен әдістерге соншалықты үлкен қызығушылық пайда болды. 
Ф.Оразбаева тілді деңгейлеп оқытудың инновациялық жолдарын көрсете отырып, оны игертудің 
технологиясын ұсынады: 

«Қазақ тілін деңгейлеп оқытудың инновациялық аспектілері төмендегідей мәселелерді қамтиды:  
1. Мемлекеттік тілді әр деңгей бойынша кешенді түрде игеруді қамтамасыз ететін электронды 

оқулық,  
2. Мемлекетті тілді деңгейлеп оқытуды халықаралық стандарт көрсеткіштерімен сәйкестендіретін 

қазақстандық үлгі, 
3.Оқу-әдістемелік кешеннің теориялық инновациясы, 
4. Оқу-әдістемелік кешеннің қатысымдық инновациясы, 
5. Оқу-әдістемелік кешеннің танымдық инновациясы, 
6. Оқу-әдістемелік кешеннің ұлттық ерекшеліктері. 
«Мемлекеттік тілді оқытудың кешенділігі бір-бірімен байланысты оқу-әдістемелік жүйеден көрінеді. 

Әрбір деңгей бойынша мемлекеттік тілді тиімді меңгертуге бағытталған кешенді оқу-әдістемелік 
құралдар дайындалады» [1, 111].  

 Қарап отырсақ, инновациялық технологиялар мен оқытудың интерактивті әдісінің басты ерекшелігі - 
студенттердің оқу үрдісіндегі бастамасы, оны дайын оқу құралдар арқылы жалғастырып, үйренуінде, 
ізденуінде. Демек, білім жеке адамның, қоғамның, ұлттың, мемлекеттің дамуының стратегиялық негізі 
және табысты болашақтың кілті болып табылады. Постиндустриалды қоғамның білімге ғана емес, 
сонымен қатар мамандардың құзыретіне негізделген жаһандық ақпараттық қоғамға айналуы білім беру 
процестерін ұйымдастырудағы инновациялық тәсілдер проблемасын айтарлықтай жаңартты. 
Нәтижесінде қазіргі заманғы білім беру жүйесіне өте жоғары талаптар қойылды: ол адам үшін стандартты 
емес міндеттер үнемі туындайтын кең, серпінді, тез өзгеретін әлемде өмір сүруге және жұмыс істеуге 
мамандар даярлауы керек, оның шешімі өздерін құру және талдау дағдыларын талап етеді, өзара 
әрекеттестікке итермелейді. 

 Қазіргі ғылыми әдебиеттерде білім беру қызметі саласындағы инновациялық процестерді басқару 
мәселелері, бұл процестің күрделілігі мен көп өлшемділігі туралы көп зерттеулер жазылуда. 
Мемелекеттік тілдің мәртебесін, қолданыс аясын кеңейтуде оқытудағы инновациялық тәсіл жүйелі болуы 
және болашақ мамандарды даярлауда тәрбие жұмысының барлық аспектілерін қамтуы керек, ал білім 
беру мазмұнына, мұғалімдердің кәсіптік-педагогикалық дайындығына, жаңа технологияларды игеруге 
теориялық және практикалық тұрғыдан қарау керек. Оқу процесінде қолданылатын инновациялық білім 
беру технологияларының негізі студенттердің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, әлеуметтік тапсырыс, 
болашақ мамандардың кәсіби мүдделеріне қызмет ету керек. Осы бағытты ұстанған ұстаз-ғалым 
Ф.Оразбаеваның жетекшілігімен 2006-2007 оқу жылында мемлекеттік тілді үйренуге арналған оқу-
әдістемелік кешен дайындап, баспадан шығарғаны баршамызға мәлім. Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілін өз бетінше үйренгісі келетін тіл үйренушілерге кешенді инновциялық тұрғыдан 
жазылған, 36 кітаптан, 6 электронды оқулықтан тұратын жаңа сипаттағы еңбек дайындалды. Бұл кешен 
мемлекеттік тілді инновациялық тұрғыдан оқытудың 6 деңгейлік кезеңін қамтиды: 

 Олар: 
1. Қарапайым деңгей 
2. Негізгі (базалық) деңгей 
3. Орта деңгей 
4. Ортадан жоғары деңгей 
5. Жоғары деңгей 
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6. Жетік деңгей.  
 Бұл сөз болып отырған оқу-әдістемелік құралдар кешені 6 деңгейді қамтыған төмендегідей 

кітаптардан тұрады: 
1. Оқулық 
2. Әдістемелік нұсқау 
3. Лексика-грамматикалық минимум 
4. Жаттығулар жинағы 
5. Оқу кітабы 
6. Бақылау тестері 
 Бұл Ф.Оразбаеваның ұсынған 6 деңгейден тұратын оқу-әдістемелік құралдар кешені бүгінгі таңда 

өзекті болып отырған инновациялық тұрғыдан білім беру жүйесіне тың өзгерістер әкелді. Ғалым ұсынған 
оқытудың жаңа инновациялық теориясын тек қана тілді игертуде ғана емес, білім берудің барлық 
салаларында пйдаланудың маңызы зор деп есептеймін.  

Жоғары оқу орындарында мамандар даярлау кезінде инновациялық формалар мен әдістерді қолдану 
білім беру мен оқытудың мақсаттары мен міндеттерін прагматикалық түсінумен үйлесуі керек. Қазіргі 
психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде инновациялық әдістер оқу процесін дамыту мен жетілдіруге 
және қазіргі қоғамның түрлі салаларында кәсіби іс-әрекетке мамандар даярлауға бағытталған көптеген 
оқыту технологияларында көрініс табады. Олар студенттердің кәсіби білімдерін, дағдыларын 
қалыптастыру және бекіту үшін жағдай жасайды, болашақ маманның кәсіби қасиеттерін дамытуға ықпал 
етеді. Оқу процесінде мұғалімдердің инновациялық әдістерді қолдануы әр түрлі пәндерді оқытудағы 
стереотиптерді жеңуге, кәсіби жағдайларға жаңа көзқарастарды қалыптастыруға, оқушылардың 
шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі.  

Ф.Оразбаева енгізген теориялық және әдістемелік ілімдерді негізге ала отырып, оқу процесінде 
инновациялық процестерді енгізу және болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзіреттерін қалыптастыру 
бойынша тиімді жұмыс түрлерін ұйымдастыру қажет, атап айтқанда, жобалар құру, көпшілік алдында сөз 
сөйлеу, кәсіби маңызды мәселелерді талқылау, ынтымақтастық мәселелерін талқылау, проблемалық 
жағдаяттар құру және кәсіби дайындыққа бағытталған бейнероликтер мен презентациялар және т.б.  

 Ф.Оразбаева мемлекеттік тілді инновациялық тұрғыдан кешенді игертуді көздеген еңбектің 
құндылығы неде деген сұрақтың туындайды? Ендеше, инновациялық кешеннің құндылығына тоқталып 
көрелік: 

 - Біріншіден, тілді игертудің халықаралық үлгілері мен Еуропалық тілдік эталондарын және TOEFL 
DALF/DELF, ALTE, IELTS сияқты тілдік білімді бағалау жүйелерін ескере отырып, қазақ тілін игертудің 
Қазақстандық жаңа үлігісін жасаған, әлемдік тәжірибеге енгізген; 

 - Екіншіден, халықаралық стандарттарға сәйкес қазақ тілін әр түрлі деңгейде игерту көзделген және 
ол жүйелі түрде жүзеге асқан; 

 - Үшіншіден, қарапайым, негізгі, орта, ортадан жоғары, жоғары жетік деңгейлер бойынша қазақ 
негізгі, орта, ортадан жоғары, жоғары, жетікдеңгейлер бойынша қазақ тілін игертудің басты деңгейлерін 
айқындаған, лексика-грамматикалық минимумдарды сұрыптап, тілді заманауи үйретудің ұтымды 
әдістемесі мен технологиясын енгізген; 

- Төртіншіден, тіл үйренушілер білімін тілдік, танымдық, лингвомәдениеттанымдық, ұлттық-
әлеуметтік, өркениеттік-әлемдік тұрғыдан тереңдетіп, қазақ тілін жедел, ұтымды игертудің 
коммуникативтік бағытын белгілеген, 

- Бесіншіден, барлық деңгейдегі тілдік материалдарды өзара сабақтастықта, жүйелі, ұлттық-мәдени 
аспектіде ұсына отырып, жеңілден қиынға, қиыннан күрделіге ұстанымы арқылы жүзеге асуына мән 
берген, 

- Алтыншыдан, оқу-әдістемелік кешен арқылы тіл үйренушілердің коммуникативтік, ақпараттық, 
тілдік құзіреттілігін қалыптастыруға оны тілдік ортада жүзеге асыруға мән берген, 

- Жетіншіден, оқу-әдістемелік кешенді әзірлеу барысында дүниежүзілік тәжірибелерді жинақтай 
отырып, оны жүзеге асыруды көпұлтты мемлекетіміздің өзіндік сипатымен, ерекшелігі негізінде 
зерделеген. 

 Осыған сүйене отырып, бүгінгі таңда біз тіл үйренушілерге мемлекеттік тілді үйретудің әр түрлі 
инновациялық әдістерін, атап айтқанда, проблемалық және ойын технологияларын, ұжымдық және 
топтық іс-әрекеттің технологияларын, белсенді оқытудың имитациялық әдістерін, нақты жағдайларды 
талдау әдістерін, жобалық әдістерді, бірлесіп оқыту, шығармашылық оқыту сияқты жаңашылдықтарды 
кеңінен қолданамыз.  

Қазіргі уақытта жаһандану үдерісіне және еліміздегі үштілділік енгізілуіне, мәдениеттердің тығыз 
өзара әрекеттесуіне байланысты қазақ тілі ерекше мәнге ие, өйткені көбінесе көптеген адамдар 
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мемлекеттік тілде сөйлесуі немесе кез-келген әрекетті жүзеге асыруы керек. Тиісінше, қазақ тілін 
үйренуге деген қажеттілік артып, қызығушылық өсе түсуде. Осыған байланысты қазақ тілін оқыту 
барысында жаңа тәсілдер мен әдістерді қолдану мәселесі туындады. 

 Ал бұл мәселені шешуде ғалым, әдіскер-ұстаз Ф.Оразбаева ұсынған 6 деңгейлік оқу кешенінің 
атқаратын рөлі зор екендігін басымдықпен айтқым келеді.  

Оқулықта еуропалық деңгейдің стандартына сәйкестендірілген, күнделікті қоғамдық, әлеуметтік, 
мәдени сфераларға қатысты тақырыптарды қамтитын, тілді коммуникативтік тұрғыдан үйретуге 
бағытталған сабақтардың жүйелі жиынтығы қамтылған. Әлемде болып жатқан түрлі құбылыстар үнемі 
өзгеріп отыратындығы белгілі. Сол себепті тіл үйренушілердің мәдени тәжірибе жинақталуына және 
үйреніп отырған тіл мен мен оның тасымалдаушылары туралы жеке білімін кеңейту арқылы жаңа 
жағдайларға бейімделу мәселесі өте өзекті болуда. Осыған байланысты көтерер жүгі ауыр 6 деңгейден 
тұратын кешенді оқулыққа түсер салмақтың да орны зор. 

 Әдістемелік нұсқауда оқулықтағы жаттығулардың мақсаты мен тапсырмаларды орындау жолдары 
көрсетілген. Интерактивті оқытудың мәні - оқу процесі барлық студенттердің тұрақты, белсенді позитивті 
өзара әрекеттесуіне бағдарланғандығында. Мұғалім мен білім алушы тең болған кезде жүзеге асуы. 
Осындай жағдайда оқу іс-әрекетін ұйымдастыру нәтижесінде мұғалімнің нақты көшбасшы болуына 
мүмкіндік беретін өзара әрекеттестік пен ынтымақтастық атмосферасы қалыптасады. Ал бұл 
атмосфераның қалыптасуына әдістемелік нұсқаудағы интерактивті әдістер арқылы жасалған жаттығулар 
мен тапсырмалардың қызмет ететіндігі сөзсіз. 

Лексика-грамматикалық минимумда жеке сөздер мен тіркестер, олардың аудармасы, сұрыпталған 
тілдік бірліктер мен грамматикалық ережелер топтамасы жинақталған. Бұл минимумдарды игерудің өзі 
тіл үйрену үшін жоспарлаған нәтижені қамтамасыз етеді; тіл үйренуді жеделдендіретін, ынталандыратын, 
қызығушылық тудыратын және ақыл-ой қабілеттерін белсендіретін интерактивті әдістерді туындатып 
отырады.  

Жаттығулар жинағында ауызша, жазбаша сауатты сөйлеп, жазуға арналған жаттығулар 
топтастырылған. Интерактивті әдістерге құрылған жаттығулар жүйесі: оқытушылар мен студенттердің 
бірлескен қызметі; мұғалімнің процесті басқаруы; арнайы ұйымдастыру және формалардың әр түрлілігі; 
мотивация және нақты өмірмен байланыстылығы арқылы жүзеге асыруды қамтиды. 

 Оқу кітабында ауызша оқуға арналған түрлі тақырыптық мәтіндер берілген. Ол мәтіндер 
қатысымдық, танымдық, елтанымдық, лингвомәденитанымдық, т.б, бағыттарды қамтыған. Егер біз қазақ 
тілін мемлекеттік тіл деңгейінде жедел үйреткіміз келсе, онда оны қарым-қатынас жағдайында үйрету 
қажет (Бұл да Ф.Оразбаеваның зерттеу нәтижелерінен туындаған көзқарастар). Яғни мәтінедерді игертуге 
берілген тапсырмалар да оның негізгі қасиеттерімен қарым-қатынас процесіне жақын болатындай етіп 
ұйымдастырылуы керек деген идеяны ұсынған. Бұл оқу кітабының ерекшелігі: біріншіден, әр тіл 
үйренушінің жеке басы ескерілген. Олар бір-бірінен өздерінің білім беру және тілдік әрекеттерді орындай 
алу қабілеттерімен, жеке ерекшеліктерімен - жеке тәжірибесімен, белгілі бір сезімдер мен эмоциялар 
жиынтығымен, қызығушылықтарымен, ұжымдағы мәртебесімен ерекшеленеді. Екіншіден, қатысымдық 
тұрғыдан тіл үйрету оқу процесінің лингвистикалық бағытында көрінеді - қарым-қатынас құралы ретінде 
ауызша сөйлеуді практикалық иемденудің жолы ретінде қарастырған. Үшіншіден, мәтіндегі ақпараттар 
тілдік қарым-қатынасты өмірлік тәжірибемен байланыстырған. Төртіншіден, қатысымдық жағдаяттарды 
қамту арқылы тілді үйретудің шынайы жолдарын көрсете білген. Яғни коммуникативтілік оқу процесінің 
үнемі жаңалығын білдіреді - бұл тілдік жағдаяттардың жаңалығы; қолданылатын материал; сабақты 
ұйымдастыру; жұмыс объектілерінің алуан түрлілігі.  

Келесі кешен – бақылау тестері. Бақылау тестері кешеннен алған білім мен меңгерген сабақтарды 
тест тапсырмалары арқы игертуді мақсат еткен. Өздеріңізге белгілі болғандай, бүгінгі таңда Болон 
процесіне енгеннен кейін білім беру жүйесінде елеулі өзгерістердің орын алғанын тәжірибе көрсетуде. 
Соның бірі бүгінгі таңда аралық, қорытынды бақылаудың тест тапсырмалары арқылы жүзеге асуы. Бұл да 
тіл үйренушіге алған білімін тексеруге, сараларуға, жүйелеуге үлкен септігін тигізері анық. Ал енді осы 6 
деңгейден тұратын кешеннің барлық оқу-әдістемелік құралдарының бір жүйеге жинақталуы, электронды 
оқулық арқылы берілуі - ол да заманауи инновациялық білім берудің бір процесі екендігі еш дау 
тудырмас.  

Егер ғалым, әдіскер-ұстаз Ф.Оразбаева ұсынған инновациялық бағыттағы осы кешендерді қолдану 
арқылы тіл үйрететені болсаңыз, нәтижесі жоғары болатындығы сөзсіз. 

 Қорыта келгенде, инновациялық бағытта жазылған кешен мұғалімге керемет көмек болатын еңбек. 
Бүгінгі нарық заманы бізден бәсекеге қабілетті болуымызды, дамыған отыз елдің қатарынан көрінуіміз 
үшін білімді де озық ойлы азаматтарды тәрбиелеуімізді талап етеді. Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді 
үйрену арқылы балалар мен жастардың әлем және ұлттық мәдениетті игерулеріне, өз халқы мен басқа 
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халықтардың дәстүрлері мен мәдениетін зерттеуіне және қабылдауына жағдай жасау керек, яғни 
полимәдениетті тұлға қалыптастыру керектігі қазіргі кезеңдегі өзекті мәселелердің бірі. Ендеше, 
инновациялық технологияның барлық элементтерімен қаруланған бұл кешен - үштілді білім беруге, жас 
ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейтуге 
барынша қызмет ететін кешен. 

 Ұстаз сөзімен айтқанда: «Оқу-әдістемелік кешенді әзірлеу барысында дүниежүзілік тәжірибелер 
зерттелді. Оның нәтижелері көпұлтты Қазақстан мемлекетінің өзіндік сипатымен зерделенді. Кешенде 
тілді игерудің халықаралық үлгілері мен еуропалық тілдік эталондары мен тілдік білімді бағалау жүйелері 
ескеріле отырып, қазақ тілін игерудің Қазақстандық үлгісі ұсынылды» [1]. 
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Түйіндеме: Мақалада тілдік тұлғаны қалыптастырудың төрт модулі сауат ашу кезеңінде қалай іске 
асатыны, осы арқылы оқушылардың қандай құзыреттілікке ие болатыны саралап көрсетілген.  

Тірек сөздер: сауат ашу, тілдік тұлға, оқушы, құзіреттілік, тілдік қатынас.  
 Аннотация: В статье рассказывается о том, как четыре формы формирования языка будут 

реализованы в период грамотности с учетом компетенций учащихся. 
 Ключевые слова: грамотность, языковая идентичность, ученик, компетентность, лингвистическое 

общение. 
 Annotation: The article describes how the four forms of language formation will be implemented during the 

literacy period, taking into account the competencies of students. 
 Keywords: literacy, linguistic identity, student, competence, linguistic communication. 
 
1-сыныптың сауат ашу кезеңінде профессор, көрнекті лингвист ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның қазақ тілі 

әдістемесіне енгізген тілдік қатынастарды құрайтын төрт модулі: айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым 
– сөйлесімге алып келетін әрекет ретінде қарастырылып, кешенді пайдаланылады. Яғни сауат ашу 
кезеңінде айтылым, оқылым, тыңдалым, жазылым тұтас лингвистикалық білімді жүзеге асырып, өзара 
байланысады.  

 Сауат ашу сабағы тек дыбыс – әріп таныту кезеңі ғана емес, баланы қатысымдық-әлеуметтік тілдік 
ортаға бейімдеу, тілдік ортаға бағдарлану, өз сыныптастарымен, достарымен айналадағы адамдармен 
пікір алмасу, өз ойын, көзқарасын білдіруге жетелейтін кезең.  

Тілдік тұлғаны қалыптастырудың төрт модулі сауат ашу кезеңінде қалай іске асатынын, осы арқылы 
оқушылардың қандай құзыреттілікке ие болатынын мұғалімдер сабағын сараптай отырып, саралап 
көрейік: 

1. Дыбыс-әріп жеке танылмайды, сөз, сөйлем ішінде қарастырылады 
2. Оқушы дыбыстың жасалуына қатысып отырған дыбыстау мүшелерін, (сөйлеу мүшелері) олардың 

қимыл-қозғалысы қалай өткенін атай алады 
3. Дыбыстардың бөліну түрлері ауаның қозғалысына және ауыз қуысы мүшелеріне байланысты 

екенін айырады Мысалы: «а» дегенде ауыз кең ашылады, ауа кедергісі жоқ 
4. Дыбыстан буын, буыннан сөз, сөзден сөйлем құрауға дағдыланады мысалы –а, а-та. Мен атамды 

сыйлаймын. 
5. Дыбыстың фонемалық қасиетін, сөз жасаудағы, сөздің мағынасын өзгертудегі ролін салыстырып, 

түсіне бастайды. Мысалы: сан-сән, жүз-күз, саз-сыз т.б. 
Оқылым мен тыңдалым қатар жүргенде, оқушының есту, көру дағдылары бірге жетіледі, дыбыстарды 

сөз, сөйлем ішінде ести отырып таниды, сөзді орфоэпиялық (айтылу) ережелеріне сай дұрыс айтуға 
үйренеді. 

Бала сөзді дұрыс естісе, тыңдаса, қабылдаса ойлау қабілеті, сөз-таным жүйесі жетіледі, сөздің 
мағынасын дұрыс түсініп, сөйлесімдік қарым-қатынаста орынды, дұрыс, саралап пайдаланады.  
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Дыбыс – тілдің материясы, бастапқы құрамы. Сауат ашу кезеңінде дыбыстарды ести отырып, 
оқушының дыбыстарды анық, дұрыс айту қабілеті қалыптасады. Дыбыстарды дұрыс айту оқылымның 
сапалы болуына ықпал етеді. Дыбыстарды таныту кезінде мұғалім әртүрлі тәсілдер қолданады: 

- Дыбысты өзі айтып көрсетеді 
- Жеке оқушылар айтады 
- Топпен, хормен айтады 
- Сөз ішіндегі дыбысқа фонетикалық талдау жасатады 
- Дыбыстың таңбасын ауада, тақтаға жазып көрсетеді 
- Танылып отырған дыбысы бар сөзді пайдаланып сөйлем құратады 
- Алфавиттік тізімдегі орнын белгілейді 
- Дыбыстардың жүйеленуінің ерекшеліктерін талдайды (дауысты-дауыссыз, дауысты дыбыстар: 

жуан-жіңішке т.б.) 
- Дамыта отырып, сөйлесім әрекетіне бейімдейді 
1-сыныптың сауат ашу кезеңінде дыбыстардың мағына өзгертетін (фонемалық) қасиетін әртүрлі 

грамматикалық ойындар арқылы танытуға болады, сөз мағынасын түсіну арқылы оқушылардың сөздік 
қоры дамып, сөзді мағынасына қарай қолдана білуге үйренеді. 

1-сыныптың сауат ашу кезеңінде тыңдалым материалдары көбінесе оқулыққа қосымша берілген 
аудиотаспа арқылы жүзеге асып отыр. Үнтаспадағы мәтіндер сабақ тақырыбымен байланысты берілген, 
оқушылар мәтіндерді тыңдай отырып, мәтіннің мазмұнын айтады, мәтіннен өзіне қажетті танымдық 
деректер алады, мәтінді тыңдай отырып қабылдап, түсінеді, оны сөйлесім әрекетінде қолданады, мәтінді 
дамыта сөйлейді.  

Сауат ашу кезеңіндегі мәтіндер оқушылардың жас ерекшеліктеріне, түсіну дәрежесіне сай, тақырыбы 
сауат ашу сабағына сәйкес, мазмұны қарапайым, сөздік құрылымы оқушының даму, қабылдау дәрежесіне 
лайықты алынған. Мысалы: «Өзім туралы», «Менің мектебім», «Менің отбасым және достарым», «Бізді 
қоршаған әлем», «Саяхат», «Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» тақырыптарға бөлінген сабақтардың 
әрқайсысына арналған үнтаспа материалдары бар. 

Тыңдалым (мәтінмен жұмыс) арқылы оқушылар: 
- мәтін мазмұнын өз бетінше әңгімелеп бере алады 
- мәтіндегі идеяны, басты ойды ажыратады 
- мәтін мамұнын бұзбай, бірінен кейін бірі жалғастырып, әңгімелеп бере алады 
- берілген ақпаратты толықтырады немесе өз бетінше дамытады 
- ұқсас мәтін құрайды 
- мәтін бойынша бір-біріне сұрақ қояды, жауап береді 
- мәтіндегі сөздерді, тіркестерді орынды пайдаланады 
- мәтіндегі кейбір сөздердің жазылуын, орфографиялық нормаларды сақтайды, сөздердің 

құрылымын біледі 
- мәтінде көтерілген мәселеге рефлексия жасай алады 
Сауат ашудан кейінгі кезеңде мәтінмен жұмыс оқушының ауызша, жазбаша шығармашылық 

жұмысымен жалғасады. 
Сауат ашу кезеңінде тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым тапсырмалары шартты белгілермен 

берілсе де, тәжірибелі мұғалімдер бұл төрт құзіреттілікті тұлға қалыптастыруда кешенді, байланыстыра 
пайдаланып жүр. 

Оқылымда тек мұғалім ғана дұрыс оқудың үлгісін көрсетіп қоймай, мектепалды дайындықпен келген, 
мәнерлеп оқи алатын дәрежеге жеткен дарынды оқушылардың да еңбегін пайдаланады. Мұндай 
балалармен әліппеге дейінгі кезеңде, (30 сағат, 5 апта) одан кейінгі әліппе кезеңінде де дербес, бөлек 
шығармашылық топ құрып, дамытатын тапсырмалар беру керек.Таптаурынды сабақ дарынды 
балалардың сабаққа деген қызығушылығын төмендетеді, таным белсенділігін әлсіретеді. Сондықтан 1-
сыныптан бастап дарынды балаларға арналған сыныптың кітапхана қорын құру, кітап алмасуды 
ұйымдастырып, балалар әдебиеті жауһарларын қосымша материал ретінде пайдалансақ, ұтылмаймыз. 

Оқылым кезінде екпін, дауыс ырғағы, темп, логикалық екпін, сөйлемнің айтылу мақсатына қарай 
оқылуы (хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты), сөйлемдер арасындағы үзілісті сақтау сияқты т.б. 
акустикалық ережелерді 1-сыныптан бастап үйретеміз. 

Кез-келген мәтін оқушының сөйлесім, тілдесім әрекетін туғызуға деген қызығушылығын оятады, жаңа 
мотивация тудырады. Мәтінді оқуда оқылым мен тыңдалымның байланысы жүзеге асады: мұғалім 
оқиды, оқушылар тыңдайды, оқушылар бір-біріне оқиды, жеке оқушы оқиды, топпен оқиды, қалғаны 
тыңдайды, осылайша тікелей тыңдалым оқылыммен байланыста жүзеге асады. 
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Оқылымда мәтіннің мазмұнына лайық қолданылған оқушының мимикасы (ишараты), дауыс екпінін 
дұрыс таңдауы мәтінді терең түсінгенін көрсетеді.  

Айтылым – оқушының айтар ойын жеткізе білуге сөйлесуге, тілдесуге алып келеді. Сөйлесім әрекеті 
адамдардың қарым-қатынас құралы ретінде қабылданады.  

 Сауат ашудың екінші бөлімінде сөйлесім әрекеттері дами түсіп, оқушыларды сөйлеу мәдениетіне, 
тілдік нормаларды дұрыс қолдануға баулимыз. Мәтінмен жұмыс түрлері – бұл кезеңде тілдік белсенді 
орта құруға негіз болады.  

 Жаңартылған білім мазмұнына сай бастауыш сыныптардың медиа кабинеттермен, интерактивті 
тақталармен қамтамасыз етілуі, оған қоса мұғалімдердің көмекші құралдар пайдалануы (сурет, таблица 
т.б.) – тыңдалым арқылы сөйлесімнің басқа да әрекеттерін (айтылым, оқылым, жазылым) байланыстыра 
жүргізуге ықпал етеді. 

Айтылым (сөйлеу) әрекетінде оқушылар өз ойын басқа адамға айтуға, басқа адамдардан сұрауға, 
жауап алуға уйренеді, олардың айтылым арқылы жеткізген ойларына өзіндік бағдар жасап, жауап береді. 
Сауат ашу кезеңінде мұғалім-оқушы, оқушы-оқушы арасында өтетін ауызша диалогтар, пікірлесу, 
ақпарат алмасу жүзеге асады. Сөйлесім әрекетінің – айтылым түрі бүкіл сабақ құрылымында жүреді, 
берілген оқу материалы (мәтін, әдебиет жанры) оның негізгі құралы болып табылады. 

 Жазылымда 1- сынып оқушылары әліппеге дейінгі кезеңде түрлі графикалық кескіндерді, әріп 
элементтерін жазып, қолдың, саусақтың қимыл белсенділігін дамытып, жеке әріпті, сөз, сөйлемді жазуға 
дайындалады. 

 Әліппе кезеңінің өзінде-ақ оқушылар орфографиялық, қарапайым пунктуациялық сауаттылыққа 
үйрене бастайды. Сөйлемнің бас әріппен басталып жазылуы, бас әріппен жазылатын сөздер, сөйлем 
соңында қойылатын тыныс белгісі, сөйлем ішіндегі әрбір сөздің бөлек жазылуы т.б. ережелерді сақтап 
үйренеді.  

 1 – сыныпта дыбыс-әріп диктанты, сөз, сөйлем диктанты алынып, оқушылар қатесіз жазуға үйренеді. 
Көркем жазу ережелері оқушыларды 1- сыныптан бастап каллиграфиялық мәдениетке үйретеді. Қөркем 
жазу сауат ашу кезеңінен басталып, оқу жылының соңына дейін жалғасады. 

 Жазылым кезеңінде оқушылар жазу ережесін сақтап, әріп элементінен-әріпке, әріптен-сөзге, сөзден-
сөйлем жазуға дейінгі шеберліктен өтеді. Оқу жылы соңында тәжірибелі мұғалімдердің жазу қарқынын 
жеделдету,тұтас сыныптың біркелкі ритмикалық дағдысын қалыптастыруға жеткенін байқап жүрміз. 

Қорыта келгенде, ғалым-әдіскер, профессор Ф.Ш.Оразбаеваның тілдік қатынасты дамытуға ұсынған 
төрт модульдік әдістемесінің сауат ашу кезеңінде тиімді қолданылып, 1-сынып оқушыларының осы 
құзыреттілікке жетуіне мол мүмкіндік беріп отырғаны - жаңартылған білім беру әдістемесінің негізгі 
бағыттарының бірі екенін дәлелдейді. 
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1. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы. 
2. «Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты». Қазақстан Республикасы 
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3. ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 сәуірдегі №266 бұйрығымен бекітілген 
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6. Ф.Оразбаева. Тілдік қатынас: «Сөздік-словарь» баспасы, 2005ж. ‒ 272 
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 Түйіндеме: Мақаланың негізгі нысаны – профессор Ф.Ш. Оразбаеваның «Оғыз-нама – ерлік дастаны» 

деп аталған түлектік жұмысындағы Қашқаритану мәселесі. Мақала тақырыбының өзектілігі қазіргі 
«Рухани жаңғыру – болашаққа бағдар» бағдарламасына сай рухани құндылығымыздың бірі 
М.Қашқаридың «Диуани лұғат-ит түрк» сөздігіндегі кейбір сөздердің шығу төркінін талдауға, тарихи-
лингвистикалық тұрғыдан қарастыруға мүкіндік тудыруында дейміз. Осы күнге дейін жазылған көптеген 
ғылыми жұмыстарда Қашқари сөздігі бойынша сөзтану мәселесін зерттеу аса маңызды деп білеміз.  

 Кілт сөздер: сөз төркіні, этимология, қызықты этимология, сөздің шығу тегін тану, сөздің өзек 
семасы – архисемасы. 

Аннотация: Основная форма статьи - проблема вовлечения в выпускную работу профессора 
Оразбаевой Ф.Ш. «Огуз-нама – ерлік дастаны». Актуальность темы статьи заключается в том, что одна из 
наших духовных ценностей в соответствии с нынешней программой «Рухани жаңғыру – болашаққа 
бағдар» - это возможность проанализировать, историко-лингвистически рассматривать некоторые слова 
из словаря Кашгари «Диуани луғат-ит түрк». Во многих научных работах, написанных до сих пор, мы 
знаем, что изучение проблемы этимологии слова по словарю Кашгари очень важно.  

Ключевые слова: этимон слова, этимология, интересная этимология, познание происхождения слова, 
ядро слова – архисема. 

Annotation: The main form of the article is the problem of involvement in the final work of Professor 
orazbayeva F. sh. «Oguz-nama-Erlik dastany». The relevance of the topic of the article is that one of our spiritual 
values in accordance with the current program «Rukhani zhangyru-bolashakka bagdar» is the opportunity to 
analyze, historically and linguistically consider some words from the dictionary of Kashgari «Diuani lugat-it 
Turk». In many scientific papers written so far, we know that the study of the etymology of the word in the 
Kashgari dictionary is very important.  

Keywords: etymology, etymology, interesting etymology, knowledge of the origin of the word, the core of the 
word-archiseme. 

 
Ұлы Даламыздың ұлылығының өлшеміндей жазба ескерткіш-теріміздің аңызы мен ақиқатын, 

транскрипциясы мен аудармасын, шерулі ғасырлар шежіресін, көркемдік айшық пен сөз өрнегін тану, 
сонау 1966 жылдары да өзекті еді. Оның үлкен себебі, текті түркінің бел баласы, қазақ халқының «ой 
өрнегі – сөзі» болып сақталғандығында деп ойлаймыз.  

Мақаламыздың негізгі дереккөзі Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваның шәкірт-студент шағындағы 
«Оғыз-нама – ерлік дастаны» деп аталған түлектік жұмысы. 

Мақалада мақсат етіп айтқымыз келгені, осы жұмыстың бойындағы Қашқари сөздігіндегі материалдар 
арқылы түсіндірілген сөздер және аяулы ұстазымыздың сөзтаным мәселесіне сол кездің өзінде жас шәкірт 
бола жүріп, қосқан үлесі жайында болмақ.  

Фаузия апайымыз жас күнінен-ақ түркі жұртының белгілі «Оғыз нама» дастанын оқып, оған жан-
жақты талдау жасап, жаңалықтар ұсынғаны - қайсыбірімізге де үлгі-өнеге. Оған дәлел сол жұмысы мен 
оның ғылыми жетекшісінің берген пікіріндегі бағасы.  

Жоғарыда аталған тақырыптағы түлектік жұмысының ғылыми жетекшісі белгілі ғалым Мырзатай 
Жолдасбековтің сөзімен айтқанда: «мінезі биязы, жүрісі таза, талапшыл, табанды, өзінің ойлы 
баяндамаларымен көзге түскен ізденімпаз шәкіртіміз... Дастанның белгілі екі нұсқасымен де (ұйғыр 
көшірмесімен де, Рашид-ад-дин көшірмесімен де) түбегейлі танысқан» [1, 16-17].  

Бұл бағалаудан ұғатынымыз, ескерткіш тілімен тікелей дереккөз арқылы танысып, оның бойындағы 
сөз өрнегін байқай алғандығы. Мәселенің осы бір тұсында қазіргі шәкірттеріміздің жазған көптеген 
ғылыми жұмыстарында «жұмыстың дереккөздері» мен «ғылыми-зерттеу негіздері немесе жұмыстың 
әдіснамалық негіздері» деген екі, басы ашық мәселелерді бір деп қарау басым. Алдымен жұмыстың 
дереккөздері деген мәселеде: жоғарыдағы «Оғыз нама» дастанының қолда бар екі көшірмесімен 
шәкіртінің түбегейлі танысқандығы жазылып отыр. Міне, бұл түркі жазба ескерткішінің тарихта бар 
нұсқаларымен танысу.  

Мәселені басқаша түсіндірер болсақ, шәкіртіміз «Алпамыс батыр» жырының тіліндегі тұрақты 
тіркестердің танымдық табиғатын қарастырса, онда алдымен әдебиет порталында тұрған Бабалар сөзі 100 
томдығындағы «Алпамыс батыр» жырының 8 нұсқасын оқып, танысып, сондағы тұрақты тіркестерді 
тізбелеп, тілдік материалдарын жинайды, оларды өзара салыстыра қарап шығуы тиіс. Жұмыстың 
дереккөздері дегенде, нысан болып отырған қолжазба ескерткіштің не жыр нұсқаларының тікелей өзімен 
танысуды айтамыз.  
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Жұмыстың ғылыми-зерттеу негіздері немесе әдіснамалық негіздері дегеніміз, оның, яғни поэзиядағы 
тұрақты тіркестердің зерттелуі бұрын-соңды қаралғаны, тіпті кейде «Алпамыс батыр» жыры зерттелсе, 
онда қай жағынан қаралғаны айтылады деп ойлаймыз.  

Біз қарастырып отырған сөз төркіні, этимология, оның ішінде қызықты этимология мәселесі немесе 
сөздің шығу тегін тану, сөздің өзек семасы – архисемасы деген ұғымдар қазақ тіліндегі кейбір сөздердің 
түбін тануға жетелейді. Бұл сөзтаным мәселесінің өзектілігін көрсетеді. 

Мақаламыз профессор Ф.Ш. Оразбаеваның түлектік жұмысындағы Қашқаритану мәселесіне 
арналғандықтан, Қашқари сөздігіндегі аңыз жөнінде былай дейді:  

1. «Ал Махмұд Қашқарида мынадай аңыз берілген: ай-қаған мезгілі толып, перзентті болады. 
Баласы арыстандай ұл екен, ол сағат сайын өседі, анасының омырауынан уызын ғана ішіп, сүтін 
ішпейді. Бірден ет, майлы тағам, үрме сұрайды. Қалың жұрт балаға ат қоймақшы болып, кім қоямыз 
деп ойланып отырғанда, бала басын көтеріп, өзі сөйлеп кетеді. Сонда ол менің атымды Оғыз – уыз деп 
қойыңдар дейді. Сөйтіп, ол Оғыз атанады». 

Осы мысалдан соң, өзіндік қорытынды ой ұсынып, ғылыми болжам жасаған: Жалпы, әркім әртүрлі 
пікір айтса да, уыз, өгіз, өзен, оғыз – бәрінің этимологиясы, түбірі бір сөз болса керек» [1, 96-97]. 

Түркі өркениетінің қалыптасуындағы Ұлы тұлғалардың бірі – Оғыз қаған.  
Қазіргі зерттеуші ғалымдар: «Тегінде, түркі халықтарында Озған пайғамбар немесе Оғыз қаған туралы 

«Оғызнама» атты көне дастанның бар екендігі баршаға аян. Бұл дастанның бүгінгі күнге аздаған 
ерекшеліктері бар Исламға дейінгі және Исламнан кейінгі екі нұсқасы жеткен. Екі нұсқаның мәтінінде 
кейбір атаулар мен терминдердің өзгешелігі болғанымен, жалпы екі нұсқаның желісі бір. Көптеген 
зерттеушілер осы шаққа дейін «Оғызнаманың» бұл екі нұсқасын зерттеп, бұл туындыға қатысты өз 
пікірлерін берген. Әйтсе де, зерттеушілердің басым көпшілігі «Оғызнаманың» әдеби һәм тілдік қырын 
зерттеумен шектелген. Тек, кейбір зерттеушілер ғана Оғыз қаған қиялдан туған образ емес, оның тарихи 
тұлға екенін болжайды. Мәселен, Н.Я. Бичурин Оғыз қағанды хұндардың тәңірқұты Мөде екенін айтады» 
[2] – деп мәлімет береді. 

Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында Өзгент – Оғыз кент деп аталатын ауыл бар. Онымен 
тұрмай, Сырдарияны жағалай қоныстанған 9 ауылдың барлығында көктемде, мал төлдегенде «уыз көже» 
ішкізу дәстүрі сақталған.  

Ғалымның келесі сөздің шығу тегіне ден қойып айтқан болжамы: 
«Қанғалуғ – қанға аты аңыз мазмұнды шебер бір кісінің мүлікті тарту ету үшін, ағаштан шауып 

жасалған қанғасына байланысты шығады. Махмұд Қашқари сөздігінде «қанға» сөзі «арба» дегенді 
білдіреді. «Қанғар» сөзінің кейіннен «қаңлы», «қанглы» аталуында еш күмән жоқ, бұл сөз Оғыз туралы 
аңыздағы тайпа аты, себебі алғаш не оның билеушісінің Қанғалуғ аталуының этимологиясы да (арба, 
телега) осы пікірді дәлелдейді. Ал Махмұд Қашқарида «қаңлы» халық аты ретінде кездеспейді, онда тек 
«Қанглы» - қыпшақтардың батыр адамының есімі тәрізді қолданылған дегенге саяды. «Оғыз намадағы» 
шебер адамның да осылай аталуын ескерсек, бұл жерде белгілі бір шындық бар екенін көреміз» [1, 108].  

Гардизидің баяндауынша, шамамен, IX ғасырдың ортасы мен ақырында қимақтар оғыз көсемдеріне 
қаңғар-печенег тайпалары мекендеген Сырдария алабы мен Арал жағалауларын жаулап алуға белсенді 
көмек көрсетті [2].  

«Қазақтың арғы түбі - Қаңғарда, «Ұлы Қаңғ» кеңістігінде жатыр. Тек сол кеңістікті және сол уақытты 
дәл көрсетер компас қолымызда жоқ. Жазба құжатымыз да жоқ, сондықтан осы кеңістікті сан алуан 
үзінділердің белгілері арқылы ғана іздестіріп, сұлбасын там-тұмдап жинастыруға тура келеді. 

Бізге белгілі фольклорлық, тарихи, мифологиялық «қаңғ»-ларды осындай мағыналар арқылы оңай 
түсіндіруге болады. Кангха да, Кангдиз де, Кангюй де кәдімгі қазақ-түрктік «Кеңг» (Қаңғ – «кеңістік») 
деген универсал ұғымынан өрбіген, сондықтан тарихы қаңғарлық (кангюйлік) көшпелілерді иран тілді 
деп емес, Қазақстан жеріндегі аты белгілі бірінші түрк тайпалары деп айтуға болады. Ең бастысы, ежелгі 
Қаңғар (Кангюй, б.з. дейінгі IV ғ.) мемлекетін - бүгінгі Қазақ мемлекеттігіне, қаңғар халқын - бүгінгі қазақ 
халқына сабақтасып жатқан бірінші белгілі тарихи-рухани бастау деп қабылдауға әбден болады» - дейді 
ғалым С.Қондыбай [3]. 

2. «Махмұд Қашқари қаладж, калачтарды Оғыз тайпасына қосады. 
Бұл болжамдарды қате деп айтуға негіз жоқ, әйтеуір көп тайпаның бірі көне ғасырда «калач» 

аталған да болуы керек, кейін олар басқа тайпалар арасына сіңісіп кеткен» [1, 109]. 
3. «Ертеректе қолаң сөзі (оның холун, кулан) белдік, белбеулік қайыс, 
таспа дегенді білдірген. Мысалы, М.Қашқари сөздігінде «қолаң ұзын таспа, я таспалық қайыс деген 

мағынада қолданылған. Ал, қолаң аты деп әдемі әшекейленген, аттың төс айылынан бастап созылған 
таспаны атаған [12, 10: Қашғари М. Дивани лұғат-ат түрк. ІІ том. – Ташкент, 1961. 10-бет.]» [1, 165].  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB
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«Тереңірек білгісі келген адам қолына «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінің» алтыншы томын алып 
парақтап қараса, «қалың, жуан, ұзын шаш» дегеннен басқа ештеңе таппайды. 100 томдық «Бабалар 
сөзінің» ғылыми қосымшалары да «қолаң» көне түрік тілінде «қалың, тығыз өскен шаш» дегеннен артық 
түсінік бере алмайды. «Қолооң», яғни «қалың» дегеннен шыққан тәрізді. Ол да мүмкін. Бірақ, оған құлай 
кетейін десең, «Бұқар барсаң, қолаң бар, қолаңды көр де шашым көрі» несі?! 

«Қыз Жібекте» «Кебісінің өкшесі Бұқардың гәуһар тасындай» демейтін бе еді. Бұқарда қалың бұқара 
қызыққан базар болған, шамасы. Ендеше, қолаң деген тауар болуы керек қой. Шын мәнісін «Қазақ тілінің 
әдеби сөздігінен» таптық. Бақсақ, аттың қылынан немесе басқа да қылдан қалың етіп жасалған шашағы, 
әшекейленіп ағаш, сүйек сияқты т.б басқа қатты заттан сабы бар маса, шыбын-шіркейден қорғануға 
арналған желпуіш құрал екен» - дейді [4].  

4. Барака сөзінің этимологиясын қарастыра келе, «В.Банк оны Баркан  деп ұғынады, сөйтіп сөзді 
Махмұд Қашқаридағы Бархан үлгісімен жақындастырғысы келеді» [1, 111]. 

 «Барака - бата беру. Құранда оның түбірінен бірнеше мағына тарайды. Барака термині - барақат деген 
атаумен тек көпше түрде ғана қолданылады» [5].  

5. «Терең-мурен - Терең өзен... И. Маркверт оны Днепр деп атайды. Махмұд Қашқарида ол көп 
мағынаны білдіреді, «екі өзен аралығындағы көл» [1, 112].  

Му́рэн (монг. Мөрөн [mʊrɵn, mɵrәn], букв. «большая река») —город в Монголии, административный 
центр аймака Хувсгел [6].  

Қызылорда облысының Тереңөзек ауданы бар екені белгілі. 
Қорыта келгенде, Фаузия Шәмсиқызы Оразбаеваның «Оғыз-нама – ерлік дастаны» деп аталған 

түлектік жұмысында сілтеме жасалған мәліметтер бойынша, қашқаритану мәселесінің сөздің шығу тегіне, 
қолданысының тарихилығына аса мән берілгендігі мына сөздер арқылы көрініс тапқан: Оғыз – уыз, 
Қанғалуғ, қаладж, калачтар, қолаң, Барака, Терең-мурен.  

М.Қашқари бабамыздың ХІ ғасырда жазылған атақты сөздігі әлі талай сөздің түбін тануға, тегін 
табуға, жаңа ізденістерге жетелейтін дереккөз болады дейміз. 
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 Annotation: The article describes the pedagogical image and human nature of the professor of the Kazakh 
National Pedagogical University named after Abay, doctor of pedagogical sciences, a correspondent member of 
the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, laureate of the first degree prize named after 
Ch. Valikhanov Orazbaeva Fauziya Shamsievna. 

 Keywords: teacher, pedagogical skill, pedagogical tact, pedagogical ethics, pedagogical gesture. 
 
Адамзат баласының даму барысында баланы оқыту, көрсету мен үйрету оның жан-жақты дамыған 

тұлға ретінде қалыптасуына ықпал ететіні кім-кімге де түсінікті болар. Осы орайда баланы оқытып 
жүрген ұстаз бен мұғалімнің ролі ерекше. Қазақ халқының қадірлі ұлы, белгілі академик Зейнолла 
Қабдолов өзінің таңдамалы шығармаларының бірі сөз өнері жөнінде жазған кітабында «ұстаз көрмеген 
кісі - үлгі, өнеге көрмеген кісі. Ал үлгісіз, өнегесіз кісіде қандай қасиет болмақ? Асылы адам өзінің 
азаматтығы үшін, алдымен ұстазға қарыздар. 

 -Мықтылардың мықтысы ұстаз дер едім мен. 
 -Неге? 
Негесі сол – ол заман да, бұл заман баладан дана өсіріп тәрбиелеп келе жатқан ұстаз: әлемге аян 

ұлылардың барлығын ... ұстаз жаратқан» - деп жазыпты. Оған жалғастыра: «Мынандай да шындық бар: 
бір кезде ұстаз алдына саңылаусыз келген әлдекім сәуле жайлаған соң енді бәрін өзі білгендей көкірек 
керіп атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас» деген емес пе, кеше ғана өзін алақанына салған аяулы 
ұстазға шекесінен қарап, кісімсіп жүреді» - дегені тағы бар. 

Бүгінгі әңгіме ұстаз туралы болғандықтан, академик ағаның ол туралы айтқандағы сөзіне қосылмасқа 
амал жоқ. Оның бер жағында Зейнолла Қабдоловтың өзі өте білгір, білімді де, биік таланттың иесі 
болғаны мәлім және өзінің де ұстаздары Мұхтар Әуезов сияқты құдіретті кісілер болған. 

Ұлағатты ұстаздардың алдын көрген адамның ұстаздары туралы айтары аз емес, сондай әдемі естелікті 
Асқар Тоқпанов туралы сөз зергері Әбіш Кекілбаевтан кездестіреміз. Әбіш аға өз ұстазы туралы: 
«Аудиторияға адам емес, от кіріп кеткендей. Маздай жанған сол бір оттан шашырап шыққан бір-бір шоқ 
әрқайсымыздың көкірегімізге кіріп, жалпылдатып жаңа бір алау жаға жөнелгендей» - деген екен. 
Шынында да жоғарыда айтқанымыздай, қазір ұстаздың алдын көрмеген адам жоқ десек артық айтқандық 
емес. Әркім де әртүрлі ұстаздың алдынан өтіп, әр ұстаздың әрқилы бітімін, білімін, білігін түрліше 
айтары сөзсіз. Әр ұстаздың адамның қалыптасуына, оның білімі мен тәрбиесіне тигізетін әсері де өзгеше. 
Өз басым жақсы ұстаздардың тәрбиесін, өнегесін көп көрдім. Серік Қирабаев, Нығмет Ғабдуллин, 
Нұржамал Оралбаева, Ғабдолла Қалиев, Арсен Ибатов, Бабаш Әбілқасымов, Телқожа Жанұзақов, 
Қайырболат Есенов, Кенжеш Бозжанова, Күлтай Бейсенбаева, Немат Келімбетов, Өжкен Тыныбаева, 
Серік Мақпыров, Секерхан Хасанова, Мереке Жаманов, Тұрсын Сыздықов, Темірхан Тебегенов, 
Балтабай Әбдіғазиев сияқты ұстаздардан білім алдым. Сондай қадірлейтін ұстаздарымыздың бірі – 
Ұлттық Ғылым академиясының мүше-корреспонденті, Ш.Уәлиханов атындағы І дәрежелі сыйлықтың 
лауреаты, ҚР БжҒМ-нің «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері, Педагогика 
ғылымдары Халықаралық академиясының академигі, ҚР Президентіне үміткерлерден мемлекеттік тілден 
емтихан алушы «Лингвистикалық комиссиясының» хатшысы (1999, 2005, 2011, 2015жж) педагогика 
ғылымдарының докторы, профессор Фаузия Шамсиқызы Оразбаева. Фаузия апай маған ұстаз ретінде 
тікелей дәріс берген оқытушым болмаса да, ол кісіні өзіме ұстаз санаймын. Себебі апайдың дәрістеріне 
жиі қатысып, конференция, симпозиумдарда жасаған баяндамаларын және басқа ғылыми ортадағы, 
кездесулердегі сөйлеген сөздерін талай естідім. Ғылыми кеңесші, басшы, ірі ғалым ретінде талай кеңес 
беріп, бағыт сілтеді.  

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университтетінде кандидаттық диссертациямды қорғап, 
жас маман ретінде қызметке алынған кезім, маған «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы» пәнінен 
семинар жүргізілу тапсырылды. Бұл пәннен лекция оқитын Фаузия апай еді. Талап бойынша семинардың 
лекцияда айтылғандарды кеңейтіп, толықтырып, бекіту, тиянақтау сияқты шарттары бар. Қысқасы, 
семинар лекциямен байланысты болу керек. Бір жағынан талап үдесінен шығу үшін, екінші жағынан, 
үйренсем деген тілекпен апайдың сабақтарынан қалмай жиі қатысып жүрдім. Апайдың сабақтарына 
қатысып шықтым дегеннен гөрі, театрдан әсерлі бір қойылымнан шықтым десем дұрыс болар. Өйткені 
апайдың сабақтары жалаң теориялардан тұрмайтын, теориясын практикамен, өмірмен үндестірген, 
шығармашылықты да ұтымды пайдаланатын өзгеше дәріс болатын. Театрдағы бір қойылымда 
отырғандай әсерде боласың деуімнің тағы бір себебі – студенттердің театрдағы көрермендердің шынайы 
ойынға, актерлік шеберлікке қол соғып қошемет көрсетіп отыратыны сияқты сабақтағы айтылған 
ойларға, нақты келтірілген мысалдарға, мысал үшін келтірілген немесе оқылған өлеңге қол шапалақтауы 
жиі болатын. Маған бұл жағдайлар өзгеше көрінетін, себебі ол кездерде ондайды көп байқамайтынбыз. 
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Бұл қол шапалақтау бір жағынан, оқытушының сабағының студенттердің көңілінен шыққанын байқатса, 
екіншіден, оқытушы мен студенттің арасындағы жақсы қарым-қатынастың көрінісі дер едім.  

Небір күрделі терминдер мен ұғымдарды Фаузия апай жеңіл тілмен ұтымды жеткізіп, нақты 
мысалдарды келтіріп, ара-тұра көркем шығармалардан прозадан, поэзиядан жатқа оқып, студенттерді 
тәнті ететін, кейде тіпті тілдік материалдарды тиянақтау үшін мысалдарды студенттердің 
шығармашылығынан, жазған әңгіме, шығарған өлеңдерінен тапқызып, жатқа оқытқызып жататын. 
Ондайда студенттерде қызыға кірісіп, күрделі тақырыптарды қалай еңсеріп қалғанын, қызықты сабақтың 
қалай аяқталып қалғанын өздері де түсінбей қалатын кездерін жүздерінен жиі байқайтынмын. Тіпті 
сабаққа аса ынтасы жоқ студенттердің өзі апайдың сабағынан қалмай қатысып, кейде сұрақтарға жауап 
беріп басқаларды таңқалдырып жататын. Тағы бір қызығы сынақ, емтихан кездерінде апайдың 
лекциясында айтылғандарды нашар оқиды деген студенттердің өздері дәлме-дәл айтып, мысалға өлеңді 
жатқа оқып отыратындар көп болатын. Апайдың сөз мағынасының түрлеріне байланысты М.Мақатаевтан 
жатқа оқитын мына бір өлең шумағын: 

Су сұраса сүт берген, айран берген, 
Қартайып қалыпсың-ау, қайран жеңгем! 
Қарғаның валетіндей едірейіп, 
Қасыңа мына біреу қайдан келген?- деп нашар оқитын студенттің өзі жатқа оқып айтып, сөз 

қолданысындағы, мағынадағы ерекшеліктерді талдай жөнелетін. 
 Фаузия апай сабақтың бір минутын да ысырап етпейтін. Сабақтың жартысынан көбін студенттерді 

түгендеумен немесе өзге бір сабаққа ешбір қатысы жоқ қысаң әңгімелермен уақыт өткізу деген апайда 
болмайды. Дауысы мәнерлі, айқын да анық студенттерді бірден өзіне қаратып, баурап алады. Барынша 
жинақы, сыпайы, мәдениетті, нағыз педагогикалық такт, жест дегендердің ерекше үлгісі осы кісіде ме 
дерсіз! 

 Студенттердің жаңа тақырыпты түсінгені апай үшін аса маңызды болатыны соншалық дәріс үстінде 
бірнеше сұрақ қойып, студенттің түсінген- түсінбегенін байқап, бақылап, ал өзі лекциядағы негізгі ойды 
әлсін-әлсін қайталап, тиянақтап отыратыны және бар.  

 Апайдың адамды жұбатып, жігерлендіретін білетін апаймен сөйлескенде жаным жадырап байып 
қалатын кездерім өз басымда жиі болатын. Апайды қоршап сөйлесіп тұрған студенттердің сондай сезімде 
болатынын олардың балбұл жанған жүздерінен байқап талай куә болдым. 

 Апайдың студенттің тек сабақты ғана жақсы біліп, жақсы студент болуын ғана ойламай, 
студенттердің жақсы адам, жеке тұлға болып қалыптасуына да ерекше көңіл бөледі. Оны түрлі сабақпен 
байланысты ситуациялық жағдайдармен дәйектеп отыратын тұстарынан да көп көретінмін. Сабақта білім 
мен тәрбие қатар жүріп отыратын, соның бәрін ұтымды да, ұтқыр пайдаланатын апайдың педагогикалық 
шеберлігіне тамсанатын тұстарым аз болмады!  

 Қызметте де, өмірде де әр қандай жағдайларда апай осы мәселеде не дер еді, қалай әрекет етер еді 
деген сұрақ үнемі ойымда тұрады. Сұрақтың жауабын тапқанда бір тұтқадан мықтап ұстағандай болам! 
Ол - тағылым тұтқасы! 

 Білікті ғалым, ұлағатты ұстаз Фаузия Шамсиқызы Оразбаева ұлт өркениетінің өсуіне үлес қосып 
жүрген қайраткер болғандықтан, ұрпақ тәрбиелеу мен білім беруде әлі де талай нәтижеге қол жеткізеді 
деп санаймын. Ең маңыздысы, Фаузия Оразбаеваның атқарып жүрген жұмысы, ұстаздық һәм адамдық 
болмысы – соңынан еріп келе жатқан жастарға үлгі.  
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бейвербалды амалдардың зерттелуі қарастырылады.  
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Ф.Ш.Оразбаевой и исследования.  
 Annotation: The article deals with the problems of nonverbal means in the works of professor F.Sh. 

Orazbayeva and research.  
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Адамдар тек сөйлесу арқылы ғана қарым-қатынас жасамайды. Кейде олар белгілі бір шартты 
келісімдер немесе белгілер арқылы тілсіз-ақ ұғынысады. Бұл да – адамдар арасындағы қарым-қатынастың 
бір түрі. Семиотикалық таңба-белгілерден өзгеше адамдардың ыммен түсінісуі және көздің, ауыздың, 
қабақтың қимыл-қозғалыстары арқылы ұғынысуы сияқты көп белгілер бар. Тіптен дене мүшелерінің 
(қолдың, аяқтың, иықтың т.б.) әр түрлі қимыл-әрекеттерінің өзін неше саққа жүгіртуге болады. Баяншы 
айналасындағылармен алуан түрлі ым-ишара, белгі, бас шайқау, қол сілтеу, иек қағу, бас изеу, әр түрлі 
эмоция таныту арқылы өз ойынан хабар бере алады. Бейвербалды амалдар арқылы сан қилы ақпарат 
алуға болады. Мысалы, телефон арқылы сөйлеп тұрған дауысқа мән бере отырып, сөйлеушінің жас 
мөлшерін, көңіл-күйін, этникалық әрі әлеуметтік шығу тегін байқауға болады. Немесе алдыңызда 
отырған сөйлеушінің бет-жүзіндегі өзгерістеріне, қимыл-әрекеттеріне қарап отырып, оның мінезі, 
көзқарасы, көңіл-күйі, жеке тұлғалық қасиеті жайлы хабар ала аласыз. 

 Тілдік қатынас кем дегенде екі адамның қатысы арқылы жүзеге асады. Бірі хабарды жіберсе, екіншісі 
оны қабылдап алады. Тіл білімінде ғалымдар алу, беру, қабылдау, жеткізу, жіберу т.б. сөздерін ғылыми 
айналымда көп қолданылатындықтан белгілі бір терминдермен алмастырып айтуды ұсынады. Хабар 
беруді – трансмиссия, қабылдауды – рецепция, осыған байланысты хабар берушіні – трансмиссор, хабар 
қабылдаушыны – реципиент деп көрсетеді. Бұл мәселе туралы қазақ тіл білімінде тілдік қатынастың 
теориясы мен әдістемелік негізін зерттеген ғалым Ф.Ш.Оразбаева былай дейді: «...ерекше орын алатын 
тілдік қатынастың негізгі мазмұны, мәні, мағынасы болып табылатын – хабарды іс жүзіне асырушылар, 
хабарға тікелей қатысушылар. Олар мынадай құрамнан тұрады:  

 1. Белгілі бір ақпаратты, деректі хабарлайтын – Баяншы. 
 2. Ақпаратты жеткізетін – Тұлғалар. 
 3. Ақпаратты не деректі – Қабылдаушы.  
Баяншы – сыртқы объективтік әсерді, өмірді сезінуден, пайымдаудан туған санадағы ойды түрлі 

тілдік амал-құралдардың, тұлғалардың көмегімен екінші біреуге баяндауды, хабарлауды жүзеге асыру 
үшін тілдік байланысқа қатысушы, тілдік қарым-қатынасқа түсуші. Тұлғалар – хабарлаушыдан шыққан 
дерек туралы басқа адамның санасында ұғым тудыратын, оған ақпараттың түсінікті болуын қамтамасыз 
ететін, адамдар арасындағы қарым-қатынасқа байланысшы ретінде қызмет атқаратын қатысымдық 
бірліктер. Қабылдаушы – белгілі бір хабарды қабылдап алып, оның мәнін тілдік тұлғалар арқылы 
түсініп, ой мен пайымдау арқылы өз санасына өткізіп ұғынудың нәтижесінде тілдік қатынасты ары қарай 
іске асырушы» [1,11].  

 Кез келген түсіністік қарым-қатынас әр түрлі бейвербалды амалдармен бірге жүруі мүмкін. Яғни 
коммуниканттар әрі вербалды, демек тіл арқылы, әрі бейвербалды, яғни тілдік емес факторлар арқылы 
қарым-қатынас жасай алады. Жалпы адамдардың қарым-қатынасына қатысты әрекеттер екі үлкен 
тармақтан тұрады. Оның бірі – тілдік қатынас, екіншісі – тілсіз қатынас. Ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның 
еңбегінде тілдік қатынас пен тілсіз қатынастың айырмашылықтары мен ұқсастықтары көрсетілген: 

 1) адамдардың бір-бірімен байланысын қамтамасыз етеді, яғни адамдар арасындағы қатынасқа қызмет 
етеді; 

 2) тілдік қатынаста да, тілсіз қатынаста да белгілі бір нәрсе хабарланады, бірақ тілсіз қатынаста хабар 
шартты түрде болуы мүмкін; 

 3) тілдік, тілсіз қатынас та адамдардың өзара түсінісуіне жол ашады. Ұғынысу тікелей жолмен емес, 
сырттай болуы да мүмкін, бәрібір адамның белгілі бір хабарды ұғып, соған қатысты іс-әрекет жасауына 
мүмкіндік болады. Алайда тілдік қатынас адамдардың бір-бірімен ұғынысуын, ойын еркін, толық 
жеткізуінде ерекше қызмет атқарады [1,9]. 

 Ғалымдар тілдік қатынасты – вербалды, тілсіз қатынасты – бейвербалды амалдар деп те атайды.  
 Қарым-қатынастың бұл түрі қазақ тіл білімінде тек соңғы жылдар жемісі болса да, бейвербалды 

амалдардың қызметі туралы ойларды, терең тұжырымдарды ертеден кездестіруге болады. Атап айтсақ, 
бейвербалды амалдар туралы көзқарастар, алғашқы ойлар қазақ филологиясының тұңғыш профессоры 
Қ.Жұбанов еңбегінде кездеседі. Ғалым ымның ерекшелігі туралы былай дейді: «Ауызекі сөйленетін 
сөздердің андай-мұндай қисығын елетпейтін басқа жағдайлар бар. Дыбыстап сөйлеген сөздің олқысы, 
көбінесе, ыммен толығады. Тіпті бірінің тілін бірі білмеген я болмаса, бірінің тілі мүлде жоқ болған 
уақытта да, ыммен ылаждап түсінуге болады» [2,148]. Қ.Жұбановтың ойынан бейвербалды амалдар 
ауызекі тілдің ажырамас бөлігі екенін, сонымен қатар қарым-қатынасқа көмекші компонент ретінде рөл 
атқаратынын аңғаруға болады. Қ.Жұбанов бейвербалды амалдардың қатысымдық қызметімен қатар, 
ұлттық-мәдени ерекшелігіне талдау жасайды. Бейвербалды амалдардың әр түрлі халықтарда өзіндік 
сипатымен, ерекше жүйесімен қолданылатындығын ескеріп, сол арқылы әр түрлі халықтың этиникалық 
әрі психологиялық табиғатын сұрыптауға мүмкіндік беретінін айтып кетеді. Ғалым сол кездің өзінде 
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баспаға «Элементы кинетической сигнализации в женской речи казахов» деп аталатын зерттеуін 
дайындаған. Бірақ, өкінішке орай, аталмыш зерттеу бізге жеткен жоқ.  

Сондай-ақ тілші М.Балақаевтың зерттеу еңбектерінде де бейвербалды амалдарға қатысты мәселелер 
сөз етіледі. Ғалым бейвербалды амалдарды сөйлеудің қосымша амал-әрекеті ретінде қарастырады. 
«...Сөйлеу әр уақытта сөйлеу жағдайында өтеді: дауыс ырғағы, екпін, қимыл, ым, нұсқау, қол көтеру, көз 
қысу, бас изеу, күле, ызалана... сөйлеу, бәрі – ойды дәл жеткізе айтудың қағазға түсе бермейтін қосымша 
амал-әрекеттері»,- деп қорытындылайды [3,86]. 

 Қазақ тіл білімінде бейвербалды амалдар мәселесі соңғы жылдары зерттеудің негізгі бағытына 
айналып келе жатыр. Бұл ретте М.Мұқановтың, Ә.Қайдардың, Қ.Қажығалиеваның, Ж.Өмірәлиеваның, 
Э.Оразалиеваның баяндамаларын, ой-тұжырымдарын атап өткен абзал. С.Татубаевтың «Жесты как 
компоненты искусства» атты еңбегі жарық көрді. Бейвербалды амалдар мәселесіне байланысты 
С.Бейсембаеваның «Невербальные компоненты коммуникации в казахском языке» деген кандидаттық 
диссертациясы, М.Ешимовтың «Ым семантикасы: универсалды және ұлттық табиғаты» атты ғылыми 
еңбегі жазылды. Сондай-ақ Б.Момынова мен С.Бейсембаеваның авторлығымен жарық көрген ым мен 
ишараттың сөздігі де осы мәселені зерттеп-тануға арналған пайдалы еңбек.  

 Психолог-ғалым М.Мұқановтың зерттеуі қазақ халқының салт-дәстүрі мен тұрмысында кездесетін 
ұлттық-мәдени сипатқа ие бейвербалды амалдарды алғаш психология ғылымымен байланыстыра 
талдауымен бағалы. М.Мұқанов қазақ халқының тұрмысында кездесетін бейвербалды амалдардың 28 
түрін жинақтай келе, бірнеше топқа жіктейді: сәлемдесу амалдары (көрісу, сәлем ету); алғыс айту 
амалдары (ас қайыру, сарқыт беру, бата беру); үлкендерді немесе сыйлы адамдарды қошеметтеу 
амалдары (бас беру, жездеге төс беру, ауыз тию, жолаушының түсуі, ақ байлау); тілек амалдары (бата 
беру); кемсіту немесе қорлау амалдары (теріс бата беру, келген кісіні табалдырықта қабылдау, келген 
адамға ішек-қарын беру); қайғы амалдары (жылау, көрісіп жылау,); ант, серт амалдары; тұрмыс амалдары 
(шашу, кесені төңкеріп қою, дастархан қайыру); салт-дәстүр амалдары (ерулік, із келсе шығарып салу); 
таңғалу амалдары (бетім-ай); өтініш амалдары (кіндік шешенің құттықтауы); өзгешелік амалдары [4, 110-
115].  

 Академик Ә.Қайдар қазақ қауымында өзіндік мағына-мәні бар тізе бүгу, қол шапалақтау, жұдырық 
түю, сақал сипау т.б. амалдарды иммитациялық әрекеттер деп қарастырады.  

 С.Татубаев еңбегінде қазақ халқының тұрмысында қолданылатын ишаралар мен опера, драма 
өнерінде кездесетін ишараларды салыстыра зерттейді. Автор: «Күнделікті қарым-қатынаста 
қолданылатын ишаралар мен драма және операда кездесетін ишаралардың бір-бірінен айырмашылығы 
жоқ. Өйткені қарым-қатынаста және сахна өнерінде қолданылатын ишаралардың беретін мағынасы мен 
атқаратын қызметі бірдей»,- деп өз ойын қорытындылайды [5,108]. Зерттеуші өнердің ең маңызды 
құралының бірі – бейвербалды амалдар екенін айтып кетеді.  

 Бейвербалды амалдарға қатысты пікірлерді Г.Сәрсекенің зерттеу жұмысынан кездестіреміз. Ғылыми 
еңбекте Р.Сейсенбаев шығармаларындағы кейіпкерлердің бет өзгерісін, ым, дене қимылы және дене 
тұрысын сипаттайтын сөздер мен сөз тіркестері қарастырылған. «Көркем шығармада кейіпкердің бет, 
дене қимылы және дене тұрысы тілдегі етістікті және есімді сөз тіркестері арқылы суреттеледі. Әсіресе, 
грамматикалық сипатына орай етістікті сөз тіркестері – қолданылу жиілігі жоғары»,- дей келе, бармағын 
тістеді, басын шайқады, қасын керді, ерні дірілдеді, аузын ашты т.б. сияқты мысалдар келтіреді [6,127].  

 Түркі тілдерінде бейвербалды амалдарға байланысты А.Н.Нурманов, М.М.Саидханов зерттеулерінің 
маңызы зор. Зерттеушілердің еңбегінде түркі тілінде бейвербалды амалдар мәселесі әлі де қолға 
алынбаған сала екендігі сөз болады. «Паралингвистикалық амалдар әмбебап және барлық халықтың 
қарым-қатынасында кездеседі. Дегенмен, бұл амалдар бір ғана ұлт өкіліне тән бола отырып, ұлттық-
мәдени негізде болуы мүмкін. Бір этностың қарым-қатынасында кездесетін паралингвистикалық амалдар 
екінші бір этнос өкіліне мүлдем түсініксіз болып келеді. Сондықтан басқа халықтың тілін үйренгенде, 
бейвербалды амалдарға да назар аудару керек. Бұл амалдар әсіресе, түркі халықтарында әлі де зерттелмей 
келе жатқан өзекті мәселелердің бірі»,- деп тұжырымдайды [7,61]. 

 Жалпы басқа тілдермен салыстырғанда бұл мәселе орыс тіл білімінде ғылыми еңбектер, теориялық 
зерттеулер, оқулықтар түрінде тереңірек зерттелген. Атап айтқанда, орыс тіл білімінде Т.М.Николаева, 
Л.А.Капанадзе, Е.В.Красильникова, Н.И.Смирнова, Г.В.Колшанский, Н.Н.Бездверная, А.А.Акишина, 
А.В.Филиппов, Н.В.Глаголев, И.Горелов, Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, Е.Я.Кедрова, З.З.Чанышева, 
Т.Т.Железанова, Н.И.Формановская, В.Д.Девкин, С.К.Сопожников, С.Б.Гончаренко, Г.В.Булгакова, 
А.П.Беликов, М.Д.Городникова, Кэррол И.Изард, Р.К.Потапова сынды ғалымдардың еңбектерінде 
бейвербалды амалдар мәселесіне әрқилы тұжырымдар жасалып, құнды ғылыми пікірлер айтылған.  

 Бейвербалды амалдар – ауызекі сөйлеу тілінің ажырамас бөлігі. Қарым-қатынас кезінде бейвербалды 
амалдар тілдік амалдармен қатар қолданылып, сөйлесім әрекетін жеңілдетеді. 
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 Тіл білімі, этнография, педагогика, психология салаларындағы ғалым-мамандардың бақылауларында 
Латын Америка мемлекеттері, Италия, Испания елдері үшін бейвербалды амалдар қарым-қатынастың 
маңызды элементі болып табылатындығын көрсетті. Ал Солтүстік халықтары бейвербалды амалдарды 
азырақ қолданса, Жапония халқы тіпті аз пайдалатындығын анықтады. Бейвербалды амалдар ұғымының 
тіл білімі, психология, психолингвистика, физеология, әлеуметтік лингвистика, семиотика, 
лингвомәдениеттаным және т.б. пәндердің тұрғысынан берілген түсініктемелері жиі кездеседі және әр 
ғалымның анықтамасы, бейвербалды амалдарды топтастыруы әр түрлі. 

 В.М.Верещагин, В.Г.Костомаров бейвербалды амалдарды іштей екіге бөліп қарастыруды ұсынады: 
 1. Соматизм тілі. Бұл топқа ишара, дене қалыбы, мимика, бет-әлпет кескіні және әр түрлі адам жүзінде 

байқалатын психосоматикалық симптомдарды енгізеді; 
 2. Ғұрыптық тіл. Бұл топқа бір әлеуметтік топтың әдет-ғұрпымен, этикетімен, салт-дәстүрімен 

байланысты дене қимылдарын жатқызады [8,197-198].  
 Г.В.Колшанскийдің кез келген еңбегін алып қарасақ та, бейвербалды амалдарға қатысты айтылған 

көптеген құнды ойлар мен тұжырымдарды кездестіруге болады. Ғалым бейвербалды амалдардың 
зерттелуіне шолу жасай келіп, өзінің «Паралингвистика» деген еңбегінде былай дейді: 
«Паралингвистикалық амалдар тілдік қатынаспен қатар қолданылып, қосымша хабар береді. Бұл 
амалдарға әр түрлі дыбыс ерекшеліктері, сонымен қатар мимика, ишара, дене қимылдары жатады» [9,33].  

 Өзбек тілі материалы негізінде паралингвистикалық амалдарды зерттеуші А.Н.Нурманов, 
М.М.Саидханов: «Паралингвистикалық амалдар ауызекі сөйлеу тілінде көмекші құрал ретінде 
қолданылса, жазба тілінде етістіктер арқылы беріліп отырады»,- дей келіп, өзбек тілінде кездесетін 
бейвербалды амалдардың кинетикалық, мимикалық, фонетикалық сияқты үш түрін топтап көрсетеді 
[7,62]. 

 Н.И.Смирнова «Невербальные аспекты коммуникации» атты ғылыми жұмысында бейвербалды 
амалдарды Дж.Трейгердің тұжырымын басшылыққа ала отырып кинетикалық (ишара, мимика) және 
паралингвистикалық (темп, мелодия, пауза т.б.) сияқты топтарға жіктеуді ұсынады [10,3]. Зерттеуші: 
«Қарым-қатынасты тек тілдік, яғни вербалды амалдармен ғана емес, сонымен қатар бейвербалды амалдар 
арқылы да жүзеге асыра аламыз»,- деп тұжырымдайды [10,5]. Тілші Ж.Өмірәлиева «Под паралингвизами 
мы понимаем языковые единицы, возникающие в процесе невербальной коммуникации план выражения 
которых представлен различными невербальными средствами манифестации межсубъектного 
взаимодействия»,- деп анықтама бере келе, бейвербалды амалдарды фонация, кинесика, физиономика 
және проксемика деп төрт тармаққа топтастырып, өз тұсынан құнды пікірлер айтады [11,34]. 
Э.Н.Оразалиева: «Паралингвистика ғылымы қарым-қатынастың кинетикалық компоненттерін, олардың 
түрлерін, фонациялық дыбыс ерекшеліктерін, графикалық үлгілерін анықтай отырып, олардың көркем 
әдебиет мәтінінде атқарар қызметіне сипаттама беруге әрі сөйлесім әрекетінің ұлттық-мәдени өзгешелігін 
сұрыптауға мүмкіндік береді»,- дейді [12,10].  

 Бейвербалды амалдар тек түркі халықтарына ғана тән емес, ол барлық халықтың қарым-қатынасында 
бар әмбебап құбылыс. Дегенмен бейвербалды амалдарды әр ұлт мәдениетіне тән ерекше құбылыс ретінде 
қарастыру әлі де толыққанды сипатта емес деген қорытынды жасауға болады. Аталмыш мәселе әсіресе, 
түркі тілдерінде әлі де зерттеуді қажет ететін күрделі мәселелердің бірі. Сондықтан бұл бағыттағы зерттеу 
жұмыстарының болашағы зор.  
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Түйіндеме: Қазіргі кезде ҚР жоғары оқу орындарында академиялық жазылым пәнін оқыту кеңінен 

қолданыла бастады. Пәннің оқытылу әдістемесі мен теориялық тұрғыдан зерттелу мәселесі әлемдік 
жоғары оқу орындарында кеңінен жолға қойылғанымен ҚР үшін енді ғана қолға алынуда. Мақала 
академиялық жазылым пәнінің мақсаты мен міндеті тілдік қатынаспен сабақтасатындығына тоқталады 
және Ф.Ш.Оразбаеваның еңбектерінде «тілдік қатынас» туралы кеңінен қаралып, ондағы терминдер мен 
әдістерді академиялық жазылым барысында қолдануға болатындығын көрсетеді.  

Аннотация: В настоящее время преподавание предмета академическое письмо в университетах 
Республики Казахстан существенно расширилось. Хотя проблема методологии преподавания и 
теоретических исследований академического письма хорошо изучена в зарубежных высших учебных 
заведениях, вузы Казахстана только начинают внедрять предмет. Данная статья рассматривает 
взаимосвязь целей и задач академического письма с языковой коммуникацией казахского языка. В 
частности, в работах профессора Ф.Ш.Оразбаевой широко рассматриваются проблемы «языковой 
коммуникации, языковых единиц казахского языка», что означает, термины и подходы изучения и 
преподавания могут быть также использованы в академическом письме. 

Annotation: Nowadays, the teaching of academic writing subject in universities of the Republic of 
Kazakhstan has expanded. Although the problem of teaching methodology and the theoretical research of 
academic writing is well studied in foreign institutions, the Kazakhstani universities are introducing the subject. 
This article considers interconnection of academic writing with the communicative Kazakh language. In 
particular, in the works of Professor F.Sh.Orazbaeva, the issues of "language communication, Kazakh language 
units", are widely discussed which implies that the notions and teaching approaches can also be used in the 
academic writing. 

 
Қазіргі кезде еліміздегі жоғары оқу орындарының білім жүйесі әлемдік үлгіге көшумен қатар, жалпы 

кең таралған білім беру мазмұны бағытына қарай ойысуда. Осылайша «Академиялық жазылым» пәні ҚР-
дағы алдыңғы қатарлы ЖОО-дарында кеңінен оқытылу қолға алына бастады. Бұл өз кезегінде дұрыс 
ғылыми еңбектерді жазу ғана емес, қазіргі кезде ҚР жоғары оқу орындарында (ЖОО) кең орын алған 
плагаиттық жасау сияқты жайттардың алдын алуға үлкен септігін тигізуде. Пәннің оқытылуы елімізде 
жаңа енгізіле бастағанымен оны оқыту батыс ЖОО-дарында жүйелі түрде жолға қойылған және оның 
кейбір элементтері мектеп оқу бағдарламаларында міндетті түрде қамтылады.  

 Академиялық бағытта жұмыс жазудың өз талаптары мен ерекшеліктері бар. Себебі, бұл бағыттағы 
жазба жұмысын жазу арқылы студенттер өз бетінше ізденуді, ойлануды, шешім қабылдауды және жазба 
жұмысының дұрыс жазылу құрылымын меңгереді. Ал, оның кейбір элементтерін оқушылар мектеп 
қабырғасында, яғни шағын эссе құрылымын жазуға дағдылану арқылы немесе шағын зерттеу 
жұмыстарын жазу негізінде үйренеді.  

Қазіргі қоғамдағы өз пікірін еркін, сауатты, түсінікті жеткізе білу кез келген адамның сөйлеу дағдысы 
мен жазылым әрекетінің дұрыс бағытта дамуына байланысты екені белгілі. Жазылым әрекеті арқылы 
студенттердің тұлғалық танымдық деңгейі артып, білімін қағаз бетіне ой елегінен саналы тұрғыда өткізіп, 
жазбаша тұрғыда беріледі. Тілдік қатысымның бұл түрі жазбаша коммуникациялық үлгіде жүзеге 
асырылатын құбылыс. Сондықтан оған қойылатын талап та жоғары.  

Академиялық жазылым мен қазақ тіліндегі тілдік қатынастар арасындағы өзара байланыс ерекше. 
Себебі, академиялық жазылымның негізгі мақсатының бірі – студентті қатысымға, яғни академиялық 
бағытта қарым-қатынас жасауға үйрету. Бұл пән практикалық тұрғыда әлемдік әдебиеттерде кеңінен 
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талқыланған. Ал, қазақ тіліндегі теориялық бастауы Ф.Ш.Оразбаеваның 2005 жылы жарық көрген «Тілдік 
қатынас негіздері» еңбегінен бастау алады деуге толық негіз бар.  

Сонымен қатар, қазақ тіл білімінде тілдік қатысымға жете көңіл бөліп, арнайы зерттеген ғалымның 
бірі және бірегейі – Фаузия Шәмсиқызы Оразбаева екен белгілі. Ғалымның бұл еңбегінде алғаш рет қазақ 
тіл білімінде «Тілдік қатынастың негізгі сипаты, құрамы мен басты қағидалары, оны қолданудың әдіс-
тәсілдері қарастырылып, терминдері ғылыми айналымға түсті» және бұл академиялық жазылым пәнін 
оқыту барысында қолдануға үлкен мүмкіндік береді. Оразбаева бұл еңбегінде тілдік қатынасты жан-
жақты қарастыра отырып қазақ тілін сапалы оқыту мәселесіне де кеңінен тоқталады. Осылайша, әлемдік 
тіл білімі саласында «communication theory» тіркесімен және орыс тіліндегі «языковая коммуникация» 
ұғымын қалыптасқан терминдерді алғаш рет қазақ тілі білімі саласына және ғылыми айналымға алып 
келді.  

Ғалым тілдік қатысым жөнінде жан-жақты тоқтала келіп, әлемдік теориялық зерттеулерде көрсетілген 
тілдік қатынастың төрт әрекетіне (оқылым, жазылым, тыңдалым және айтылым) бесіншісі ретінде 
тілдесім әрекетін қосады. Бұл әрекеттің аталған әрекеттің барлық элеметтерін қамти отырып толық 
қанды тілдік қатынастың орын алатындығын ашып көрсетеді. Ал, академиялық жазылым барысында осы 
аталған бес тілдік әрекеттер толық жүзеге асырылады. Себебі академиялық жазылымның негізгі мақсаты 
– белгілі бір пән бойынша түсінген ақпаратты қабылдап алушыға (оқырманға, әдетте академиялық 
жазылым жұмыстарын оқытушы оқиды) жүйелі түрде анық етіп жеткізу. Академиялық жазылымның 
пәнге байланысты талаптары өзгергенімен, оның негізгі талаптары, яғни түсіндіру, талдау, аргумент 
келтіру, сендіру, сипаттау қашанда сақталады.  

Академиялық жазылым тек жазылым әрекетімен шектеліп қалады деуге болмайды. Жазылым әрекеті 
тек бір ғана үдеріс сипаты болып табылады. Студент пәнге немесе тақырыпқа байланысты өз ойын 
қорыту үшін жазылым әрекетін жүзеге асыру барысында тілдік қатынастың барлық әрекеттерін жүзеге 
асырады. Мысалы, тақырыпты таңдау мен оған қатысты ақпараттарды жинау үшін оқылым әрекеті орын 
алады. Осы кезеңде Ф.Ш.Оразбаева көрсетіп кеткен танымдық, зерделік, ізденімдік, көрсетімдік оқылым 
әрекеттерін студент өзінің мақсаты мен қызығушылығына қарай қолданады.  

Академиялық жазылым барысында оқылым әрекетінің алатын орны ерекше. Негізінен ЖОО 
қабырғасындағы оқылым әрекеті тапсырма талабына сәйкес, жоғарыда аталған оқылым түрлері 
қолданылады. Дегенмен, мектеп қабырғасында білім алу мен ЖОО қабырғасындағы оқудың өзіндік 
ерекшеліктері өте көп. ЖОО-дарындағы оқылым мектептегі оқылымнан күрделірек түрге академиялық 
бағытқа қарай ойысады. Академиялық бағытта оқылым әрекетін жүзеге асыру үшін мынадай қарапайым 
сатыларды жүзеге асыруға тура келеді:  

1. Жазба жұмысының тақырыбын толық түсіну; 
2. Қай материалдардың тақырыпқа дұрыс сәйкес келетінін анықтау;  
3. Материалды оқып, түсіну; 
4. Мәтіндегі автордың айтпақ ойын түсіну, осы тақырыпқа байланысты өзге авторлардың ойын білу;  
5. Жазба жұмысында автордың пікірін қалай қолданаты жайында ойлану;  
6. Оқыған мәтіннен түсінгенді қолдану және жазба жұмысының тақырыбына жауап беру үшін өз 

пікірін беру;  
7. Оқырманды жазба жұмысында оқыған материалдардан алынған мәліметтерді дәлел ретінде 

қолдана отырып, зерттеу сұрағының жауабына сендіру. 
Қазіргі уақытта оқитын материалдардың түрлері ғана емес, олардың көлемі де өте көп. Сондықтан 

уақытты тиімді пайдалану үшін әрібір студент оқылым әрекетінің тиімділігін арттыруы қажет. 
Академиялық бағыттағы мәтінді тиімді оқу үшін мәтіннің мақсатын, жазылу стратегиясын және 
мазмұнын, ондағы ақпараттар ішінен өзіне керектісін таңдай білу жайттарын өзара тығыз байланыста 
қарастыру керек, бұл үшін ізденімдік оқылымның маңызы ерекше.  

Жалпы академиялық жазылым барысында барлық тілдесім әрекетінің атқаратын маңызы зор. Пән ді 
жүргізу барысында біреуіне басымдық беріп немесе бірін қолданбай кету мүмкін емес, тіпті тыңдалым 
әрекеті де маңызға ие, себебі студент дәрісті тыңдап, тақырыпқа қатысты жазбалар мен бейне баяндарды 
қолдануы қажет. Ал, айтылым әрекеті жазба жұмысын қорғау, ауызша баяндау барысында кеңінен орын 
алады. Тек оны жүйелі баяндау, дәлеледер мен дәйектер келтіре білу, өзгелердің пікірін орынды қолдана 
білі академиялық жазылым талаптарына сай жүзеге асырылуы шарт. Осы шарттарды дұрыс қолдану үшін 
Ф.Оразбаеваның тілдік қатысымға үйретудегі әдістемесін кеңінен қолдануға болады. 

Қорытындылай келе, тілдік қатынас арқылы адамдар өзара қарым-қатынасқа түскенімен, сөйлеу 
арқылы тұлға өзінің жеке дара пікірін жеткізеді. Ол өзінің қоғамдағы, ғылымдағы жайттарға жекелік 
ұстанымын, түсінігін білдіреді, ұсынысы мен шешілу жолдарын көрсетеді. Бұл жалаң сөйлеу емес, 
адамның сыни тұрғыда ойланып, танымдық қабілетінің білімділік деңгейі арқылы қаншалықты жоғары 
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екендігін айшықтайды. Осы тұрғыда академиялық жазылым арқылы студенттердің пін бойынша 
қаншалықты білім ала алғандығын, тіпті оқытушының қаншалықты түсіндіре аллғандығын жазба 
жұмысы арқылы айқын көруге мүмкіндік туындайды. Ал, пәнді терең және жан-жақты зерттеу мен 
оқытуда, әдістемелік негіздерін қалыптастыруда ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның «Тілдік қатынас негіздері» 
еңбегін қолданудың теориялық және практикалық тұрғыдан мүмкіншілігі мен маңызы ерекше екендігі 
анық.  
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ҰСТАЗ – ҰЛЫ ТҰЛҒА 

 
Садықова С.Т. 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, 
қазақ, орыс филологиясы және журналистика кафедрасының доценті, п.ғ.к.  

 
Оқу – шексіз, сиқырлы білім әлеміне саяхат. Білім ордасының өсіп-өркендеуі, білім алушы шәкірттер 

алдында беделінің өсуі – бірінші басшымен қатар ұстаз қауымының өзара бірлік-берекесіне, ынтымағына, 
ең бастысы – оның біліктілік және шығармашылық әлеуетіне байланысты екені даусыз.  

Әр кезеңнің өзіне лайықты тұлғалары болатыны сияқты, кеңес дәуірінен бастап Ұлы Абайдың 
есімімен аталатын – Қазақ ұлттық педагогикалық университеті – еліміздің іргелі оқу орнының керегесін 
осы күнге дейін кеңейтуге өз үлесін қосып келе жатқан ұлағатты ұстаздарымыздың бірі – Фаузия 
Шәмсиқызы Оразбаева. 

21-ғасырдың басында оқытудың әдістемелік жүйесін жаңартуда негізге алынған ғылыми-теориялық 
алғышарттар отандық және шетелдік өркениетті елдердің озық тәжірибелері мен педагогика, оның ішінде 
әдістеме саласындағы қол жеткен табыстардың үздік нәтижелері сараланып, еліміздің білім беру жүйесіне 
енгізілді. Қазақ тілін жаңа технологиялар арқылы оқытуға қатысты ғылыми жұмыстармен көптеген 
ғалымдар айналысты. Солардың ішінде белгілі тілші ғалым Ф.Оразбаеваның еңбектерінің орны ерекше. 
Зерттеуші ғалым тілді оқытуға қатысты қазақ тіл білімінің негізін салған Ахмет Байтұрсынов, 
М.Жұмабаев, Ы.Алтынсариннен бастап, И.Ұйықбаев, Ы.Маманов және көптеген басқа да шетелдік тілші 
ғалымдардың еңбектерін бүгі-шігесіне дейін зерделеп, құнды пікірлер айтқан.  

Ф.Оразбаеваның жетекшілігімен қазақ тілін өз және өзге ұлт өкілдеріне қатысты оқытуда кандидаттық 
және докторлық диссертациялар қорғалып, зерттеу қорытындылары оқу үрдісінде пайдаланылып, оңды 
нәтижелер беруде. Ғалымның «Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі» атты ғылыми еңбегі құнды оқу 
құралы болып табылады, себебі мұнда қазақ тіл білімінде алғаш рет тілді қатысымдық тұрғыдан оқыту 
алға шығарылып, сөйлесімнің – оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым әрекеттері жан-жақты талданып, 
оларды жүзеге асырудың тиімді жолдары айқын көрсетілген. Өзге ұлт өкілдеріне тілді қатысымдық 
тұрғыдан оқытуда студенттердің тілдік қарым-қатынас білігіне басымдылық беріліп, теориялық материал 
лексикалық тақырыптар төңірегінде түсіндіріледі деген идея басшылыққа алынды. Тілді үйретуде – 
негізгі материал мәтін, ал фонетикалық, лексикалық, грамматикалық минимумдер сұрыпталып алынып, 
ең қажеттісі мәтін төңірегінде меңгертілетін болды.  

Сонымен қатар елімізде, ғалымдардың ішінде, Ф.Оразбаева алғашқылардың бірі болып жоғары оқу 
орындарында оқитын студенттерді кәсіби тілдесімге баули оқытуға назар аударып, жаңа 
технологияларды қолдану арқылы аталған бағытта ғылыми зерттеулер жүргізіп, диссертациялар қорғатты 
(Алдамбергенова Г.Т., Жорақпаева М.Д., Абдразахова Ф.Ж., Уәбиева Ә.Ә., Нұрғали С., Мұратбекова 
А.М., Садықова С.Т. және көптеген т.б.). Ғылыми ізденістер нәтижесінде қазақ тілін мамандыққа баули 
оқытуға арналған оқу бағдарламалары және көптеген оқу, оқу-әдістемелік құралдар жарық көрді. 
Мысалы мынадай бағдарламалар: Практикалық қазақ тілі (жоғары оқу орындарының тарих факультетіне 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Alice+Oshima&text=Alice+Oshima&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ann+Hogue&text=Ann+Hogue&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Stuart+Greene&text=Stuart+Greene&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=April+Lidinsky&text=April+Lidinsky&sort=relevancerank&search-alias=books
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арналған), Алматы, 2003. (Ф.Ш.Оразбаева., А.М.Мұратбекова); Практикалық қазақ тілі (жоғары оқу 
орындарының химия факультетіне арналған), Алматы, 2005 (Ф.Оразбаева., С.Садықова) және т.б. 
Олардың барлығы да өндіріске енгізіліп, сабақ сапасын арттыруда игі әсерін тигізуде. Ғалымның 
жетекшілігімен қорғалған еңбектердің жалпы санына тоқталатын болсақ: - 10.02.02 - қазақ тілі, 13.00.02 - 
қазақ тілін оқыту әдістемесі мамандықтары бойынша 11 ғылым докторы мен 40 ғылым кандидатын 
дайындады.  

Фаузия Шәмсиқызы өз кафедрасында меңгерушілік қызметін атқарумен шектелмей, сонау 90-
жылдардың екінші жартысынан бастап Қазақстанның орта және жоғары білім беру мекемелерімен қазақ 
тілін оқытуға қатысты тығыз ғылыми шығармашылық байланыста болды. Солардың бірі ‒ С.Аманжолов 
атындағы Шығыс қазақстан мемлекеттік университетінің практикалық қазақ тілі кафедрасы ұжымы. 
Аймақта мемлекеттік тілді оқытудың инновациялық технологияларын, тиімді әдіс-тәсілдерін, озық 
технологияларын ұсынып, қажетті бағыт-бағдар берді. Тәжірибелі ұстаз Өскемен қаласына іс сапармен 
келген кезінде кафедра оқытушыларымен кездесіп, жоспар бойынша өтіп жатқан қазақ тілінен ашық 
сабақтарға қатысып, оны жан-жақты талдап, құнды пікірлер айтатын. Ал енді бізден басқа еліміздегі оқу 
орындарының қаншама аспиранттары мен ізденушілеріне жетекшілік етті?! Біздің әрқайсымызға алтын 
уақытын бөліп, аянбай еңбек сіңірді... Әр аспиранттың, ізденушінің ғылыми жұмыстарын және өзімнің 
жазып әкелген қағазымды мұқият оқып, қателерін түзеп, ерінбей-жалықпай зор ыждығаттықпен ақыл 
айтып, кеңес бергеніне мен талай рет куә болдым. Таң атысымен жұмысқа келген ұстаз, күннің батысы, 
кешкі сағат 9-ға дейін консультация беретін. Өзім туралы айтар болсам, ғылым жолына қадам бастырған 
ең үздік ұстазым деп, Фаузия апайды айтып, мақтан тұтамын. Ғылыми жұмыстың тақырыбын анықтап, 
оның жоспарын тарау-тарауға бөліп, маржандай жазуымен жазып, оның қалай жазу керектігін тәпкіштеп 
түсіндіріп беретін. Ғылыми мақаланы қалай дұрыс жазудың жолын көрсетіп, схемасын сызып берген. 
Сондай-ақ оқу құралы болсын, мейлі сөздік, бағдарлама болсын, оларды құрастыру бойынша нұсқаулық 
беріп, баспадан шығарылатын басылымдардың сапасына үлкен мән беріп, шәкірттерінен талап ететін. 

Ғылыми жетекшіміз шәкіртті түсіне біледі, олардың бойында жасырын жатқан жалынды жанарларды 
байқай білетін, шығармашылықпен жұмыс істетуге баса назар аударатын. Парасатқа толы ақыл-
кеңестерін өзіне ғана тән мәнерімен шәкірт жүрегіне жеткізе алатын. Мінезі салмақты, ақ жарқын, 
бойында қаншама қуат, белсенділік, шәкірттерге білім беруге деген құлшыныс пен құштарлық бар! 
Сауатты, нақты, нық сөйлеген сөздерімен адамды баурап алады. Ұстаз ретінде ұстамды, парасатты, талап 
қоя білетін, ең басты қасиеттерінің бірі – адамгершілігі мол, шәкірттерімен тең, сыйластық, 
ынтымақтастық дәрежеде болуы, заманауи педагогикадағы «субъект-субъектіге» қарым-қатынасының 
нақ өзі болатын. 

 Ф.Ш.Оразбаева ‒ 400-ден астам ғылыми және әдістемелік жұмыстардың, соның ішінде 
монографиялардың, оқулықтардың, оқу құралдарының, электронды оқулықтардың, сөздіктердің, 
мемлекеттік стандарттар мен стандартты бағдарламалардың, мақалалар мен баяндамалардың авторы. 
Қаншама  ғылыми жобалардың авторы: «Қазақ тіл білімінің өзара байланысының негіздерінің ғылыми 
негіздері», «Тіл білімі: қазақ және түрік тілдерінің лексикасы», «Лингвистер мен жазушылардың 
энциклопедиясы», «Қазақ тіл білімі салаларының теориялық және әдіснамалық негіздерін үздіксіз жүйеде 
саралау». білім беру ‒ адам ресурстарын дамытудың кілті» «Лингвистикалық терминдердің ғылыми-
әдістемелік негіздері», «Филологтарға тіл мен әдебиетті оқытудың ғылыми-инновациялық әдістемесі», 
«Латын графикасымен қазақ алфавитінің ғылыми-лингвистикалық негіздері», «Мамандарды даярлау 
процесінде үштілділікті қалыптастыру әдістемесі мен технологиясы» (қазақ, орыс, ағылшын)». 

 Ф.Ш. Оразбаева ‒ Еуропада және Халықаралық стандарттарда (DALF / DELF, IETS, TOEFL және 
т.с.с.) алғаш рет дайындалған және басылып шыққан, Қазақстан Республикасындағы тілдік білімді 
бақылауға арналған 6 деңгейлі оқу-әдістемелік кешеннің авторы және жетекшісі (2006 ж.) «Edusoft» 
Израиль тілін оқыту орталығымен бірлесіп жасалған DEMO қазақ тілі курсының авторы (2007). 

Қазіргі таңда да, ұлағатты ұстазымыз университет және одан тыс республикалық, облыстық, қалалық 
білім ошақтарында ғылыми-практикалық конференциялардың, пәндік олимпиадалардың 
ұйымдастырылып өткізілуіне белсене араласып, атсалысып келеді. Конференция болсын, мейлі дөңгелек 
үстел болсын, ғалым тарапынан тіл білімі саласында, кез келген тақырып аясында сөз қозғалып, орынды 
сауалдар қойылып, сынды пікірлер айтылады. Осыған қарағанда, Ф.Оразбаеваның қаншалықты еңбекқор, 
терең білімді, жан-жақты, жоғары білікті маман екеніне көз жеткізу қиын емес. 

 Сөзімізді түйіндей келе, ұлағатты ұстаз, дарынды ғалым, жоғары білікті әдіскер, бір сөзбен айтқанда, 
«сегіз қырлы, бір сырлы» профессор Фаузия Шәмсиқызы еліміздің білім саласындағы, атап айтқанда, 
қазақ тіл біліміне зор үлес қосқан дара тұлға. Оның өз ісіне жастайынан беріліп, әрқашан да ізденуден 
жалықпайтын қасиеттері шәкірттері және жастар үшін үлгі тұтарлық жайт. 

 



156 

 
 

КЕНДІ АЛТАЙДЫҢ КӨГІНДЕГІ ЖҰЛДЫЗЫ 
 

Еңсебаева К.К. 
С.Аманжолов ат. Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің доценті, ф.ғ.к. 

Өскемен қ, Қазақстан 
e-mail: kulash_EK9@mail.ru  

 
 Тірек сөздер: тілдік қатынас, оқыту технологиясы, қатысым әрекеті, кәсіби сөйлеу тілдері, тіл үйрету, 

субъективті көзқарасы 
 Ключевые слова: языковое общение, технологии обучения, действие участия, профессиональный 

язық речи, обучение языка, субъективный взгляд. 
 Keywords: language communication, learning technologies, action of participation, professional speech 

linguistics, language training, subjective view. 
 
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика 

ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, Ш.Уәлиханов атындағы I дәрежелі сыйлықтың 
лауреаты, ҚР БжҒМ-нің «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері, Педагогика 
ғылымдары Халықаралық академиясының академигі, ҚР Президентіне үміткерлерден мемлекеттік тілден 
емтихан алушы, «Ерен еңбегі үшін» медалі, ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Алғыс хаты», «Қазақстан 
Республикасы ғылымын дамытуға қосқан үлесі үшін» ерекшелік белгісі, ҚР белгілі ғалымы және 
педагогы атағы иегері, Білім беру ісі саласының құрметті қайраткері, Ресей Педагогика ғылымдары 
халықаралық академиясының академигі, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттiк ғылыми 
стипендияның иегерi, «Лингвистикалық комиссиясының» хатшысы Оразбаева Фаузия Шамсиқызы 70 
жас мерейлі мерейтойын тойлауда. Фаузия Шамсиқызы Шығыс Қазақстан облысы, Самар ауданы, 
Талапкер (қазіргі Көкжыра) ауылында ұстаздар отбасында дүниеге келген. Елге сыйлы қос педагогтың 
отбасынан алған тәрбиесі мен уызына жарып өскен Фаузия апай ‒ бүгінде еліне елеулі, халқына қалаулы 
ұстаз, әдіскер, ғалым дәрежесіне жеткен тұлға! Біз, жерлестері, Фаузия апайды мақтамаймыз, академик 
Зейнолла Қабдоловтың сөзімен айтсақ, мақтанамыз! Қай кезде алдына ақыл-кеңес сұрап барсақ, мейірімді 
жүзімен жылы қарсы алады. 

Фаузия Оразбаева ‒ ғалым. Ол – филология ғылымдарының кандидаты, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор. С. М. Киров атындағы ҚазМУ-дің филология факультетін, аспирантураны бітірді. 
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Д.14.09.04 филология және педагогика ғылымдары 
бойынша диссертациялық кеңес басшысы: 10.02.02 – қазақ тілі; 10.02.01 – орыс тілі; 13.00.02 – оқытып-
үйрету және тәрбие теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі қазақ және 
орыс тілдері). Ол ‒ Қырғыз Білім академиясы және Ж. Баласағұн атындағы Қырғыз мемлекетттік 
университеті жанындағы педагогика ғылымдарының докторы (кандидаты) ғылыми атағын тағайындау 
жөніндегі Д.13.09.382 диссертациялық кеңес мүшесі. ҚР Президенттігіне кандидаттың мемлекеттік тілді 
еркін меңгеруін анықтау жөніндегі Лингвистикалық комиссия мүшесі және хатшысы қызметін атқарды. 
10.02.02 – қазақ тілі, 13.00.02 – қазақ тілін оқыту әдістемесі мамандығы бойынша 11 доктор, 40 кандидат 
әзірледі.  

Ғалым Ф.Оразбаева: «Тілдік қатынас – жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, 
өмірде өзіндік орны бар, қоғамның дамуы үшін қажетті қоғамдық-әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы 
арқылы адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, адамдар қатынасының түп қазығы дегенді білдіреді» - 
дейді [3, 8]. Берілген анықтама бойынша тілдік қатынас – тек сөйлеу тілі арқылы тілдесу ғана емес, 
сондай-ақ, ол жалпы адамзатқа, қоғамға қызмет ететін, оны қоғамның өзі тудырған, оның әлеуметтік 
қажеттігін өтейтін күрделі құбылыс. 

Ғылыми ойлау – ғылыми тіл жүйесіндегі терминдерді керек етеді. Сондықтан ғылыми тілді игерудің 
шынар биігі - ғылыми ойлауды дамыту. Бұны ескермеген маманның сөйлеу тілі қалыптаспаған, түсініксіз, 
сөйлемдерді шұбалаңқы, тұжырымдары күңгірт келетіні ақиқат. Ғылыми тілді үйрену – ғылыми ойды 
дамыту, ғылыми ойды ана тілінде қалыптастыру болашақ маманнан шеберлікті қажет етеді. Заманауи 
білім беру үдерісі ең алдымен жеке тұлғаға бағытталып, студенттің іскерлігін, коммуникативтік 
құзыреттілігін дамыту міндеттерімен ұштасып жатқандығын ескере отырып, қазақ тілінің білім мазмұнын 
құрудағы әдіснаманы дұрыс таңдап алу қажеттілігі туындайды. Ол үшін қазіргі заман талабына сай 
мемлекеттік тілді меңгертуде озық технологияларды, ұтымды әдіс-тәсілдерді пайдалану, білім беру 
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саласында жүйелі жұмыстар атқару – еліміздегі ең маңызды әрі кезек күттірмейтін ауқымды мәселелердің 
бірі болып отыр. [2, 48 ] 

Фаузия Оразбаева ‒ ұстаз. Ол ұстаздық жолын Алматы қаласы №52 орта мектебінде мұғалім боп 
бастады. Кейін Алматы шет тілдері институтының оқытушысы (қазір Қазақ халықаралық қарым-
қатынастар және әлем тілдері университеті), аға оқытушы, филология ғылымдарының кандидаты, доцент, 
ҚазМУ доценті, ҚазҰПУ проректоры. 1996 жылдан бері Абай атындағы ҚазҰПУ қазіргі қазақ тілі және 
оқыту әдістемесі кафедрасының меңгерушісі. Мемлекеттік тіл мәселесі ‒ өте маңызды, мемлекеттік мәні 
бар мәселе. Осы орайда мемлекеттік тілді дамыту, оның қолдану аясын одан әрі кеңейту және мәртебесін 
көтеру мәселесін барлық жерде кеңінен қолға алып, тікелей ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу 
қажеттігін тұрақты күн тәртібіне қою керек. Қазақ тілін оқыту әдістемесі туралы сөз болғанда бұл 
проблеманың ішінен басқа ұлт өкілдеріне қазақ тілін оқыту мәселесін жеке бөліп қарастырмаса 
болмайды. Өйткені қазіргі таңдағы көп жұмыс істеліп, жан жақты қарастырылып отырған проблема – 
орыс аудиториясында қазақ тілін оқыту проблемасы. Сонымен қатар, бұл мәселе тілдік 
коммуникацияның тікелей зерттеу объектісі бола келіп, қазіргі кезеңде өзекті мәселе болып отырған 
қазақша сөйлеуге үйретудің тиімді жолдарын табуға көмектеседі. Бүгінгі қоғам оқытушының біліктілік 
деңгейіне де, ішкі жан дүниесіне де жаңаша талап қойып отыр, өйткені қазіргі күні ХХІ ғасыр ұрпағынан 
үлкен үміт күтілуде. «Тіл қарым-қатынас құралы. Сондықтан оған тән белгілерді сөйлем шекарасынан 
шығып, тыңдаушы, сөйлеуші жағдай, стиль сияқты уәждемелерді қамти отырып, анықтауға болады» 
[1,24]. Жүйелі құрастырылған лексикалық минимум тіл үйренушіге қазақ тілінің сөздері мен сөз 
тіркестерін дұрыс пайдалану, әртүрлі жағдаяттарда тілдесу тақырыбына байланысты лексикалық 
бірліктерді дұрыс пайдалану қабілеттерін қалыптастыруына ықпал етеді. Минимумдар лексикалық 
сатылар негізінде құрастырылған және мағыналары және тақырыптары бойынша топтарға бөлінген. 
Барлық сатылардың мазмұны белгілі бір реттілікпен бірін-бірімен жүйелі байланыстырылған. Бірінші 
саты үш сөз табымен көрсетілген. Олар: зат есім, сын есім, етістік. Екінші саты – бұл сан есімдер, 
есімдіктер, үстеулер. Үшінші саты – жалғаулықтар, одағайлар. Қазақ халқының мақал-мәтелдері бөлек 
көрсетілген және олардың орысша, ағылшынша баламалары берілген. Лексикалық бірліктерді сөз 
таптары бойынша бөліктермен бөліп беру сөздерді сөйлемдерде пайдалануды жеңілдетеді, себебі әрбір 
сөз табы сөйлемде белгілі бір қызмет атқарады. Тілді тиімді үйрену үшін әрбір сөз табының сөздер 
жиыны мағыналық топтар мен бөліктерге бөлініп берілді. Бөліктер мағынасы бойынша бірін-бірімен 
тығыз байланысты сөздерден тұрады. Қарапайым деңгейдің лексикалық минимумы тіл үйренудің бірінші 
сатысы болып табылады. Бұл деңгейдің сөздері күнделікті өмірдегі жағдаяттарға негізделеді. Тіл 
үйренуші күнделікті тұрмыста қолданылатын тілдік материалдарды меңгеруі қажет. Базалық деңгейдің 
лексикалық минимумы сөйлесу жағдаяттарына және қоршаған өмірге байланысты сөйлеу 
коммуникациясында пайдаланылатын сөздерді дұрыс қолдануды талап етеді. Орта деңгейдің лексикалық 
минимумы сөйлесім жағдаяттары мен қоршаған өмірге сәйкес тақырыптардың стилистикалық бірліктерін 
әдеби нормаларға сәйкес дұрыс қолдануды үйренуге бағытталған. Ортадан жоғары деңгейдің лексикалық 
минимумы әртүрлі сөйлесім жағдаяттары мен әлеуметтік өмірден алынған белсенді сөздер мен сөз 
тіркестерін әдеби стиль бойынша дұрыс пайдалануына көмегін тигізеді. Жоғары деңгейдегі лексикалық 
минимум өмірдің әртүрлі әлеуметтік салаларына байланысты лексикалық бірліктерді еркін меңгеруге 
және лексикалық бірліктерді әдеби, ғылыми және кәсіби стильде пайдалануға бағытталған» [2, 11]. 

Фаузия Оразбаева ‒ әдіскер. Педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Д.14.09.04 филология 
және педагогика ғылымдары бойынша диссертациялық кеңес басшысы: 10.02.02 – қазақ тілі; 10.02.01 – 
орыс тілі; 13.00.02 – оқытып-үйрету және тәрбие теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары 
білім жүйесіндегі қазақ және орыс тілдері). Ф. Ш. Оразбаева – 300-ден аса ғылыми-әдістемелік еңбектің 
авторы, соның ішінде, монографиялар, оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар, электронды оқу құралдары, 
сөздіктер, мемлекеттік стандарттар мен типтік бағдарламалар, мақалалар мен баяндамалар. Ол мынадай 
ғылыми жобалардың авторы: «Қазақ тілі салаларының коммуникативті байланысқа негізделген ғылыми 
негіздері», «Тілтану: қазақ және түрік тілдерінің лексикасы», «Лингвистер мен әдебиетшілер туралы 
энциклопедия», «Үздіксіз білім беру жүйесінде қазақ тілі салаларының теориялық және әдістемелік 
негіздерін дифференциялау – адам ресурстарын дамыту кепілі», «Филологтарға тіл мен әдебиетті 
оқытудың ғылыми-инновациялық әдістемесі», «Қазақ әліпбиі мен латын харпінің ғылыми-
лингвистикалық негіздері», «Маман әзірлеуде тілдің үш тұғырлығын қалыптастыру әдісі мен 
технологиясы» (қазақ, орыс, ағылшын тілдері)». 

Ф.Ш.Оразбаева ҚР тіл білімдерін қадағалау бойынша Еуропа және Халықаралық стандарттар 
(DALF/DELF, IETS, TOEFL және т.б.) негізінде алғаш рет әзірленген қазақ тілін оқыту бойынша 6 
деңгейлі оқу-әдістемелік кешен авторы және жетекшісі. DEMO қазақ тілі курсының авторы, «Edusoft» 
израилдік орталық бірге әзірленген.  
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Технология (грек тілінде – «techne» - «өнер, шеберлік, білік» дегенді білдіреді) деген терминнің жалпы 
әрі негізгі анықтамасы, арнаулы және лексиколографиялық еңбектерде көрсетілетіндей, шикізатты, 
материалдарды алудың, өңдеудің және қайта өңдеудің әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы екендігі 
мәлім. Осы анықтама мағыналық жағынан кеңейе түсіп, оқытудың технологиясы деген мағынаға ұласып, 
«оқыту үдерісін ұйымдастыру мен жүзеге асыру бойынша басты мақсаттарға қол жеткізуді және іс-
қимылдың сабақтастығын көздейтін іс-шаралар жүйесі» түріндегі тың терминдік сапаға ие болды. 
Аталған іс-шаралар жүйесі төмендегідей межелер арқылы сипатталады: оқытудың мақсаттары нақты 
және оқытудың белгілі бір өлшемдері болуы тиіс; оқыту технологиясы бойынша атқарылатын іс-қимыл 
өнімді шығармашылық сипатта болуы қажет (оқыту технологиясын ендірудің мүмкіндігінің жоғары 
болуы, басқа мамандар жүргізілетін іс-қимылдың әдіс-тәсілдерін шапшаң меңгеріп, оларды табысты 
пайдалануы); атқарылатын іс-қимыл мақсатқа қол жеткізуге бағытталған аяқталатын үдеріс түрінде 
болуы тиіс; оқытушы-педагогтің субъективті көзқарасы барынша байқалмайтындай дәрежеде болуы 
қажет. 

Студенттердің кәсіби сөйлеу тілдерін дамытуды қамтамасыз ететін мәтін түрлеріне баяндама, 
талқылау, әңгіме, пікірлесу, хабарлама, сұрастыру, сұхбат жатады. Басты мақсатымыз - болашақ 
мамандыққа байланысты сөздерді қазақ тілінде үйретіп, кәсіби сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. Кәсіби 
лексиканы мәтіннен таба білу, оны мәтіннен тыс жағдайда орынды қолдану – олардың іскер, жан-жақты 
дамыған, өз мамандығын жетік меңгерген терең білімді маман тәрбиелеу болып табылады. Қазақ тілінен 
берілетін әрбір сабақтың тәрбиелік, танымдық жағына баса мән беріп, оның болашақ мамандығының 
өмірдегі қажеттілігін саналы түрде түсінуіне мүмкіндік туғызу қажет. 

Тіл үйрету сабақтарының бастапқы кезеңдерінде мәтіндердің берілу қағидаттары қарапайымнан 
күрделіге қарай алмасу заңдылықтарына негізделеді. Кәсіби бағдар барысында оқыту мәселелеріндегі 
мәтін таңдау ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, мұнда ең алдымен тіл үйренушінің кәсіби мамандығы 
ескеріле отырып, сол мамандыққа қатысты сөздер, сөз тіркестері, тұрақты тіркестер, негізгі ұғымдар мен 
терминдерге көңіл аударылып, олардың лексикалық-грамматикалық ерекшеліктеріне баса назар аударту 
жұмыстары жүргізіледі. Бұдан кейінгі кезекте, әдетте студенттер берілген сөздер мен сөз тіркестерін 
пайдалана отырып, кәсіби бағытта мәтін құрастырады. Мәтінде қамтылатын материалдар жүйесі 
мамандыққа байланысты оқытылатын арнайы пәндермен тікелей ұштастыра алынады. Себебі кез-келген 
мамандық иесі өзі таңдаған кәсібінің қыр-сырын жетік меңгеруге мүдделі және өз ойын кәсіби сөйлеу 
тілінде жеткізуге ұмтылуы оның мамандыққа деген сүйіспеншлігін арттыру мәселесіне келіп тіреледі. 

Оқыту барысында аталған мақсаттарды жүзеге асыру үшін бірінші кезекте студенттерге кәсіби 
танымдық мазмұндағы құрылымы, мазмұны жағынан қарапайым мәтіндерді өз бетімен оқытуды 
жетілдіру, сұрақ қою, сұраққа жауап беру, жаңа тақырыптық лексикамен жұмыс істеу, яғни сөз тіркестері 
мен сөйлем құрау, талдау сияқты жаттығу түрлерін орындаумен бірге, мәтіннен қажетті нақты ақпаратты 
табу көзделеді.Тілді оқытуда мәтіннің қатысым әрекетіндегі маңыздылығына сәйкес, оны іріктеп, 
таңдаудағы негізгі ұстанымдар төмендегідей жүйеленеді. [3, 35] 

Кенді Алтайдың қасиетті топырағынан нәр алған Фаузия Шамсиқызы биік белестерді бағындыра 
білді. Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бергізіп, ұстазын қадірлеген ұстаздардың ұстазы, Фаузия 
Шамсиқызы, мерейлі мерекең құтты болсын! Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығарар еңбегің табысты 
болуды, өзінің уақытын аямай, біреудің бақытын аялаған алақандарыңның жылуы ұзағынан болсын! «Тас 
бұлақтың суындай сылдырап өңкей келісім» деген дана Абай! Ендеше осындай келісім бар жерде ғана 
жетістік болары сөзсіз! Сергек көңілмен келген мерейтойыңыз құтты болсын, Фаузия апай! Ұлықты 
ұл,қылықты қыз өсіріп, сан мыңдаған шәкірттеріңізді білім нәрімен сусындата отырып, талай мерейлі 
жасқа жетуді Алла нәсіп етсін! Мерейің үстем болып, жұлдызың жарқырай бергей дара ұстаз! 
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Түйіндеме: Мақалада профессор Ф.Оразбаева еңбектерін саралау арқылы автор қазақ тілін оқыту 

әдістемесінде ғалым негізін қалаған қатысым әдісі элементтері мен кешенді оқыту ұстанымының ХХ 
ғасырдың 30-шы жылдары Қ.Жұбановтың орта мектепке арналған қазақ тілі оқулықтары мен 
бағдарламаларында көрініс тапқанын атап көрсеткен. Бұл өз кезегінде профессор Қ.Жұбановтың 
әдістемелік мұрасы мен Ф.Оразбаева еңбектері арасындағы ғылыми және рухани сабақтастықты 
көрсетеді. 

Тірек сөздер: Профессор Қ.Қ.Жұбанов, профессор Ф.Ш.Оразбаева, тілдік қатынас, қатысым әдісі, 
қазақ тілін оқыту әдістемесі, қазақ тілі оқулығы, қазақ тілі бағдарламасы, кешенді оқыту ұстанымы, 
әдістемелік мұра, рухани және ғылыми сабақтастық. 

Аннотация: В статье, автор, анализируя труды профессора Ф.Ш.Оразбаевой, где даются научные 
основы коммуникативного обучения и используется комплексный принцип обучения, отмечает, что в 
учебниках и программах по казахскому языку для средних школ К.К.Жубанова, написанные в 30-е годы 
ХХ века, встречаются элементы коммуникативного обучения и комплексного обучения. Вышесказанное 
указывает на научную и духовную связь методических наследий К.Жубанова и Ф.Оразбаевой.  

Ключевые слова: Профессор К.К.Жубанов, профессор Ф.Ш.Оразбаева, языковая коммуникация, 
коммуникативный метод, методика преподавания казахского языка, учебник казахского языка, 
программа казахского языка, принцип комплексного обучения, методическое наследие, духовная и 
научная связь.  

Аnnotation: In the article, the author, analyzing the works of Professor F.Sh. Orazbaeva, which gives the 
scientific foundations of communicative learning and uses the comprehensive teaching principle, notes that in the 
textbooks and programs in the Kazakh language for secondary schools K.K.Zhubanov written in the 30s years of 
the twentieth century, there are elements of communicative learning and integrated learning. The foregoing 
indicates the scientific and spiritual connection of the methodological heritage of K. Zhubanov and F. Orazbaeva. 

Keywords: Professor K.K.Zhubanov, Professor F.Sh. Orazbaeva, language communication, communicative 
method, Kazakh language teaching methodology, Kazakh language textbook, Kazakh language program, the 
principle of comprehensive learning, methodological heritage, spiritual and scientific communication. 

 
Қазақ тілінің теориясы мен оны оқыту әдістемесін дамытуда педагогика ғылымдарының докторы, 

профессор Фаузия Шамсиқызы Оразбаеваның сіңірген еңбегі зор. Көп жылдық ғылыми-әдістемелік 
ізденістерінің нәтижесінде ғалым тілтаным мен лингводидактика салаларында тағылымды мектеп 
қалыптастырып, қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылымына соны жаңалықтар енгізді. Ғылым жолын қазақ 
тілінің лексика-грамматикалық ерекшеліктерін зерттеуден бастаған ол қазақ тіліндегі сын есім 
синонимдерін талдап, таразылау нәтижесінде филология ғылымының кандидаты атағын иеленді. 

Ал ғалымның докторлық еңбегі қазақ тілін оқыту әдістемесіндегі тілдік қатынас теориясына арналған. 
Оның аталмыш мәселеге арналған «Тілдік коммуникацияның негіздері», «Тілдік қатынас: теориясы мен 
әдістемесі» және тағы басқа монографиялық еңбектері қазақ тілін оқыту әдістемесін дамытуға қосылған 
қомақты еңбектер ретінде жоғары бағаланады. Бұл еңбектерінде Ф.Оразбаева тілдің коммуникативтік 
негізін, оның ерекшелігін теориялық тұрғыдан алғаш зерттеп, бұл саланың әдіснамалық негізін дамытты. 
Сондықтан ғалым есімі елімізде қазақ тілін оқыту әдістемесіне коммуникативтік теорияны қосқан бірден-
бір ғалым ретінде ерекше аталмақ.  

Осы ретте ХХ ғасырдың аяғы мен ХХІ ғасырдың басында Ф.Ш.Оразбаева қазақ лингводидактикасына 
тілдік қатынас мәселесіне қатысты, қазақ тілін оқытуда қолданылатын кешенді оқыту, деңгейлеп оқыту, 
саралап-дамыта оқыту сияқты жаңа ұстанымдар мен әдіс-тәсілдерді жетілдіруге бағытталған соны 
жаңалықтар әкелсе, осымен өзектес мәселелер өткен ғасырдың 30-шы жылдары жарық көрген қазақтың 
тұңғыш профессоры Қ.Жұбанов еңбектерінде сөз болатынын айтуға болады. Мұның өзі аталмыш екі 
ғалым еңбектерінің арасындағы сабақтастығын көрсетері анық.  

Кезінде профессор Қ.Жұбанов: «Білімге айналмаған ғылым – пайдасыз ғылым. Ғылымды білімге 
айналдыратын – мектеп», - деген екен. Ғалым бұл пікірінің маңыздылығын іспен дәлелдеп, тіл білімінің 
танымал профессоры атанған тұста да мектеп оқулықтары мен бағдарламаларын жазып, мұғалімдерге 
ғылыми-әдістемелік көмек беріп отырғаны белгілі. Осы ретте бүгінгі күнге жеткен ғалым мұрасының 
ішінде 5-сыныпқа арналған «Қазақ тілінің грамматикасы» мен орта мектептің 5-7-сыныптарына арналған 
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«Қазақ тілі программасының» орны ерекше. Ғалымның бұл еңбектерінде тілдің үш түрлі қызметі: 
теориялық мәселелердің практикалық дағдының базасы болатынын пайдалануға үйрететін білімдік 
қызметі, жалпы адамзат жинаған тарихи, мәдени, рухани мұраларды тіл арқылы меңгеруге болатын және 
өз ойын жеткізудің, өзін-өзі тану мен өзін танытудың құралы тіл екендігіне көз жеткізетін танымдық 
қызметі, алған білімді практикалық тұрғыда қалай қолдану іскерліктерін жетілдіруге бағытталған 
коммуникативтік қызметі анық көрініс тапқан. Мысалы, тілдің білімдік қызметі ғалымның орта мектепке 
арналған бағдарламасында таза теориялық материалдарды нақты мысалдар арқылы бағдарлама мәтінінде 
берілуі негізінде көрініс тапса, танымдық қызметі оқулықтағы грамматикалық тақырыптарды түсіндіруге 
берген мысалдарының көркем шығармалардан, күнделікті бала өмірінде кездесетін құбылыстардан 
алынуынан көрінеді. Орта мектеп оқушыларына тілдік құбылыстарды «Сөз бұйымы мен сөз материалы», 
«Сөз бен ой», «Сөйлемнің мәнісі» сияқты тақырыптар арқылы аша отырып, Қ.Жұбанов тілдің қарым-
қатынас құралы ретіндегі қызметін ашуға да ден қойған. Ғалымның аталмыш еңбектерін жан-жақты 
талдай отырып, Ф.Оразбаева «Қ.Жұбанов еңбектеріндегі тілге көзқарас» атты мақаласында профессор 
Қ.Жұбановтың тілдің қатынас құралы ретіндегі қызметі мен табиғатын сонау 30-жылдардың өзінде-ақ 
қарапайым тілмен көпшілікке жеткізгенін атап көрсетеді: «...қазіргі ХХ ғасырдың аяғында кеңінен 
дамыған тілдік қатынас (языковая коммуникация) мәселесінің де ең басты тірегі тілдің адамдар, ұлттар 
арасындағы қарым-қатынастық мәні мен мазмұны болып табылса, мұндай түсініктің негізі – ұлт пен 
ұлттың, адам мен адамның бірімен бірінің пікірлесуінің кілті – қатысымдық тұлғалармен 
(коммуникативные единицы) тікелей байланысты. Осы тұрғыдан келгенде, Қ.Жұбанов тілдің қатынас 
құралы ретіндегі қызметі мен табиғатын өте қарапайым тілмен көпшілікке жеткізеді» [1, 65]. Мұнан әрі 
ғалым Қ.Жұбанов оқулығынан алынған төмендегі жолдарды мысалға келтіреді: «Сөйлеген адам өзіне 
сөйлемейді, басқа біреуге сөйлейді...  

Ертең демалыс күн. Сонда менің сырғанақ тепкім келеді. Бірақ менің ойымда, ішімде не барын 
басқалар білмейді. Басқалар білсін десем, «ертең менің сырғанақ тепкім келеді» деп айтуым тиіс. 
Қысқасы, мен не сөйлесем де, басқа біреуге өзімнің ойымнан хабар беру үшін сөйлеген болам. 
Сөйлегендегі мақсат – біреудің екінші біреуге өзінің ойын білдіруі» [2, 150]. 

 Сондай-ақ Ф.Оразбаева ғалымның тіл қызметі мен сөйлеу қызметін ажырату мақсатындағы төмендегі 
пікірлеріне ерекше тоқталады: «Сөйлеу – хабар беру, коллективтік көрініс. Бұған ең азы екі адам қатысуы 
керек» [2, 96]. «Сөйлеу деген – біреудің екінші біреуге хабар беруі. Сөйлеушінің тыңдаушыға беретін 
хабары өзіне әр түрлі әсер ететін болады» [2, 216]. 

 Сөйтіп, әдіскер-ғалым Ф.Оразбаева профессор Қ.Жұбановтың тілдің қарым-қатынас құралы ретіндегі 
қызметі туралы тұжырымын жетілдіре келе, тілдік қатынастың теориясы мен әдістемесін жан-жақты 
зерттеу барысында төмендегідей қорытынды жасайды: «Сөйлесім әрекетінің барлық түрі сөйлеу үшін 
қажет. Оның әр түрі сөйлей білуді әр жақтан іске асырады... Бұл әрекеттердің бәрі бір процестің (речевая 
деятельность) ортақ түрлері болғандықтан, бірыңғай жұрнақтар арқылы жасалғаны тиімді» [1, 54]. Мұнан 
әрі ғалым сөйлесім әрекетін бес түрге ажыратып (айтылым, оқылым, жазылым, тілдесім, тыңдалым), 
әрқайсысына талдау жасайды және сабақ үстінде тілдік қатынастың аталған түрлерін басты компонент 
ретінде ала отырып, тіл заңдылықтарын меңгертетін қатысым әдісінің негізін қалады. Сөйтіп, 
Ф.Оразбаева қазақ тілін қатысымдық бағытта үйрету, яғни тілдің әлеуметтік рөлін арттыру, қолданыс 
аясын кеңейту мақсатын көздейтін қатысым әдісінің маңызын атап көрсетеді. Біз өз тарапымыздан қазақ 
тілін оқыту әдістемесі ғылымында ғылыми негізі ХХ ғасырдың соңғы он жылдығында Ф.Оразбаева 
еңбектері арқылы қаланған қатысым әдісі элементтерінің ұлы ғалым Қ.Жұбанов еңбектерінде көрініс 
табуының заңды құбылыс екенін атап айтамыз. 

Соңғы кездері ғалымдар мен әдіскер-ұстаздар арасында мемлекеттік тілді оқытуды жетілдіруде 
көптеген ізденістер жүргізіліп келеді. Осы тұста заман талабын жіті түсінген Ф.Ш.Оразбаева қазақ тілінен 
сапалы білім беруде кешенді оқулықтардың маңызын сезініп, оқу құралдарын соған орай жетілдіре 
дайындауды қолға алды. Соның нәтижесінде қазір кең қолданыс тауып жүрген дидактикалық ұстаным - 
кешенді оқыту ұстанымының ғылыми негізі қаланды. Ғалымның пайымдауынша, «Кешенді оқыту 
принципі тыңдалым, тілдесім, оқылым, айтылым, жазылым сияқты бес түрлі тілдік дағдыны меңгертуді 
талап етіп, оқытудың әр кезеңінде белгілі бір тілдік дағдының артықшылығы болатынын жоққа 
шығармайды» [3, 12].  

Кейінге шегініс жасап, профессор Қ.Жұбанов еңбектерін зерделей қарасақ, ғалым 
шығармашылығында да кешенді оқулық жазу дәстүрі орын алғанын көруге болады. Ол – теориялық 
материалдардан тұратын орта мектептің 5-сыныбына арналған оқулықтың авторы ғана емес, осында 
берілген материалдарды пысықтауға арналған жаттығулар жинағының редакторы. Қ.Жұбанов 
оқулығындағы теориялық мәліметтерді іс жүзінде қолдана білуге дағдыландыруға арналған әдістемелік 



161 

құрал сол жылы Сейіл Жиенбайұлының авторлығымен «Грамматика талдауыш» деген атпен жарияланған 
болатын. Профессор Қ.Жұбанов өз оқулығының соңында «Бұл грамматиканың жаттығу материалдары 
С.Жиенбайұлының «Грамматика талдауыш» кітабынан алынсын» деген сілтеме жасайды. Ал өз 
оқулығының алғысөзінде С. Жиенбайұлы былай деп атап көрсетеді: «Бұл кітап профессор Қ.Жұбановтың 
грамматика оқулығына дағдыландыру материалдары есебінде қолдануға арналған. Көрсетілген 
параграфтар грамматикадағы параграфтар, оқушыларға жеңілдік жасау үшін талдау материалының 
алдына грамматикалық ережелерді қысқаша жазып отырдық» [2, 3].  

С.Жиенбайұлының авторлығымен шыққан «Грамматика талдауыштың» басты мақсаты 
Қ.Жұбановтың орта мектептің 5-сыныбына арналған оқулығында берілген теориялық материалдарды 
бекіту болғаны анық. Бұл туралы зерттеуші Л.Ерменбаева былай дейді: «Сейіл Жиенбайұлының оқу 
материалын кешенді түрде беру үрдісі оқытудың концентрлі және жүйелі жолдарын ғана емес, спиральды 
жолын да жүзеге асыруға мүмкіндік берді деп есептейміз. Өйткені сол жылдары көп айтылып жүрген оқу 
бағдарламалары мен оқулықтарды, олардағы оқу материалын спиральды түрде құру мәселесі 
С.Жиенбайұлының оқулық жасау және оқу бағдарламаларын түзу жүйесінде орын алған. Бірақ ғалым бұл 
терминді қолданбаған» [4, 74]. 

Бір уақытта дайындалып, бірін-бірі толықтырған бұл екі еңбекті қазіргі кешенді оқулықтардың 
бастауы деуге негіз бар. Мұндай тәжірибе тек сол заман үшін ғана емес, қазіргі кезде де өте маңызды. 
Кешенді оқу құралдарының мұғалімге оқыту жүйесін, формаларын түрлендіре отырып, оқушылардың 
білімді берік ұғынуына қажетті материалдарды өз бетінше таңдап алуына беретін мүмкіндіктері мол. Осы 
ретте Қ.Жұбановтың кешенді оқулық дайындаудағы тәжірибесінің қазіргі оқыту әдістемесінде білім 
мазмұнын игертуді технологияландыру ретінде танылып жүрген кешенді оқыту жүйесімен сабақтастығы 
анық.  

Кешенді оқулықтар негізінде соңғы жылдары дидактикада кешенді оқыту (комплексті, жинақталған) 
ұстанымы пайда болып, қазақ тілін меңгертуде тиімділігін байқатып жүр. Осы ретте профессор 
Ф.Ш.Оразбаева бастаған бір топ ғалымдар тілді оқыту туралы нормативтік құжаттармен танысып, 
әлемдік елдерде екінші тілді оқытудың халықаралық стандарттарына сүйенген ізденістердің нәтижесінде 
қазақ тілін деңгейлік оқытуға бағытталған бірнеше деңгейлік оқулықтар жасады. Бұл оқулықтар өзге ұлт 
өкілдеріне мемлекеттік тілді коммуникативтік бағытта сөйлеуді мақсат етіп, оқушының қабілеті мен 
деңгейін ескеріп, қызығушылығын арттыруды, қазақша сөйлеуге үйретуді көздейді. Мұндай алғашқы 
кешенді оқулықтарды 2007 жылы Ф.Оразбаева, Т.Аяпова, Р.Рахметова, У.Исабекова, Ж.Нұрсұлтанқызы, 
К.Абиыр, Қ.Жайлаубаева, Г.Бейсембекова, Н.Шадиева, С.Нұрғали, С.Жиренов, Ж.Аширов, Д.Тазабекова 
сияқты авторлар ұжымы дайындап, Қ.Жұбанов идеясының өміршеңдігін дәлелдеді [5].  

Қазақ тілін үйренуге арналған бұл оқу-әдістемелік кешен Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілін өз бетінше оқып-үйренгісі келетін азаматтарға арналған және қазақша тілдік қатынасты бірнеше 
деңгейге бөлу мен бағалаудың жүйесін іске асырады. Оқу-әдістемелік кешен алты деңгейді қамтиды: 
қарапайым, негізгі, орта, ортадан жоғары, жетік деңгейлер. Кешендегі тақырыптар нақты сағат санымен 
өлшенбейді, оның себебі тіл үйренуші өзінің талабы мен сұранысына қарай берілген тақырыптарды әр 
түрлі сағат мөлшерінде игеріп алуы мүмкін. Зерделеп қарағанда, оқу- әдістемелік кешеннің қазіргі 
заманғы шетел тілін меңгерудің әлемдік үлгілері мен еуропалық стандарттарды басшылыққа алып 
дайындалғаны байқалады. Кешен Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілін меңгертуді 
қазақ халқының салт-дәстүрі мен өнерінен, тарихы мен мәдениетінен мәлімет беретін мәтіндер негізінде 
коммуникативтік-танымдық тұрғыдан меңгертуді, қазақша тілдік қатынасты еркін игертуді мақсат еткен. 
Кешеннің әр деңгейі жеті құралдан тұрады. Олар: әр деңгейге арналған әдістемелік нұсқау, оқулық (түрлі-
түсті безендірілген суретті кітап), оқу кітабы, лексика-грамматикалық минимум, бақылау тестері, 
жаттығулар жинағы және компакт-дискілер. Кешенді оқулықтарды кез-келген мұғалім өз ыңғайына 
лайықтап, әртүрлі дәрісханаларда тиімді пайдалана алады. Ол үшін тек қажетіне қарай тапсырмаларға 
өзгерістер енгізіп, жалпы шығармашылық ізденістер жасаса жетіп жатыр. 2015-2016 оқу жылы осы 
ғалымдар авторлығымен өзгетілді мектептердің 1-11-сыныптарына арналған 4 деңгейлік оқу-әдістемелік 
кешен дайындалды. 

Олай болса, Қ.Жұбановтың әдістемелік мұрасынан бастау алатын кешенді оқулық негізінде оқыту 
ұстанымы Ф.Ш.Оразбаева бастаған қазақ ғалымдары еңбектерінде өз жалғасын тауып, оқушылар мен 
студенттерге білім беруде жаңғыртылып, толықтырылып, жаңаша қолданылып жүргені анық.  

Сөйтіп, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруде, сондай-ақ қазақ тілі оқулықтарының сапасын 
арттыруда кезінде профессор Қ.Жұбанов ұстанған дидактикалық қағидалардың Ф.Оразбаева 
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еңбектерінде басшылыққа алынуы бүгінгі білім мазмұнын жаңғырту заманында мұғалімдерге ізденіс 
жолын нұсқайды. Бұл өз уақыты талаптары тұрғысынан озық туған, қазақ тілін оқыту әдістемесі ілімінің 
негізін қалаған профессор Қ.Жұбановтың әдістемелік мұрасы мен Ф.Оразбаева еңбектері арасындағы 
ғылыми және рухани сабақтастықты көрсетеді. Олай болса, профессор Ф.Ш.Оразбаеваның ғылыми-
әдістемелік мұрасы аға ұрпақтың қазақ тілін оқыту әдістемесі ғылымын қалыптастыруға қосқан мол 
қазынасын кейінгі ұрпаққа жеткізуге жол ашқан сүбелі еңбек ретінде бағаланары анық. 
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Түйіндеме: Мақалада отандық әдістемеде қатысымдық бағытта оқытудың негізін қалаған 

ғалымдардың бірі - ғалым Фаузия Оразбаеваның еңбектері қарастырылған. Мемлекеттік тілді 
қатысымдық бағытта оқыту тіл үйренушінің ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай алуы 
үшін қажетті қатысымдық дағдыларын жетілдіре отырып, тілді үйретудің алдына қойған мақсаттарын 
айқындай түсуге мүмкіндік беретіні жан –жақты талданған. Ғалымның тіл үйренуші әр түрлі сөйлеу 
жағдаяттарында қарым-қатынасқа түсіп, әрқайсысы өздерінің қоммуникативтік құзыреттілігін арттыра 
алатыны туралы айтқан пікірін қолдайды. Ең бастысы, қатысымдық бағытта оқыту барысында сөйлесім 
әрекетінің барлық түрі өзара байланыса сабақтасып, үйренушінің тілді сапалы меңгеруіне көмектесетіні 
дәлелденген. 

 Тірек сөздер: отандық әдістеме, қатысымдық бағыт, тіл үйренуші, мемлекеттік тіл,сөйлеу 
жағдаяттары, коммуникативтік құзыреттілік, сөйлесім әрекеті, дағды, сөйлеу сапасы. 

 Аннотация: В статье рассматривается вклад профессора Ф.Оразбаевой в развитие национальной 
педагогики в целом, в области методики преподавания казахского языка, в частности. Всесторонне 
проанализированы эффективность использования ее трудов при обучении государственному языку в 
учебном процессе, развитии у обучающихся устной и письменных форм казахской речи. Труды ученого 
направлены на развитие коммуникативных навыков в разных речевых ситуациях, что способствует 
повышению коммуникативной компетентности обучаемых. Доказано, что при изучении казахского языка 
как государственного с позиции коммуникативного подхода, развитие всех видов речевой деятельности 
имеет важное значение и способствует качественному овладению казахским языком. 

 Ключевые слова: отечественная методика, коммуникативный подход, обучающий язык, 
государственный язык, речевая ситуация, коммуникативный компетентность, речевая деятельность, 
навык, качество говорение. 

 Annotation: In the article the contribution of professor Ph.Orazbaeva is examined to development of national 
pedagogics on the whole, in area of the methodology of teaching of Kazakh, in particular. All round analyzed 
efficiency ofthe use of herlaborseducating to the official language in an educational process, development at a 
student to verbal and writing forms of Kazakh speech. Labors of scientistsare sent tothedevelopment 
ofcommunicative skills in different speech situations, thatassists the increase of communicative competence of 
taugh.It is wellproven that at the study of Kazakh asstate fromposition communicative approach, development of 
all types of speech activity has important value and assists a quality capture Kazakh.  
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 Keywords: home methodology, communicative approach, teaching a language, official language, speech 
situation, communicative competence, speech activity, skill, quality talking. 

 
Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне сай оны оқыту сапасының да жоғары болуы ‒ заңдылық. 

Қазақстан халқының құрамындағы барлық ұлт өкілдерінің қарым-қатынас құралы ретінде мемлекеттік 
тілде сөйлеуін қамтамасыз ету ‒ бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Сондықтан қазақ тілін оқыту 
әдістемесіне ерекше мән беріліп отыр. Осы бағытта көптеген еңбектер жазылып, онда тілді меңгертудің 
отандық және шетелдік әдіс-тәсілдері ұсынылып, оқу процесінде іске асырылып та жатыр. Ең маңыздысы 
‒ мемлекеттік тілді қатысымдық бағыттағы басты құрал ретінде меңгерту. Тіл үйренушілер қазақ тілінде 
бір-бірімен сөйлесіп, пікір алысып, қарым-қатынас барысында, атап айтқанда, тұрмыста, қоғамда болып 
жатқан түрлі әлеуметтік-экономикалық мәселелерге өз көзқарастарын білдіре алады. Қоршаған ортадағы 
түрлі іс-әрекеттер мен құбылыстарға баға беріп, өз ойларымен бөліседі. Мұны қатысымдық бағытта 
оқытудың нәтижесіндегі қазақ тілінің қолдану аясы кеңейіп, әлеуметтік рөлінің артуы деп айта аламыз. 

Осы сала бойынша отандық әдістемеде қатысымдық бағытта оқытудың негізін қалаған ғалымдардың 
бірі ‒ ғалым Фаузия Шәмсиқызы Оразбаева. Профессор Ф. Оразбаева: « Тілдік қатынастың қоғамдық 
негізі қарым-қатынас құралы тілдің қоғамдағы рөлі мен мәніне байланысты. Қазақ тілінің қатысымдық 
ерекшелігін зерттеуде оқушылардың дүниетанымын қалыптастырудың, қазақ тілінің қоғамдық мәнін 
жете түсіндірудің ерекше маңызы бар. Бұл ‒ біріншіден, жалпы дүниеге деген танымдық көзқарастың 
негізінде танылса, екіншіден, қазақ тілінің қоғамдық-әлеуметтік қатынас құралы ретіндегі алатын орнына 
байланысты қарастырылады», ‒ деген пікір айтады [1.66]. Қатысымдық бағытта оқыту тіл үйренушінің 
ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасай алуы үшін қажетті қатысымдық дағдыларын жетілдіре 
отырып, тілді үйретудің алдына қойған мақсаттарын айқындай түседі. Тіл үйренуші әр түрлі сөйлеу 
жағдаяттарында қарым-қатынасқа түсіп, әрқайсысы қоммуникативтік құзыреттілігін арттыруға 
тырысады. Ең бастысы, сөйлесім әрекетінің барлық түрі өзара байланыса сабақтасып, үйренушінің тілді 
сапалы меңгеруіне көмектеседі. 

Тілді меңгеруде маңызды рөл атқаратын әдістеме ғылымы да бір орында шектеліп қалмайды. Әдіс 
түрлері уақытпен бірге ілесе, жаңа технологиялармен толығып, орындарын алмастырып, кейде атауы 
өзгеріп, мазмұны өзгермей, тиімділігіне қарай қайта оралып жатуы да әбден мүмкін. 

 Тілді қарым-қатынас арқылы оқыту сөйлеуге бағыттап оқытудың тиімділігін ғалым Ф.Оразбаева 
тәжірибелік бағдарын айқындап берді. Қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқытуда тың мәселені көтерген 
әдіскер-ғалым сөйлесім әрекетін дамытудағы ең тиімді әдіс ретінде қатысым әдісін ұсынып, оны 
оқытудың барлық ерекшеліктерін көрсетіп берді [2,126]. Профессор Ф.Оразбаева өз еңбектерінде қазақ 
тілін оқытудың жаңа технологиясы тілдің осы қатысымдық қызметін ескере отырып іске асырылатынын 
айта келе, тілді меңгерудің алғышарты сөздің мән-мағынасы, сөйлемнің дұрыс құрылуы, мәтін және 
сөйлесім актілері болып табылатынын көрсетеді. Қатысым әдісін коммуникативтік дағдыны 
қалыптастырудағы ең басты әдіс ретінде анықтай отырып, әдіскер-ғалым өз ойын былай тұжырымдайды: 
«Қатысымдық әдіс дегеніміз ‒ үйренуші мен оқытушының тікелей қарым-қатынасы арқылы жүзеге 
асатын, белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас пен әдістемелік 
категорияларына тән басты белгілер мен қағидалардың жүйесінен тұратын, тіл үйретудің тиімді 
жолдарын тоғыстыра келіп, тілді қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзіне асыратын әдістің түрі [2.127]. 

Мәтіннің және сөйлемнің басты негізі сөз болғандықтан тілді меңгерту ең алдымен сөздік қорға 
байланысты. Сондықтан қазақ тілін үйретуде сөздік қорға аса мән беріп, оны дамытып, байытудың түрлі 
жолдарын қарастырған жөн. Ал жаңа технология бойынша сөзбен жұмыс түрін ұйымдастыру оны тез 
меңгеруге, тіл үйренушінің қабілетін арттыруға жағдай тудырады. 

Оқыту технологиясында мәтінді оның функционалдық-семантикалық өрісі жағынан қолданған тиімді. 
Себебі мәтін семантикасы номинативтік және қатысымдық, танымдық және эмотивтік қызмет тоғысады. 
Сонымен, тілші ғалым оқытудың жаңа технологиясында қатысым жүйесіне енетін мәтінді қатысым 
тұлғасы ретінде қабылдаудың дұрыс екендігін айтады. Профессордың ой-тұжырымы бойынша, қазақ 
тілін қатысымдық-танымдық тұрғыдан оқыту оқу жүйесінің сапасын арттыруға, оның басты 
принциптерін жүзеге асыруға септігін тигізетін жинақталған әрекет ретінде қарастыруды қажет етеді. 
Қазақ тілін оқытуда ұстаз бен шәкірттің екі жақты әрекеті тең дәрежеде орындалады. Бұл, біріншіден, 
тілді оқытудың бағыты қойылған міндеттеріне байланысты болса, екіншіден, тіл үйренушінің жеке 
тұлғалық қасиетіне, қазығушылығына да байланысты. Түпкі мақсат – екеуінің де қалауының орындалу 
үрдесінен шығу. Қазақ тілін қатысымдық деңгейде меңгерту оқыту барысында үздіксіз қарым қатынас 
жасау негізінде ғана жүзеге асады. Тіл үйренушінің іскерлік, белсенділік қабілетінің негізгі факторы – 
оның жеке пайымдауы мен дәлелі Қазақ тілін үйрету тілдік тұлғаның қатысымдық құзыреттілігін 
дамытуды, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін жоғары көтеріп, оның қолданылу аясын кеңейтері сөзсіз. 
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Сонымен қатар, ғалым өзінің ғылыми мақалаларында бүгінгі күннің өзекті мәселерінің бірі – болашақ 
педагог мамандардың кәсіби гуманитарлық білімі мен біліктігін жетілдіру туралы пікірін ортаға салады. 
Мәселен, маман дайындаудағы гуманитарлық білім ғылым мен мәдениеттің интеграциясын: тоғысуын 
қажет етеді дей келе, қазақ тілін оқытатын мамандарға қойылатын негізгі талаптарды төмендегіше атап 
көрсетеді: 

1) Осы тілді үйрету әдістемесін жетік білу; 
2) Оқушы алдында біліммен қатар интелектуалдық мәдениетінің жоғары болуы; 
3) Әлемдік мәдениет үлгерін игеру; 
4) Жасына, еңбек өтіліне қарамай адам мен адамның эстетикалық, этикалық деңгейдегі қарым- 

қатынасын меңгеру; 
5) Адамзат құндылықтарынан хабардар болу; 
6) Адами құндылықтарды өз бойына сіңіре білу. 
Педагог мамандардың гуманитарлық мәдени білігі информатикалық-компьютерлік технологияның 

тиімділігін мойындағанымен, оларды оқу жүйесінде орынсыз пайдаланып, көзсіз қолданыла бергенін 
құптамайды. Педагог маманның шеберлігі көзбе-көз қарым-қатынастан, адам жанын ұғынудан 
байқалады. Ғалым мұндайда қатысымдық ұстанымдардың педагог мамандарға өз ісін меңгеруге тигізер 
ықпалы зор екендігіне тоқталады. 

Қазақ тілінің қоғамдағы орны мен әлеуметтік қызметіне салауатты талаптар тіл білімі мен оны оқыту 
әдістемесінің алдына жаңа міндеттер қойып отырғаны белгілі Оны осы тұста профессор: «Қазіргі жаңа 
кезең – жаңа белестер тілдің адамдар арасындағы пікір алмасу құралы ғана емес, бүгінгі күн қажеттігін, 
өмір сұранысын өтейтін, мемлекеттік мәртебені көтеретін, қоғамдық-әлеуметтік қарым-қатынас құралы 
болумен қатар; XXI ғасырда өмір сүріп, өркениетті өз қолдарымен жасайтын, Қазақстан 
Республикасының әлемдегі орнын айқындауға қатысатын, тіліміз бен ділімізді, дініміз бен рухымызды 
сақтауға ат салысатын жаңа ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге әсер ететін басты құрал есебінде де қызмет 
ететіндігі естен шықпауға тиіс» деген өзінің орайлы ойымен дәлелдей түседі. 

Мемлекеттік тілдің жағдайы мен оның дамуы бала-бақща мен мектептен басталып, арнаулы және 
жоғарғы оқу орындарында жалғасып, одан әрі мекеме өндіріс орындарында ұштасып жататын үздіксіз 
процесс. Өз ойын осы бағытта қорыта келе, профессор Ф.Ш. Оразбаева колледждер мен жоғары оқу 
орындарында мемлекеттік тіл мұғалімдерін дайындау мәселесіне орай төмендегідей ұсыныстар жасайды: 

1. Педагог мамандардың біліктілігі мен кәсіби білімін жетілдіретін жоғары мектеп әдістемесін іс 
жүзіне асыру; 

2. Басқа да тілді үйретудің тиімді, универсал әдістемесін игерген маман дайындауды іске асыру 
үшін, осы саладағы бағыттар психология, педагогика, әдістемелік ілім негіздерін қамти келіп, педагог 
маманның кәсіби және тұлғалық қасиеттерін дамытуға ықпал ететін курстармен толықтырып отыру; 

3. Қазақстан Республикасы мемлекеттік мамандықтар классификаторына «Қазақ тілінде 
оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын» қайта енгізу; 

4. Тілді оқытудың универсалдық әдістемесімен таныстыратын нұскаулар жазылып, баспадан 
шығарылып, онда оқытушының мақсаты, міндеттері айтылып, оған қойылатын талаптарды саралап, 
мұғалімдерге нақты көмек көрсетіп отыру; 

5. Тілді үйретудің универсал әдістемесімен, жаңаша оқыту технологиясымен қаруланған авторлар 
ұжымы жасақталып, олардың әр деңгейдің бағдарламасын тілдік қатынастың принциптеріне негіздей 
отырып, біртұтас етіп дайындап шығауға жағдай жасау. 

6.  Оқулық күрделі шығармашылық-педагогикалық әрекеттің жемісі бола тұра, тұтас, жүйелі, 
ғылыми еңбектердің қатарына жатады. Осындай өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес оқулық жасау ‒ өте 
жауапты да күрделі іс. Сапалы оқу жүйесі тілшілер мен әдіскерлерге оқулық теориясын анықтап, оның 
басты қағидалары мен ұстанымдарын айқындауды, ғылыми тұрғыдан шешуді керек ететін, ғылым үшін 
бұл кезек күттірмес мәселе екенін түсіндіру. 

Осы тұрғыдан келгенде, ғалым ұстар ұстаным бойынша, оқулықтар, біріншіден, тілі өте түсінікті, 
қазақ әдеби тілінің нормасына сәйкес, тіл үйренушілердің логикалық ойлау дәрежесін ескере отырып, 
жазылғаны ұтымды. Екіншіден, оқулықтарда бір сыныпта немесе келесі курстарда алдыңғы материалдар 
сол қалпында қайталанбай, дамытылып, тереңдетіле берілгені жөн. Ғалым сонымен қатар, тіл 
үйренушілердің қабілет ерекшеліктерінің әр уақытта назардан тыс қалмауын ескертеді. Осы орайда, 
Ф.Оразбаева тілді меңгертудегі басты үш бірлікті ‒ ой ‒ тіл ‒ сөйлесімді бір-бірімен тығыз байланыста 
қарастыру қажеттігін баса көрсетеді. Бұл үш бірліктің негізі әр алуан салаларды: педагогика, психология, 
технология лингвистика, қоғамтану және тағы басқа пәндерді өзара тоғыстыра келіп, оқытудың жаңа, 
ұтымды жолдарын іздестіруді қажет етеді. Тіл – адамдардың өзара түсінісуін, пікір алмасуын қамтамасыз 
ететін, іс жүзіне асыратын қатысымдық құбылыс, қатысым құралы ретінде қолданылатын біртұтас жүйе. 
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Қазіргі кезде адам факторын қарастырғанда жан-жақты жетілген, көп тілді меңгерген тұлғаның 
қалыптасуына, оны тәрбиелеуге ерекше мән берілуде. Осы тұрғыдан алғанда, қазақ тілінің алатын орны 
айрықша. Өйткені қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Бұл тілді игеру ‒ мемлекет тұрақтылығына қызмет ету 
болып табылады. Ғалым осы мәселені үнемі басты назарда ұстайды. Қазақ тіл біліміндегі тілдік 
қатынастың теориялық негізін қалай отырып, оны оқытудың әдістемелік түрлі тәсілдерін де жүйелеп, 
реттеп ұсынуы ғалымның интелектуалдық әлеуетінің зор екендігінің көрсеткіші деп тануымызға болады. 
Тілді дамыту, оқыту, үйрету өзге ұлт өкілдері арасында насихаттау жолында қазақ халқының ұлттық 
мәдениетін, дәстүрін, бай тарихын да сабақтастырып қатар алып жүруі ғалымның кәсіби шеберлігі мен 
ғылыми тәжірибесінің озық екендігін дәлелдейді. 

Қорыта келгенде, профессор Ф.Ш.Оразбаеваның жоғарыда айтылған оқытудағы қатысымдық бағыт 
пен жаңа технологиялар туралы пікірлерінің де, оқу құралдарын дайындау мен мемлекеттік тілді оқыту 
жүйесіндегі ұсыныстарының да жаңа талаптармен сәйкес келуі ‒ ғалымның білім жүйесіне жаңа 
көзқараспен қарайтындығының, оның тиімді жолдарын нақты көрсетіп отырғандығын дәлелдейді. 
Ғалымның осы бағытта жазған барлық еңбектері оқу-әдістемелік салада, жалпы білім беру жүйесінде 
тілдің мәртебесін нығайтып, қолданыс аясын кеңейтуге үлкен үлес қосатын еңбектер екені айқын. 
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Түйіндеме: Мақалада профессор Ф.Ш.Оразбаеваның қатысымдық бағытта оқытудың әдіс-тәсілдерін 
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приемы обучения в коммуникативном направлении. 
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Annotation: The article deals with the works of Professor Orazbayeva F. sh., reflecting the methods and 

techniques of teaching in the communicative direction. 
Keywords: language contacts, communication method, communication directions. 
 
Коммуникативтік құзыреттілік жеке тұлғаның рухани өсуін қалыптастырады. Тұлғаның рухани өсуі ең 

алдымен, өз ойын жарыққа еркін шығара алуынан көрінеді. Ойды жарыққа шығару тілдік қатынас 
арқылы іске асатыны анық. «Тілдік қатынас» деген термин қазақ тіл білімінде алғаш 1996 жылы 
Ф.Ш.Оразбаеваның “Тiлдiк қатынас пен қатысым әдiсiнiң ғылыми-теориялық негiздерi” атты докторлық 
диссертациясында аталады. “Бiздiң пiкiрiмiзше, тiлдiк қатынас жалпы адамзат арасындағы ойға, санаға 
қатысты болса, ол, ең алдымен, сыртқы объективтiк шындықты қабылдаудан жеткiзейiн деген хабардан, 
пайымдаудан тұрады”, - дей отырып, хабардың жеткiзiлуiн келесi кезеңдерге бөледi: 1. хабардың пайда 
болуы, 2. хабардың сыртқа шығуы, 3. хабардың жеткiзiлуi, 4. хабардың қабылдануы, 5. хабардың жауабы. 
Хабарды iс жүзiне асырушылардың, хабарға тiкелей қатысушылардың төмендегiдей құрамдардан 
тұратынын атап көрсетедi:  

1) белгiлi бiр ақпаратты, деректi қабылдайтын – Баяншы; 
2) ақпаратты жеткiзетiн – Тұлғалар; 
3) ақпаратты не деректi – Қабылдаушы. Сонымен тiлдiк тұлғалар жеке жұмсалса, қатысымдық 

тұлғалар бiр-бiрiмен байланыста қолданылады. «Қатысымдық тұлғалар – тiл арқылы қарым-қатынасты 
қамтамасыз ететiн, белгiлi бiр ортамен араласу жағдайында жүзеге асатын, тиянақты ойды хабарлау және 
қабылдау қасиетi бар, ерекше деңгейге көтерiлген тiлдiк тұлғалардың қатысынан тұратын, қатысымдық 
мәнi бар бөлшектер»,-деп атайды [1]. Сөйлеу кезiнде тiлдiк тұлғалардың қатысым тұлғалар дәрежесiне 
көтерiлуi, оның сан қырлылығы, күрделiлiгi оған анықтама беру мәселесiнде де түрлi көзқарастарды 
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қалыптастырды. Бұл мәселеге арналған мақалалардың авторлары – А.Маргарян, Е.Ю.Юрьева, 
А.Д.Швейцер, Е.И.Пассов, Ф.Ш.Оразбаева т.б.  

Қазақ тілді оқыту әдістемесінде «қатысым әдісі» деп ұсынған ғалым – Ф.Ш.Оразбаева қатысымдық 
әдістің өзіндік белгілерін көрсете отырып, оған мынадай анықтама береді: «Қатысымдық әдіс дегеніміз – 
оқушы мен оқытушының тікелей қарым-қатынасы арқылы жүзеге асатын; белгілі бір тілде сөйлеу 
мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас пен әдістемелік категорияларына тән басты белгілер мен 
қағидалардың жүйесінен тұратын; тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілді қарым-қатынас 
құралы ретінде іс жүзіне асыратын әдістің түрі», - деген [2].  

Қазақ тілі оқытуда қатысымдық бағытты ұстану ‒ бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Профессор 
Ф.Ш.Оразбаеваның ұсынған қазақ тілін оқытудың қатысымдық әдістемесі орта мектепте, колледждер мен 
ЖОО-ның жалпыға білім беру стандартында, типтік оқу бағдарламаларында, оқулық пен оқу-әдістемелік 
құралдарында енгізіліп, өзіндік нәтижелерін көрсетуде. Ғалымның жалпы 300-ден аса ғылыми еңбектері 
бар. Ғылыми жобалардың авторы: «Қазақ тілі салаларының коммуникативті байланысқа негізделген 
ғылыми негіздері», «Тілтану: қазақ және түрік тілдерінің лексикасы», «Лингвистер мен әдебиетшілер 
туралы энциклопедия», «Үздіксіз білім беру жүйесінде қазақ тілі салаларының теориялық және 
әдістемелік негіздерін дифференциялау ‒ адам ресурстарын дамыту кепілі», «Филологтарға тіл мен 
әдебиетті оқытудың ғылыми-инновациялық әдістемесі», «Қазақ әліпбиі мен латын харпінің ғылыми-
лингвистикалық негіздері», «Маман әзірлеуде тілдің үш тұғырлығын қалыптастыру әдісі мен 
технологиясы» (қазақ, орыс, ағылшын тілдері)» [3].  

Атап айтсақ, қазақ-ағылшын бөліміне арналған практикалық қазақ тілі. Жоғары кәсіптік білім 030740 
“Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы /Ф.Ш. Оразбаева, А. 
Қобланова, С. Маликова. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2004. – 80-88 б; Оразбаева Ф. Ш. Қазақ тілі. 
Ересектерге арналған жеделдетіп оқыту құралы/ Ф.Ш. Оразбаева, Ш. Құрманбаева. – Алматы: Арда, 
2005. – 171 б.; Оразбаева Ф. Ш. Әлеуметтік лингвистика. Жоғары кәсіптік білім. Магистратураның 
6N0117 “Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы. ҚР Білім және Ғылым 
министрлігі 11.05.2005 ж. №289 бұйрығымен бекітілген / Ф.Ш. Оразбаева, Г. Сағидолда. – Алматы: Абай 
атындағы ҚазҰПУ, 2005. – 44-45 б.; Оразбаева Ф. Ш. Қазақ тілі. Для 4 класса 12-летней 
общеобразовательной школы/ Ф.Ш. Оразбаева, А. Кайырбекова. – Алматы: Атамұра, 2006. – С. 256.; 
Оразбаева Ф. Ш. Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары. Жоғары кәсіптік білім. Магистратураның 
6N0117 “Қазақ тілі мен әдебиеті” мамандығына арналған типтік оқу бағдарламасы /К. Жақсылықова. – 
Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007.–15 б.; Оразбаева Ф. Ш. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. Типтік оқу 
бағдарламасы. Әдістеме әлемінде. Ғылыми-әдістемелік жинақ. – Алматы, 2008. – 143-168 - бб.т.б [4]. т.б.  

Аталған еңбектерінің біразына тоқталатын болсақ, К.Жүнiсбекова, Ф.Оразбаева, Т.Сайрамбаевтың 
авторлығымен жазылған «Қазақ тiлiн тез үйрену сабағы» ‒ орыс аудиториясында қазақ тiлiн оқытуға 
арналған алғашқы еңбектердiң бiрi [5]. Оқулық әрқайсысы үш бөлiмнен тұратын 24 сабақтан құралады. 
Әр сабақта негiзгi тақырып, тақырыпқа байланысты грамматикалық тапсырмалар, өз бетiмен жұмыс 
қарастырылған. Оқулықта қазақ тiлiн жедел үйрету, сөйлеу тiлiнiң дағдысын қалыптастыру, жетiлдiру, 
қатысымдық жаттығулар мен оқу процесiне байланысты жағдайларға бағытталған жүйелi тапсырмаларды 
орындату жүзеге асырылады. Лексикалық және грамматикалық материалдар тақырыптық принциппен 
топтастырылған. Оқулықтың соңында сөздiк берiлген. Еңбек қазақ тiлi пән ретiнде жүргiзiлетiн орыс 
топтарының студенттерiне арналған. Келесі оқулығы “Ускоренный практический курс обучения 
казахскому языку”[6] оқулығы 13 сабақты топтастырады. “Кiрiспе курс” бөлiмiнде қазақ тiлiнiң 
дыбыстық жүйесiне толық түсiнiк берiледi. Онда грамматикалық ережелер мен қазақ тiлiне тән 
ерекшелiктерге зор назар аударылады. Оқулықта әр сабақта берiлген тақырыптарға байланысты сөйлеу 
үлгiсi, лексикалық материал, жаттығулар, сөзжасам модельдерi, өз бетiмен жұмыс, мәтiн, бақылау 
жұмысынан тұратын 24-30 тапсырма қарастырылады, барлық тапсырмалар ауызша және жазбаша тiлдiң 
дамуына бағытталған. Фонетикалық, лексика-грамматикалық материал жинақталған кешендi түрде 
берiледi. Оқулықтың соңында 700-ге жуық қазақ тiлiнен, 400-ге таяу басқа тiлдерден алынған сөздерден 
сөздiк минимум бар. Оқулықтың мақсаты – студентке күнделiктi қарым-қатынаста қазақ тiлiн сөйлеуге 
үйрету. Оқулық аз уақыт аралығында өз бетiмен немесе факультатив сабақтарында қазақ тiлiн үйренуге 
арналады.  

Ф.Оразбаева, К.Жүнiсбекова, Ә.Ахметов сынды ғалымдардың бiрiгуiмен жазылған “Казахский 
язык”[7] еңбегi қазақ тiлiн тәжiрибелiк жағынан меңгертуге бағытталған. Ол қазақ тiлiнiң синтаксис 
бөлiмiн қамтиды. Оқулықтың мақсаты – грамматикалық материалды меңгерте отырып, тiл 
үйренушiлердiң сөйлеу дағдысын жетiлдiру, дамыту. Оқулық арнайы грамматикалық тақырыптарға 
байланысты алынған мәтiндердi, бiлiмдi бекiту жаттығуларын, пiкiрлесiм, жекесөз (монолог), сөйлеу тiлiн 
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дамытуға бағытталған қатысымдық тапсырмаларды қамтитын 20 сабақтан тұрады. Барлық мәтiндер 
қазақтың қол өнерiне байланысты тақырыптарды топтастырған. Қазақ тiлiн тәжiрибелiк жақтан үйретуге, 
оқытуға арналған оқулықтың үшеуi де студенттерге, қазақ тiлiн үйренуге ниет бiлдiрген барлық 
жұртшылыққа әрi басқа ұлт өкiлдерiне қазақ тiлiнен сабақ беретiн оқытушыларға қажеттi оқу құралдары 
болып табылады.  

 «Мәңгілік елдің мәңгілік тілі» атты халықаралық симпозиум материалдарында [8] Ф.Ш.Оразбаеваның 
«Ұлы дала елі» идеясына негiзделген қазақ тілін деңгейлік оқытудың инновациясы атты тезисинде тілді 
игерудің халықаралық және Европалық үлгілерін ескере отырып, ҚР үздіксіз білім беру жүйесінде 
(балабақша – мектеп – колледж – ЖОО – мемлекеттік қызметшілер) қазақ тілін деңгейлік оқытудың 
Қазақстандық үлгісі ұсынылды. Қазақстандық модель мектепте төрт деңгейге бөлінеді. 1-4 сынып кешені 
- қарапайым, 5-7 сынып - негізгі, 8-9 сынып - орта, 10-11 сынып ортадан жоғары деңгейлерін қамти келіп, 
1-4 сыныптар - «Тілашар», 5-7 сыныптар - «Бойтұмар», 8-9 сыныптар – «Тіл Орда», 10-11 сыныптар – 
«Алдаспан» деп аталады. Деңгейлік оқытудың инновациялары: идеялық, аталымдық, теориялық, 
танымдық, әдістемелік, ұстанымдық деп ажыратылады. Қарапайым деңгейдің идеясы - «Мектептің тілі 
бола алмаған тіл мемлекеттің тілі бола алмайды» /Х. Досмұхамедұлы/. Негізгі деңгейдің идеясы – «Оқыту 
оқулықтан өмірге қарай емес, өмірден оқулыққа қарай жүруі тиіс» /Ж. Аймауытов/. Орта деңгейдің 
идеясы – «Мұғалім аз үйретсін, оқушы көп үйренсін» /Я. Коменский/. Ортадан жоғары деңгейдің идеясы 
– «Мәдениетті тіл ғана мәртебелі» /Р. Сыздық/. Сонымен, қазақ тілін деңгейлік оқыту дегеніміз – білім 
алушының қазақ тілінде сөйлеу деңгейін анықтай отырып, әркімнің сұранысы мен тілді білу деңгейіне 
сәйкес қазақ тілін коммуникативтік-танымдық тұрғыдан меңгерту деп айтады. Әр кешеннің деңгейін 
көрсетіп, идеясын ашатын ғалымдардың ұлағатты сөздерін келтіріп, мектеп мұгалімі мен оқушысының 
моделін де беріп отыр. Көрсетілген үлгі негізінде, қазақ тілі пәні бойынша қазақ тілін деңгейлік оқытудың 
білім беру стандарты мен бағдарламасы [9] Ф.Ш.Оразбаева, Р.С.Рахметова, Ж.С.Көпбаева, 
Ж.О.Мазибаевалардың авторларлығымен 2010 жылы Алматы қаласы «ҚазҰПУ» баспасынан шыққан. 
Еңбек мемлекеттік тілді деңгейлік тұрғыдан оқытуды іске асыратын білім беру мекемелері мен жоғары 
оқу орны оқытушылары мен студенттеріне арналған. Қазақ тілін деңгейлік тұрғыдан оқытудың білім беру 
стандарты мен типтік оқу бағдарламасы мемлекеттік тілді қатысымдық-танымдық тұрғыдан игерте 
отырып, оны тіл үйренушінің деңгейі мен сұранысына қарай меңгертуге бағытталған. Бұл еңбекте 
әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени, оқу-еңбек аясындағы бір-бірімен сабақтас, жүйелі 
тақырыптарды топтай отырып, тіл үйренушілерге қазақша тілдік қатынасты сөйлесім әрекетінің түрлері 
негізінде меңгертуді мақсат етеді. 

2005 жылы Ф.Ш.Оразбаева, Ш.Қ.Құрманбаева, Г.Қ.Байқадамованың авторлығымен «Қазақ тілі: кеден 
органдарында мемлекеттік тілді тереңдетіп оқыту құралы» [10] кеден органдарында және басқа да 
мемлекеттік мекемелерде жүргізілетін үйірмелерде мамандарға қазақ тілін тіл үйретудің жоғары 
деңгейінде қатысымдық әдіс арқылы тереңдете және жеделдете оқытуға арналған. Еңбекте ұсынылған 
кеденшілер өмірінің барлық салаларын қамтыған қызықты мәтіндер мен ұлттанымдық деректер, 
қатысымдық тапсырмалар, ісқағаздары үлгілері тіл үйренушілердің ана тілінде еркін сөйлеп, өз ойларын 
жазбаша да толық жеткізе алуларына мүмкіндік береді. 

Профессор Ф.Ш. Оразбаеваның ғылыми-әдістемелік мектебі қалыптасып, 10.02.02 - қазақ тілі, 13.00.02 
- қазақ тілін оқыту әдістемесі мамандығы бойынша 11 доктор, 40 кандидат ғылыми атаққа ие болды. 
Ғалым теориялық және әдістемелік тұрғыдан тілдік қатынастың негізін қалаған еңбегінде сөйлесім 
әрекетінің түрлерін – оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім деп бөліп қарастырады. Сөйлесім 
әрекетін іске асыратын осы 5 түрінің әрқайсысына байланысты Ф.Ш.Оразбаеваның ғылыми 
жетекшілігімен қорғалған кандидаттық диссертацияларды атап өтетін болсақ, С. Нұрғали “Жоғары оқу 
орындарында қазақ тілі үстеулерін айтылым әрекеті арқылы оқыту әдістемесі” [11] (заң факультеті орыс 
бөлімінің жалғастырушы топтары үшін) тақырыбында 2003 жылы кандидаттық диссертация қорғады. 
Ғалым айтылым әрекетіне қатысты диалогтық сөйлеу мен монологтық сөйлеудің түрлерін және олардың 
құрамындағы үстеулердің қолданысын ұсынды. Қазақ тілін жалғастырушы топ студенттеріне 
мамандыққа сай айтылым әрекеті арқылы қатысымдық тұрғыдан үйретудің ғылыми-әдістемелік негізін 
айқындап берді. Заңгер мамандығын игеру барысында айтылым әрекеті арқылы игертудің әдістемесін 
жасады. Сонымен бірге мамандыққа сай жаттығулар жүйесін ұсынды. Г.Т. Бейсенбекова “Қазақ тілін 
басқа ұлт өкілдеріне оқылым әрекеті арқылы үйрету әдістемесі”[12] (2001) тақырыбындағы кандидаттық 
диссертациясында тілдік қатынас арқылы жүзеге асатын оқылым әрекетінің ғылыми-әдістемелік 
негіздерін, оқылым түрлерін, белгілерін анықтап, мәтіннің түрлерін жіктеді, оның ерекшеліктерін 
көрсетіп берді. Оқылымды меңгертудің әдістемесін ұсынды. Дауыстап оқу мен іштей оқуды 
қалыптастыратын тапсырмалар мен жаттығулар жүйесін ұсынды. М.Д. Жорақпаеваның “Ет-сүт 
биотехнология бөлім студенттеріне қазақ тілін тыңдалым әрекеті арқылы оқыту әдістемесі”[13] (2002) 
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атты кандидаттық диссертациясы. Ғылыми зерттеуде тыңдалымды ет-сүт мамандығына сай меңгертуге 
негіз болатын тыңдап-қабылдау, тыңдап-есте сақтау, тыңдап-көру, тыңдап-байқау, тыңдап-бекіту 
тапсырма түрлерін берді. Еңбекте тыңдалым түрлері ақпараттық, тақырыптық, сюжеттік деп жіктеліп, 
әрқайсысының өзіндік қасиеттері айқындалған, олардың тиімділігі жан-жақты талданған. А.М. 
Мұратбекованың кандидаттық диссертациясы “Қазақ тілінің кәсіби бағытталған лексикасын жазылым 
әрекеті арқылы оқыту әдістемесі”[14] (жоғары оқу орындарының тарих мамандығы үлгісінде) 
тақырыбында қорғалған. Ғалым тарих мамандығына байланысты лексикалық минимум және оны 
таңдаудың ұсынымдары мен қазақ тілін тарих мамандығына қатысты оқытудың тиімді амалдарын 
ұсынды. Тарих мамандығына қатысты кәсіби бағытталған сөздік-минимум жасады, бағдарлама шығарды. 
Мамандыққа байланысты жазылым әрекетін меңгертудің амал-тәсілдерін көрсетіп берді. Р.Ш. 
Әбдісүлейменова “Қазақ тілін техникалық жоғары оқу орындарында тілдесім әрекеті арқылы оқыту 
әдістемесі”[15] (мұнай-газ мамандығы бойынша) атты кандидаттық диссертациясында мұнай-газ 
мамандығына сәйкес тілдесім әрекеті арқылы оқытудың ғылымиәдістемелік негізін сөз етеді. Автор 
мамандыққа байланысты тілдесімнің кәсіби-бағдарлық, кәсіби-тақырыптық, кәсіби-шығармашылық 
түрлерін айқындайды. Сонымен бірге мамандыққа сәйкес тілдік қатынасты меңгертуде мәтіндік, газетпен 
және лингафондық жұмыстардың түрлерін көрсеткен. Ф.Ж. Абдразақова қазақ тілін шетелдік 
студенттерге жазылым әрекеті арқылы үйрету әдістемесін [16] (2003). Зерттеу жұмысында жазылым 
әрекетін шетелдік студенттерге меңгертудің тиімді жолдарын көрсетті. Зерттеу жұмысында жазылым 
әрекеті бірнеше түрге бөлініп қарастырылды. Мәселен, жазылу үлгісіне қарай жазылымның мынадай 
түрлері берілді: 

• дыбыстық жазылым; 
• көшіру жазылымы; 
• жатқа жазу жазылымы; 
• көркемдік жазылым; 
• танымдық жазылым. 
Жоғарыда аталған еңбектерден басқа қазақ тілін мамандыққа сәйкестендіріп қатысымдық тұрғыдан 

оқыту әдістемесіне байланысты ғылыми зерттеулерді айтатын болсақ, Б.Мешимбаеваның «Гуманитарлық 
бөлiм студенттерiн қазақша пiкiрлесiм (диалог) арқылы сөйлеуге үйрету әдiстемесi», 
Г.Т.Алдамбергенованың «Кәсiптiк мектептердiң орыс бөлiмi оқушыларының қазақша сөйлеу тiлiн 
құрылысшы мамандығына сәйкес мәтiндер арқылы дамыту» т.б кадидаттық жұмыстары.  

Аталған еңбектердің барлығы дерлік студенттің қатысымдық мәдениеті оның адамдармен дұрыс 
қарым-қатынас жасай білуіне, яғни білімі мен дағдыларын ұтымды қолдана алуларына арналған. Болашақ 
маманның белгілі бір нәтижеге жетуі оның қатысымдық мәдениетіне, кәсіби біліктілігінің қалыптасуына, 
өзін-өзі тәрбиелеуі мен дамытуына байланысты болғандықтан, білім алушыларға арналған еңбектер 
сөйлесім әрекеті түрлерін бір-бірімен байланыста бере отырып, қатысымдық мәдениетті қалыптастыруға 
бағытталған. Ғылыми еңбектерде жаттығу, мәтін, түрлі тілдік жағдаяттар арқылы тілді игерудің тиімді 
жолдары ұсыныла отырып, өзін-өзі дамытуға, қатысымдық әлеуетін жоғарлату жұмыс түрлері 
көрсетілген. Олардың қарым-қатынас мәдениетін көтеру, тіл мәдениетін арттыру, дүниетанымын кеңейту 
жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 
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Ф.ОРАЗБАЕВАНЫҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ БАҒЫТТАРЫ МЕН ТЫҢ ІЗДЕНІСТЕРІ 

 
Ибраимова Ж.Т. 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың аға оқытушысы, ф.ғ.к. 
 

 Түйіндеме: Мақалада профессор Ф.Ш.Оразбаеваның қазақ тіл біліміне қосқан үлесі жайлы айтылады. 
Тілдік қатынастың негізін салған ғалымның осы саладағы негізгі ұғымдары: тілдік және қатысымдық 
тұлғалардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары, оларға тән негізгі белгілер, зерттелу жайы сөз 
етіледі, тілдік деректер арқылы дәйектеледі. Аталған мәселе жайлы ғалымдар пікірлері, зерттелу жайы 
қарастырылады. 

 Аннотация: В статье рассматривается вклад профессора Ф.Ш.Оразбаевой в языкознание. А именно 
актуальны исследования ученым вопросов языковой и личностной коммуникативной лингвистики, ее 
составные части. В ее трудах исследованы так же свойства и различия коммуникативной лингвистики.  

 Annotation: The article discusses the contribution of Professor F.Sh.Orazbaeva in linguistics. Issues of 
communicative linguistics, components, features and differences. Professor F.Sh.Orazbaeva made a huge 
contribution to the science of communicative linguistics.  

 
 Қазіргі таңда қазақ тіл білімі қарқынды даму үстінде. Бұған дәлел ретінде коммуникативтік 

лингвистика, прагмалингвистика, функционалды лингвистика, психолингвистика, әлеуметтік 
лингвистика секілді бағыттарды атауға болады. Осындай бағыттардың қатарынан орын алатын – тілдік 
қатынас теориясы. Тілдік қатынас мәселесін алғаш рет назарға алып, арнайы зерттеп, ғылыми айналысқа 
енгізген ‒ ғалым Ф.Ш. Оразбаева. «Тілдік қатынас: теориясы мен әдістемесі» атты еңбегінде: «Тілдік 
қатынас – тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауы; 
қоғамдық, ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу; яғни адамзаттың тіл арқылы қатынасқа түсуі тілдік 
қатынасты білдіреді», - деп анықтама бере отырып тілдік және тілсіз қатынастың ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын жіті талдап көрсетеді. Сондай-ақ атап өтетін маңызды нәрсе Ф.Ш. Оразбаева тілдік 
қатынасқа қатысты ұғымдарды, яғни тілдік қатынастың негізгі құрамын Баяншы ‒ Тұлғалар – 
Қабылдаушы деп «тіл білімінің атасы – А. Байтұрсынұлы» қолданған, кейін қолданыстан шығып қалған 
терминдерді қайтадан ғылыми айналымға сәтті енгізді. Бұлан кейінгі ғалымның жүйеге түсіріп, айқындап 
берген мәселесі – тілдік және қатысымдық тұлғалар жайы. Бұл мәселе тіл білімінде нақтылы шешімін 
таппай, түрліше қарастырылып жүрген мәселе. Соған сәйкес лингвистер көзқарастары да әр қилы. Әр 
ғалым қатысымдық тұлғаларға әртүрлі тілдік бірліктер құрамын жатқызып, әртүрлі қырынан 
қарастырады. Көпшілік зерттеушілер қатысымдық тұлғалардың негізі етіп айтылымды, сөйлемді, 
поэтикалық жолдарды атайды. А.А.Киселова қатысымдық тұлғаларды төрт түрге бөліп көрсетеді: жай 
және құрмалас сөйлес; фразадан тыс бірлік (сверхфразовое единство) және абзац; фразадан тыс 
бірліктерден үлкен бірліктердің құрылым; абзац және мәтін. 

 М.Я. Блохтың топтастыруы бойынша қатысымдық тұлғаларға бірінші кезекте сөйлемді, ал екінші 
кезекте диктеманы (сөйлемдер бірлігі) жатқызылады [1], 

 Жоғарыда атап өткеніміздей, қазақ тіл білімінде бұл мәселені терең әрі жан-жақты зерттеп, олардың 
өзара ұқсастықтары мен айырмашылықтарын нақтылы көрсете білген ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның пікіріне 
сүйенсек: « Тілдік тұлға мен қатысымдық тұлғалардың басты айырмашылығы – олардың атқаратын 
қызметі мен қолдану өрісіне байланысты. Тілдік тұлғалар – адамзат тілінің жасалуы мен өмір сүруіне 
қызмет ететін, сөйлеу мүшелеріне (дыбыстау мүшелеріне) тікелей тәуелді, фонетикалық, лексикалық 
және грамматикалық қасиеттерге ие болатын, таңбалық сипаты бар тілдің құрылымдық бірліктері. 
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Қатысымдық тұлғалар – тіл арқылы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін, белгілі бір орта мен араласу 
жағдайында жүзеге асатын, тиянақты ойды хабарлау қасиеті бар, ерекше деңгейге көтерлілген тілдік 
тұлғалардың қатысынан тұратын қарым-қатынастық мәні бар бірліктер», - дей келе, олардың басты 
қасиеттерін былайша бөліп көрсетеді: 

1) сана мен ойға қатысты мазмұнның тиянақтылығы 
2) баяндау ғана емес, хабарлау, жеткізу қасиетіне ие болуы 
3) ми жүйесі арқылы қабылдануы 
4) белгілі жағдайға, ортаға байланысты жұмсалуы 
5) тіл мен сөйлесімге байланысты қарым-қатынаста қызмет атқаруы [2,29б.]. 
 Ғалымның көрсеткен белгілеріне мән берсек, қатысымдық мағына, қатысымдық тұлғалар мәселесі 

олардың қатысымдық тұлғаға айналуына ықпал ететін лингвистикалық, психолингвистикалық, 
экстралингвистикалық факторлар, сонымен қатар тілдік тұлға мен тіл арасындағы байланыстық үрдістер 
аясынан қарастырып, қатысымдық тұлғалардың басты табиғатын тануға жол салған. Тілдік тұлға мен 
қатысымдық тұлғаның арасындағы басты айырмашылықты саралай келе Ф.Оразбаева қатысымдық 
тұлғалар қатарын сөз, фразеологиялық тіркес,сөйлем және мәтін құрайтынына тоқталып, олардың 
әрқайсысының тілдік қатынастағы өзіндік ерекшеліктерін дәлелдеп көрсетеді. Қатысымдық тұлғалардың 
ішіндегі ең маңызды басқаларға ұйытқы болатын тұлға – сөз деп таниды. Ғалымның осы ойын нақтылы 
мысалмен дәлелдеп көрсек: Саптама мен тиін ішікті әлі тастамаған Абай бұл үйде тоңазитын емес. 
Биылғы көктемде алғаш рет киіз үйге қонғалы отырғаны осы. Мұнда бір жеңіл салқындық,кең тыныс 
бар. Көктемдегі киіз үй Абайға әрқашан таңсық болатын (М.Әуезов «Абай жолы») 

 Берілген сөйлемдегі киіз үй лексемасының тілдік қарым-қатынасқа түспей тұрғандағы мағынасы – 
баспана атауы. Ал оның контексте, қатысымда білдіретін мағынасы – «таңсықтық», «ерекше 
қызығушылық». 

 Сөз сөйлеу тілінде бүтін бірліктің – айтылымның бірлігі бола отырып, сол арқылы мәтіннің, 
диалогтың құраушы бөліктерінің бірі бола алады. Айтылым құрамында сөз өзінің міндетті жалпылық 
қасиетін жоғалтып, айтылым білдіретін нақтылы жеке заттың бейнесі ретінде көрініс табады. Сөйтіп, тіл 
– таңбалар мен мағыналардың ұрпақтан ұрпаққа беріліп отыратын тұрақты жүйесі. Демек, сөздің сөз 
ретіндегі қолданыстағы мағынасы оның мәтін ішіндегі атқарып тұрған қызметіне, жұмсалып тұрған 
мақсатына, таңдап алынып тұрған реңкіне тәуелді. 

 Келесі қатысымдық тұлға – сөйлем. Сөйлем – тілдік қарым-қатынастың жүзеге асуында өзіндік орны 
бар қатысымдық тұлға. Бұл қатысымдық тұлға арқылы адамдар бір-бірімен пікір алысып, ой бөлісе 
алады. Сондай-ақ сөйлем басқа да қатысымдық тұлғалармен тікелей байланыста, ең әуелі мәтіннің негізгі 
құраушы элементтерінің бірі болып табылады. 

 Тілдік қарым-қатынаста маңызды орын алатын қатысымдық тұлға – тұрақты тіркестер жайлы ғалым 
Ф.Оразбаеваның ойы ғалым Г.Смағұловада өз жалғасын былайша табады: «Тіл білімінде тілдік 
единицаның бізге белгілі түрлерінен басқа (фонетикалық, лексикалық, синтаксистік) мәтін мен сөйлемге 
қатысты коммуникативтік единица бар. Осы коммуникативтік единица арқылы сөйлеуші мен тыңдаушы 
байланысы анықталады, тілдік қарым-қатынас және образдың қабылдануы жүзеге асырылады. Тілдік 
единицадағы жалпылама ұғым, коммуникативтік единицалардың көмегімен нақтылы ұғым мен ойды 
жеткізуі арқылы тұтас мазмұндық қасиетке ие болады. Мұның ішінде фразеологизмдердің атқаратын рөлі 
ерекше. Мәтіндегі сөз, сөз тіркестерімен қатар фразеологиялық тұлғалар да коммуникативтік 
единицалардың негізін құрайды. Сөйлемдегі тұтас мазмұндық қасиет образды тұрақты тіркестер арқылы 
әрі олардың мағыналас түрлерінің коммуникациялық единицалардың қызметімен нақтыланады». [3].  

 Тілдік қарым-қатынастағы ерекше орын алатын қатысымдық тұлғалардың бірі – мәтін. 
Ф.Ш.Оразбаева: «Мәтін – ойлау, хабарлау, баяндау, қабылдау, пайымдау құбылыстарымен байланысты, 
адамдар арасындағы тілдік қатынастың іске асуына негіз болатын қатысымдық жүйелі тұлға», - деп атап 
көрсетеді. [2]. 

 Ал бірқатар лингвистер мәтінмен қатарконтекст терминін қолданады. Контекст – латынның «қосылу, 
байланысу» деген мағынадағы сөзі, тілдік тұлғалардың мағынасын айқындайтын сөздік орта. 

 Зерттеуші Х. Нұрмұхановтың айтуынша: сөздің мағынасы, сыр-сипаты ойды жарыққа шығарудағы 
қызметі, алдымен оның қолданылуына байланысты танылады. Ал бұл үшін оған лайықты өріс-орта керек, 
сонда ғана ол потенциалды мүмкіндікке сай қызмет ете алады. Міне мұндай өріс-ортаның аты – контекст. 
Контекст – мағынаны не мазмұнды дұрыс түсінуге мүмкіндік беретін сөз жұбынан бастап бір немесе 
бірнеше сөйлем, не тұтас абзац, период, шығарма мәтініне байланысты қолданылатын термин. [4]. 

 Ал М. Оразов контекстің маңызын былайша түсіндіреді: «контекстің қызметі сөз мағынасын 
тиянақтау, көп мағыналы сөздің бір мағынада қолданылуына жағдай жасаса, сөздердің тілдік 
системадағы орны сөздердің дұрыс қолданылуына ( сөйлеушінің не жазушының мақсатына байланысты) 
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мүмкіндік жасайды». [5]. Контест ұғымы жайлы ғалым Ж.Жакуповтың төмендегі пікірлеріне назар 
аудармасқа болмайды.: ... Контекст тілдік единицалардың құрылымдық мағынасын айқындауға тиіс. 
Оның қызметі – қарым-қатынасқа қажетті, тілден тыс ақпаратты бейнелеу мен жеткізуге қажетті 
мағынаны актуалдандыру, мәндендіру, қарым-қатынасқа түсіру, іске қосу. Контекст қарым-қатынастың 
ерекше құбылысы ретінде тілдік құралдар мен сөйлеу құралдарын біріктіреді, олардың қолданылуы мен 
бейнеленуін қамтамасыз етеді. Контекске осы тұрғыдан келу мынадай маңызды құбылыстарды 
айқындауға жол ашады: контексте әсер ететін бірліктер, контекст құрылымы мен тілдік единицалардың 
қатынасы, лексика-семантикалық және семантика-синтаксистік контекстер, единицаларды қодану мен 
түзу контексі және тілден тыс ақпараттарды жеткізу контексі. Сонымен қатар ғалым тілдік единица мен 
контекстің байланысын былайша түсіндіреді: тіл единицасы контекске түсіп, оның бөлігіне айналады да 
контекст элементі ретінде оның басқа да элементтерімен бірге тілдік жүйені іске асырып, нақты ойды 
жеткізеді, яғни тілдік единицалармен контекст өзара тығыз байланыста болады. Контексте бұрын бар 
единицалар мен оның мағынасы қызметке кірістіріледі, сондай-ақ жаңа единица, жаңа мағына пайда 
болуы мүмкін», - дей келе контекске мынадай анықтама береді: контекст деп мәнге ие болу арқылы тілдің 
барлық деңгейіне тән единицалардың мағына, мазмұнын жүзеге асатын бірлік орта, аяны айтуға болады. 
Контекст тілдік единицалардың мағынасын жүзеге асырудың және туындатудың шарты ғана емес, ол 
нақты ой мен тілден тыс ақпаратты бейнелеу мен жеткізудің құралы. Сондықтан контексті 
коммуникативтік единица ретінде таныған жөн»,- деп тұжырым жасайды. [6] 

 Демек, мәтін және контекст - әртүрлі ұғым болғанымен, қатысымдық тұлғаларды қарастыру 
барысында бір түсінік, бір зерттеу нысаны ретінде танылатын ұғымдар. Әртүрлі ұғымдар болғанның 
өзінде табиғаты жағынан қатысымдық тұлғалардың қасиеттерін бірі екіншісі ашып отыратын тілдік 
нысан. Екеуі де мәтіндік аяда ұғынылатын, тіпті ең кіші тілдік бірлік ретінде сөйлем, сөз тіркесі аясында 
қабылданатын қатысымдық тұлғалар ретінде таныла алады. 

 Сонымен, сөз, сөйлем, фразеологиялық тіркестер, мәтін өзара бірлікте келіп, тілдің барлық 
коммуникативтік қызметін ортақтаса атқаратын тілдік бірліктер. Қатысымдық тұлғалар арқылы адамдар 
қарым-қатынасы жүзеге асып, өзара түсінісіп, пікірлесе алады. Қатысымдық тұлғалар арқылы баяншы 
мен қабылдаушы пікірі анықталады, тілдік қарым-қатынас және оның қабылдануы жүзеге асырылады. 
Мағынадағы жалпылама ұғым қатысымдық тұлғалардың қатысымдық тұлғалардың көмегімен, нақтылы 
ұғыммен ойды жеткізуі арқылы тұтас мазмұндық қасиетке ие болады. 

 Ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның тіл біліміне қосқан үлесі бір мақаланың аясына сыюы мүмкін емес. 
Сондықтан да негізгі үлкен екі мәселеге ғана тоқталып өттік. Ф.Ш.Оразбаева қазақ тіл білімінде «Тілдік 
қатынас» саласын қалыптастырып, теориялық негізін салды. Басты ұғымдарын, терминдерін біріздендіріп 
жүйеге түсірді. Осылайша қазақ тіл білімінің жаңаша сипатта зерттелуіне ықпал етуде. 
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 Қандай рақат,шын бақытын тапса адам. 
 

 Қасиетті Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
ұжымы Сізді 70 жылдық мерейлі тойыңызбен шын жүректен құттықтайды. 

Бүгінгі күні қоғам дамуының қарышты қадамдарына сәйкес, бәсекеге қабілетті шәкірт тәрбиелеп, 
қажырлы еңбек етіп жүрген ғалым, ұлағатты ұстаз Фаузия Шәмсиқызының 70 жылдық мерейтойы болып 
отыр.  

 Бұл мерейтойдың мәні де, маңызы да зор. Өйткені, зерделі зерттеуші, ұлағатты ұстаз Фаузия 
Шәмсиқызының Қазақстан қоғамы үшін білім, ғылым, тәрбие үдерісінде, бәсекеге қабілетті адам 
ресурсын сапалы дамытуда еліміздің болашағы жастарды оқытуда үлкен еңбек сіңірді.  

 «Қазақтың қаны бір, жаны бір жол басшысы – мұғалім. Еліміздің аз ғана жылдық ояну дәуіріне баға 
беру үшін, алты алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын – мұғалімдердікі», – деген қазақтың кемеңгер 
ақыны Мағжан Жұмабаев. Олай дейтіні, ақынды да, батырды да, алыпты да, дананы да ұстаз тәрбиелейді. 
Мұғалімі қандай болса, қоғамы да сондай болмақ дегенді бұлжымас заңдылық санасақ, Ұстаздық еткен 
жалықпас, Үйретуден балаға, – деген Абай сөзін өзінің өмірлік қағидасы еткен өнегелі де ұлағатты 
ұстаздың біз үшін орны ерекше. Адам адамды өзіне, өміріне, қоғамға ізгі, игі ісер етуімен бағалайды емес 
пе? Фаузия ұстазымыз жеке адамдарға ғана емес, жалпы адамға жақсылық жасаудың үлгісі. Сондықтан да 
халқының қадірменді қошеметіне ие болып отыр. 

 Фаузия Шәмсиқызымен таныстығым 1996-2000 жылдан ғылыми еңбектері арқылы болса, 2006-2007 
жылдардан бастап бетпе-бет танысып, апайдың ұстаздық әрі аналық мейіріміне бөлендім. Себебі, 
«Жақсыда – жаттық жоқ» - демекші, Фаузия Шәмсиқызы ұлықпен – ұлықша, кішімен – кішіше терезесі – 
тең, тізе қосып, керек жерінде ақыл-кеңесін, ғылыми-бағыт бағдарын бере білетін, адамдық, ұстаздық 
болмысы, жан дүниесі мейірімге толы, даладай дархан, мінезге бай, биік те терең тұлға. Бұған басты 
себеп менің Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығы бойынша аспирантураны тәмамдап, Абай атындағы қазақ ұлттық университетінің 
диссертациялық кеңесіне қорғауға келген кезім болатын. Сол уақыттары Фаузия Шәмсиқызы кафедра 
меңгерушісі болатын. Іскер басшы, ақылшы ұстаз, сөзге жүйрік ұстаздың мейірімділігін сол уақыттарда 
байқадым. Қазақта: «Қол бастағаннан сөз бастаған қиын» - демекші, ұстазым Фаузия Шәмсиқызы сөз 
бастағанда еріксіз көзің де, құлағың да, бүкіл ынта-назарың да оған, оны тыңдауға еріксіз ауады. Көңілің 
алаңсыз бөлінеді. Олай етпеу мүмкін емес. Қиыннан қиыстыру, біліп сөйлеу, биязы үнінің көңіліңе құя 
сөйлеуі – сені өзіне тартып алады да, бүкіл ынта-бейіліңді ол айтып тұрған мәселеге еріксіз аударады. 
Оны тыңдауға әрдәйім бар ықыласыңмен көңіл бөлесің. Мұндай сөзге шеберлікті, сөз байлығын қайдан 
алады, қалай игерген, деп еріксіз таңданасың. Содан, арада біраз жылдардан соң, яғни 9 жылдан кейін, 
2016 жылдың көктемінде Фаузия ұстазымды жүзбе-жүз Төрт қақпалы киелі Түркістанның төрінде ізбасар 
шәкірттерімен бірге ІҮ дәстүрлі «Жаңа формациядағы болашақ педагогтарды дайындаудағы өзекті 
мәселелер» атты халықаралық конференцияда жолықтырдым. Конференциядан кейін Фаузия 
Шәмсиқызы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Қазақ 
филологиясы» кафедрасында «Шеберлік сыныбын» өткізіп, онда оқытудың заманауи жаңа-әдіс 
тәсілдерін алға сала сөйлеп, еліміздің педагогика ғылымының өзекті, тың мәселелерін университет 
оқытушы-профессор құрамына және магистр, докторанттарына, студенттерге қолмен қойғандай 
білімділікпен айтып өтіп, көпшіліктің алғысына бөленді. Ұлағатты ұстазымыз Фаузия апайымыздың 
осыншама қадір-қасиет, құрметке бөленуі өзін қоршаған орта мен әрбір шәкіртіне асқан сезімталдықпен, 
жауапкершілікпен қарым-қатынас жасауында. Өйткені оның қарапайым да сыпайы, мәдениетті сөзі, 
әдепті жүріс-тұрысы, жинақы іс-әрекеті, білімі шәкіртке де, ата-анаға да, жұртшылыққа да өнеге. Ұлы 
ағылшын ағартушысы Уильям Уорд: Жай мұғалім хабарлайды, Жақсы мұғалім түсіндіреді, Керемет 
мұғалім көрсетеді, Ұлы мұғалім шабыттандырады, - дейді. Білім беру жүйесі мамандардан кәсіби 
икемділік пен ұтқырлықты, сан қырлы шығармашылық қызмет пен өзін-өзі басқару, өзін-өзі 
ұйымдастыру жағдайындағы біліктілікті қажет етеді. 

 Дана халқымызда: «Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын», - деп тегін айтылмаса керек. Осындай 
жаны жайсаң жақсы адамдардың «Шеберлік сыныбын» тыңдап, тыңдармандардың шабытына шабыт 
қосуы, рухани азық алуымыз болашақ үшін, жастар үшін, біздер үшін зор мәртебе.  

 Ол кісінің кәсіптік шеберлігі, білімділігі, парасаттылығы, зиялылығы – тынымсыз ізденіс пен үздіксіз 
еңбегінің нәтижесі екені даусыз. Қазақстандағы орта, жоғары білім беруге негізделген мектеп 
оқушыларын, жоғары білім ордасында маман даярлау жүйесін көздейтін мақсатына сай, білікті де ізгілікті 
болашақ маман даярлау жолында жемісті еңбек етіп келе жатқан білім ордасында шәкірттерін білім 
нәрімен сусындатып, үлкен қажырлы еңбек сіңірген ұлағатты ұстаз Фаузия апайды мақтанышпен атап 
өткім келеді. 
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 «Ұстазы мықтының ұстанымы мықты» дегендей, өз ісіне өте жоғары жауапкершілікпен қарайтын, 
білімді, өзіне де өзгеге де талап қоя білетін, еңбекқор, келешегінен мол үміт күттіретін шәкірттер 
тәрбилей алуымен дара бойы озық тұрған ұлағатты ұстазды неге мақтанышпен айтпасқа! 

 Қымбатты да ардақты, тума педагог, ұлағатты ұстаз – Фаузия апай, мерейтойыңыз құтты болсын! 
Бала-шағаңыздың рақатын көріп, өмір-жасыңыз ұзақ болғай! Отбасыңызға амандық, кетпес дәулет, мол 
ырыс-несібе, асақақ абырой тілеймін! 

 
 

ТІЛДЕСІМ АРҚЫЛЫ КӘСІБИ ТІЛДІ ҮЙРЕТУДЕ ҚАТЫСЫМ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 
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Қазақстан инженерлік технологиялық университеті, 
Алматы қ, raisa_rh@mail.ru  

 
 Түйіндеме: Мақалада жоғары техникалық университетті кәсіби тілді тілдесім әрекеті арқылы 

меңгертуде қатысым әдісінің тимділігі айтылады. Қатысым әдісін қолданып тілді үйрету кәсіби 
мамандарды даярлаудағы маңызды мәселе. 

 Тірек сөздер: тілдесім, қатысым әдісі, қарым-қатынас, кәсіби тіл. 
 Аннотация: В статье предложена эффективная методика обучения в речевой коммуникации и ее 

нормативного употребления ее студентами высшего технического университета. Данная статья 
представляет собой разработки практических основ формирования навыков научной речи студентов 
технических специальностей. 

 Ключевые слова: язык, метод общения, общение, профессиональный язык. 
 Annotation: This article offers an effective technique of training in the oral ahd professional communications 

and normative using of it by the students of Higher Technical University. The given article represents the 
development of practical basis formation of scientific speech skills of students from technical faculties. 

 Keywords: language, communication method, communication, professional language. 
 
 ҚР президенті Қ.Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі халыққа жолдауында «Қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. 
Ол үшін жұмыла жұмыс істеуіміз керек»... «Біз оқушылардың қабілетін айқындап, кәсіби-бағдар беру 
саясатына көшуіміз қажет. Бұл саясат білім берудің ұлттық стандартының негізі болуы тиіс. Елімізде 
техника саласының мамандарына сұраныс өте жоғары. Біз ғылымсыз еліміздің дамуын қамтамасыз ете 
алмаймыз» делінді. Сонымен қатар елімізді жасампаздық пен ілгерілеуге жетелеуде білім беру сапасын 
жақсарту күн тәртібінен ешқашан түспейтінін қадап айтты. Қазақстан әлемдегі айтарлықтай тұрақты 
және үдемелі дамыған елдердің бірі болып табылатындықтан, білім беру жүйесінің алдында шешуші 
міндеттер орын алады. Олар: әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялану; педагогикалық қызметтердің 
мәртебесін көтеру; сапалы білімге қол жетімділік кепілін күшейту; басқару жүйесі мен білімді 
қаржыландыруды одан әрі жетілдіру. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасында цифрлы жүйеге 
көшу жоғары оқу орындарында тілді үйретуде студенттердің білім меңгеру қабілеттерін дамыту, жаңа 
технологиялар арқылы үнемі ізденіске бейім кәсіби мамандарды даярлау міндеттерін жүктейді. Осыған 
орай еліміздегі оқу орындарында ұлттық инновациялық жүйе мен экономиканы дамытудың білімге 
негізделген бәсекелік әлеуетін қалыптастыруда тілдік қатынастың ролі зор. Бүгінде техникалық жоғары 
оқу орнында оқитын болашақ инженер мамандардың цифрлы технологияны игеруімен қатар кәсіби 
негізде тілді еркін меңгеруі күн талабы.  

Білім мен тәрбиесі ғажайып түрде үндескен, ұлттық идеологиясы темірқазығына айналған табысты ел 
болуымыз үшін саналы түрде барлық қасиеттерімізді ізгілендіріп, сананы рухани жағынан жетілдіріп, 
тілімізді үнемі дамытып отыруға тиістіміз. Осыған орай, жоғары оқу орындарында тілді үйретудегі негізгі 
мақсатымыз- жан-жақты, кәсіби машығы дамыған тұлғаны қалыптастыруда тілді қарым-қатынас құралы 
ретінде қолдануға үйрету, олардың болашақ мамандығы аясында еркін білу дағдысын қалыптастыру. 
Техникалық жоғары оқу орындары мамандығының барлық саласында мемелекеттік тілдің қолдану аясын 
кеңейтіп, оның мол мүмкіндіктерін қоғамдық қарым-қатынаста, өндіріс орындарында пайдалану елімізді 
өркениетке апарар жолдың бастауы. Себебі ана тілінде еркін сөйлеп, ойлай алатын, оны терең меңгерген 
азамат өзінің жан-жақты білімділігімен өз елінің мәртебесін жоғары көтермек. 

Тіл үйрену дүниені тану кілті дейді. Тіл арқылы сол елдің әдебиетін, мәдениетімен қатар тарихын 
танып біледі, мамандық саласында қарым-қатынас орнатып, сөйлесу дәрежесіне жетеді. Тілді меңгерту 
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мазмұнына мәтіндер, тілдік материалдар қарым-қатынас жағдаяттары, лексикалық, грамматикалық, 
фонетикалық бірліктер жатады.  

 Қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне оқыту әдістемесі ілімінде тілді үйретудің тиімді әдістерінің негізін 
қалаған әдіскер-ғалымдар С.Жиенбаев, Ш.Сарыбаев, Н. Оралбаевалармен қатар Р.Ш.Оразбаеваның 
еңбектерінде де жан-жақты зерттеле отырып, әдістеме ғылымына өзіндік жаңалығымен енді. 

Ғалым Ф.Оразбаева: «Қазақ тілінде сөйлеуге үйрету арқылы оқытушы үйренушіге ойын қазақша 
жеткізе білумен қатар, пікір айтуға, көзқарасын білдіруге де тәрбиелейді. Сөйлеуге үйрету – тілді жалаң 
меңгеру емес, адамның жалпы ойлау қабілетін кеңейту, жетілдіру деген сөз» дейді [1]. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесінде «тілдесім» ұғымын алғаш рет қолданысқа енгізіп, жан-жақты 
саралаған ғалым Ф.Ш.Оразбаева мынандай анықтама береді: «Тілдесім процесі жүрмей, оқыту да іске 
аспайды. Өйткені оқытудың негізі – тілдік қарым-қатынас, сөйлесу, тілдесу. Сондықтан тілдесім – тіл 
арқылы қарым-қатынас – барлық оқыту процесінің маңызды тірегі, қажетті шарты» [1]. 

 Тілдесім әрекеті арқылы тілді кәсіби деңгейде үйретуде алға қойылатын басты мәселе студентті өз 
саласы бойынша еркін қарым-қатынасқа түсуге үйрету. Ол үшін оқытушы түрлі тіл үйрету әдістеріне 
жүгіне отырып, ізденеді. Мемлекеттік стандарт пен білім беру талаптарына сай материалдармен 
толықтырып, өз білімі мен біліктілігін де үнемі арттырып отырады. 

 Осы орайда, сабақтың барысында әдіс-тәсілдерді қажетіне қарай қолданудың артықшылығы бар. 
Мысалы, бір сабақта түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану сабақты түрлендіреді, қызықты өтуіне жол береді. 
Түрлі әдіс-тәсілдер арқылы түрлендіру студентті шаршатпайды, өз мамандығының төңірегінде тілдесуіне 
мүмкіндік жасап, кәсібіне қызығушылығын арттырады.Оқыту әдістемесіндегі түсіндіру, жаттықтыру, 
баяндау әдістерімен қатар, осы оқыту әдістерінің барлық түрлеріне қатысты ерекшеліктерді меңгерген 
қатысым әдісі бар. Дәстүрлі әдістерді қолданудың тиімділігі ғылыми тұрғыдан әбден дәлелденген десек 
те олардың атқаратын қызметі қатысым әрекетіне келіп тіреледі. Ол тіл үйренуші студенттердің сөйлеу, 
тілдесу қабілетін дамытудағы ең тиімді әдістердің бірі. 

 Профессор Ф.Ш.Оразбаеваның ғылыми зерттеуінде ұсынған қатысым әдісімен оның принциптері 
жоғары оқу орындарында қазақ тілін орыс аудиториясында қатысымдық тұрғыдан меңгертуде ең тиімді 
әдіс екені әлдеқашан дәлелденген. Бұл әдістің маңыздылығы сол тілдесім әрекеті арқылы тілді меңгерту 
барысында сабақтың құрылымы түгелдей сөйлеу қатысымына негізделеді. Сөйлеу процесінің негізінде 
қатысымдық принциптер жатыр. Сөйлеу тілін дұрыс дамыту үшін белгілі бір тілдік дағдылар 
қалыптасады. Олар: сөздік қорының мол болуы, сөз, сойлем мағыналарын түсініп, сауатты байланыстыра 
білу, сонымен бірге жазбаша сауаттылығын көтеру, жазбаша тілдесе білу дағдылары. Мұндай тілдік 
дағдылар студенттің сабаққа деген белгілі бір әрекетінің қарқындылығы мен белсенділігін арттырады. 

 Қатысым әдісінің тілді оқытуда басқа әдістерге қарағанда өзіндік айырмашылығы бар. Қатысым әдісі 
тілді оқыту саласындағы әдістердің жиынтығы себебі ол сөздің қолданылу ерекшеліктері мен 
мағыналарын түсіндіреді, тілдің грамматикалық құрылысын меңгертеді. Тіл үйренушінің тілдесім 
арқылы сөз байлығы дамиды, дұрыс сөйлеу қабілеті артады, тілдік тұлғаларды дұрыс оқып жазуды 
игереді, олардың тілдік қарым – қатынас шеберлігі өз мамандық саласы бойынша қалыптасады. 

 Техникалық жоғары оқу орындарында мамандыққа қатысты кәсіби тілді тілдесім әрекеті арқылы 
оқытуда қатысымдық әдісті қолдану тікелей байланыс бойынша оқытушы мен студенттің қарым – 
қатынасының негізінде қалыптасады. Сабақтың барысында екі жақтан бірдей болатын тілдік қарым – 
қатынас арқылы, яғни тіл үйренуші мен тіл үйретушінің, берілген тапсырмаларды орындауы, өз бетінше 
жұмыс істеуі, екі жақтан болатын іс – әрекеттің нәтижесінде байланыс жүзеге асады. Ондай байланыс тек 
сабақ арқылы жүргізілмейді, ол күнделікті өмірде де жүріп жатады. Бір студенттің екінші студентпен 
мамандық саласындағы пікірлесуі, сөйлесе білуі, кәсіби тақырыптық қарым – қатынаста қалыптасады.  

 Студенттің өз мамандығына байланысты сөйлесіп, түсінісуінде адамның жеке қабілетін ескеруді 
негізге алу керек. Олардың жеке басына тән тілді тілдесім әрекеті арқылы меңгерудегі барлық қасиеттерін 
жан – жақты қарастырып, олардың үнемі байланыста болуын қадағалап отыру қажет. Ол үшін 
жаттығулар мен тапсырмалар студенттің ынтасына қарай ұйымдастырылып берілгені өте жақсы. 
Мысалы, мәтіндік тапсырмалар, сұхбаттар, мультимедиялық, интерактивті тақта кабинетіндегі 
тақырыптық тапсырмаларды түрлендіріп беріп отыру арқылы тілді қатысымдық тұрғыда меңгертуге 
болады. 

 Болашақ маманды кәсіби тілде тілдесім әрекеті арқылы сөйлеуге үйретуде жүргізілетін жұмыстардың 
түрлерін айқындау, жаттығулар мен тапсырмалардың жүйелілігін қадағалау, олардың қызметін 
анықтауды қажет етеді. Сабақ барысында қолданатын қатысым әдісінің жұмыс түрлері екі адамның бір-
бірімен тікелей қарым-қатынасы, тіл үйренуші мен тіл үйретуші арасындағы бетпе-бет байланыс. Кәсіби 
бағытта тілдесім - әр түрлі материалдарды меңгеру, алғашқы кезеңге қатысты қажетті сөздік құрамды 
жан-жақты пайдалана отырып тілдесу, пікірлесу. Кәсіби бағдарлық тілдесім айтылған ойдың адамға 
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түсінікті болып, екінші адамның оған өзіндік пікірі қалыптасатындай қабылдауына мүмкіндік жасауын 
қажет етеді. Тілдесім әрекеті арқылы студенттер екеуара, үшеуара, топ болып бір-бірімен қарым-
қатынасқа түседі. Сөйтіп, қатысым әдісін қолдана отырып, ортақ тақырыпта әңгіме-дүкен құрып, тілдесім 
әрекетін іске асырады. Мысалы, оқытушы мамандыққа қатысты бір сөз айтады. Бірінші студент осы сөзге 
байланысты бір сөйлем құрайды. Келесі студент осы сөзге байланысты тағы бір сөйлем 
құрайды.Осылайша бірнеше студент тілдесім арқылы шағын мәтін құрап, мамандығына қатысты сөздік 
қорын толықтырады. Осылайша студент тілдесім арқылы мамандығына қатысты қарым-қытынасқа түсіп, 
байланыстыра сөйлей білуге, ақпаратты тыңдай отырып, тілдік қарым-қатынаста пайдалана алуға, өз 
пікірін нақты білдіруге үйренеді. 

Студенттерге мамандыққа қатысты жаңа сөздермен әңгіме құрастыру тапсырмасы берілсе, сабақтың 
ұйымдастыру кезеңінен бастап мамандыққа қажетті сөздер, сөз тіркестері, сөйлем үлгілерін қатысым 
арқылы жүзеге асыра алады. Берілген әңгіме құрастыру тапсырмасы ары қарай сөздікпен жұмыс, аударма 
тапсырмасына, интерактивті тақтада өз бетімен жұмыстарды орындауға ұласады. Тілдік қарым – 
қатынасты сауатты меңгертуге байланысты берілетін сөздікпен жұмыс, мәтіндік жұмыс, аударма 
жұмыстарының бәрі де сабақта өз нәтижесін береді. Тілді тілдесім әрекеті арқылы меңгертуде барлық 
жұмыстарда қатысымдық әдісінің жүзеге асуы үшін қажетті тілдік тұлғалардың түрленіп, әр түрлі 
жағдайда өзгертіліп отыруы қажет.  

Тілді тілдесім әрекеті арқылы үйренген алғашқы кезеңде-ақ қарым-қатынасқа түседі, ал белсенділігі 
жоғары болған жағдайда сөздік қорын байытады, лингвистикалық, аутентикалық материалдар арқылы 
үйренушілер өзінің бар білімін дамытады. Болашақ маман иесі түрлі жағдаяттарға қатысты мәселелердің 
шешімін табуда жеке пікірін білдіріп, жоғары белсенділік көрсете алады. Шаршы топ алдында сөз 
сайысына түскенде, қарым-қатынасқа түсіп, сөйлеуге тілдесуге үйренеді. Басқадан естіген сөзін жадында 
сақтап, келешекте пайдалана отырып, өмірдегі қарым-қатынасты дамытады. Мұндай қарым-қатынас 
тілдің икемділігін орнықтырады. Қатысым әдісі тілдік таным, қатысымдық танымды тудырады. Ол 
адамдардың қатынасының негізі болып саналады. Екеуара және топ болып бір мақсатқа жету үшін, 
шешім қабылдау үшін, бір-бірімен тілдеседі, келіседі. Белгілі бір тапсырманы дұрыс орындауда, одан 
жоғары нәтиже шығару бағытында үйренуші дербес қабілетін пайдаланып, қарама-қарсы адамнан да 
қатысым арқылы өзіне қажетті мәлімет алады. 

Қорыта келсек, қазақ тілін тілдесім әрекеті арқылы меңгертуде қолданылатын қатысымдық әдіс 
ізденушіні талаптандырады, алдына қойған мақсат-міндеттеріне жетуіне ұмтылдырады.  
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ҰСТАЗДАРДЫҢ ҰСТАЗЫ 
 

Ерхожина Ш.Л. 
 педагогика ғылымдарының кандидаты, 

 Сүлеймен Демирел атындағы университет 
 
 Әр шәкірттің көкейінде «ұстазым» деп атай алатын, осы ұлағатты есімді оған лайық санап, өзі іштей 

екшелейтін ерекше тұлғалары болады. Тұлғалары деп көбейтіп айтқанымызбен, оның біреу, екеу 
болатыны да белгілі. Ал сол тұлғаны ұстаз еткен шәкірттердің көп болуы – таңғаларлық жағдай емес. 
Себебі дәл осы үрдістің басты фигуранты – ғалым Фаузия Шәмсиқызы еді. Елімізде қазақ тілін ең алғаш 
комуникативтік тұрғыдан оқыту идеясын ұсынып, елеулі жаңалық ашқан ғалымның соңынан ерген 
шәкірттердің көп болуы кездейсоқтық емес. Тіл теориясы мен әдістемесіне қатысты зерттеулерге 
жетекшілік ете, 50 шәкіртті қорғатып, ғылымға бағыт сілтеген Фаузия Шәмсиқызының ғылыми 
қарымының ауқымды да терең болуы және зерделеген теориясын әдістемелік тұрғыдан жүйелеп, оқыту 
үдерісіне енгізуі, Құдайберген Жұбановтың «Білімге айналмаған ғылым – пайдасыз ғылым», – деген 
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ұшқыр ойлы сөзін еске салады. Яғни қай ғалымды қолға алса да, оның міндетті түрде білімнің қажетті 
тұсында белді қызмет атқаратынын айтып отырмыз. Тілдің теориясы мен әдістемесін қатар ала жүріп, 
«оқылым», «айтылым», «тыңдалым», «жазылым» терминдерін ғылыми айналымға қосып, тілді оқытудың 
негізгі көзі ретінде танытты. Әдістеме ғылымына бірегей де сара жол салған ардақты ұстазымыздың қазақ 
және орыс тілдерінің теориялық мәселелері мен әдістемесіне қатысты ғылыми кадрлар даярлайтын 
докторлық диссертациялық кеңесті басқарғанын есепке алсақ, сол кеңестен қорғаған республикамыздың 
түкпір-түкпірінде қызмет етіп жүрген қаншама мамандардың да ұлағатты ұстазы екенін еске салады.  

 Бүкіл әлемде ойлау жүйесінің ұшқырлығымен, сөз саптау өресінің биіктігімен дараланған тұлға – 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан сынақ алып, ұстаздық етуінің өзі – Фаузия Шәмсиқызын 
қазіргі таңдағы білім беру саласының майталманы деп тануымызға, оқытудың кез-келген проблемасын 
шешудегі тұшымды тұжырымдары мен келелі пікірлерін бұл саланың дидактикалық әдіс-тәсілдерін 
дамытуға қосқан үлесі деп білуімізге дәлел. Ғалымның: «Тіл ғылымын танып-білген сайын ол күрделеніп, 
тереңдей түседі» деген пайымына зер салар болсақ, ізденіс-зерттеулерін бір сәтке тоқтатпастан, сонау 70-
90 жылдардағы тіл ғылымының теориясы мен әдістемесін зерттеуді қарқынды дамытқан Сағира 
Рахметова, Нұржамал Оралбаева, Рабиға Сыздықова сынды ғалым апаларымыздың ізін баса, 
жаңалықтарымен жарқ ете қалған Фаузия Оразбаеваның өз зерттеулерін қазіргі заманның сұранысына 
жауап бере алатын жаңашыл технологиялар негізімен ұштастыра түсуін, нағыз ғылыми интеграция деп 
білеміз. Қазіргі таңда ғалымды білмейтін жан кемде кем. Дұрысырағы, адами қасиеттен бір айнымаған 
парасат иесінен тәрбие алмаған, еңбекқорлық пен ізденімпаздық секілді абзал қасиеттердің үлгісін 
көрмеген, яғни майталман ғалымның ұстаздық тәлімін алмаған әдіскер мамандар кемде кем деп 
айтқанымыз жөн. Себебі қазақ тілін үйрету бағдарламасын жүйелеп, 2007 жылы тұңғыш жасалған 36 
кітап, 6 электрондық нұсқадан тұратын оқу-әдістемелік кешен түзуді ұйымдастырып көш бастады. 
Жоғары бағаланған бұл кешенді қолданбаған тіл үйренушілер аз болған жоқ. Бүкіл республикаға таралған 
жалпы орта білімге арналған оқулықтарды құрастыру ісінде де танымал автор. Абай атындағы Қазақ 
Ұлттық педагогикалық университетінде ұлттық рухани құндылықтарды бойына сіңірген, үздік өркениетті 
игерген, озық технологияны дәстүрлі әдіс-тәсілдер мен ұштастыра білетін, танымы жоғары, білікті маман 
тәрбиелеу ісінде үздіксіз еңбек етіп келеді. Саналы өмірін ғылымға арнаған, аз сөйлеп, көп іс 
тындыратын, өз кәсібіне адал, болмысы бөлек жарқын тұлғаны ұстаздардың ұстазы деуге дәлел аз емес.  

 Табиғат пен қоғамның өзгерiп отыратыны сияқты, ғылым да жаңарып, заманның ағымына, 
сұранысына қарай толықтыруды қажет етеді. Қазіргі білімнің жаңаша мазмұнды бағдарламалармен 
оқытылу талабы да – осы заман сұранысы. Елімізде жалпы білім беру бағдарламаларын қайта құрып, 
жаппай жаңа оқулықтарды құрастыру ісі мен жаңа жүйе арқылы оқыту мәселелері өзекті болып отыр. 
Бүкіл Қазақстан мектеп мұғалімдерінің жаңа құрылымды қабылдауда біраз дүрліккендей әрекеттеріне 
жөн айтып, жаңаша білімнің маңызын түсіндіру жұмыстары мен оны оқытуда әдістемелік жол көрсетіп, 
ғылыми-тәжірибелік конференцияларда баяндама жасап, ұстаздар қауымын ерінбей үйретіп келеді. 
Мемлекеттік тілді дамыту мәселелеріне алаңдаушылық білдіріп: «Мемлекеттік тілге деген сұранысты 
жолға қоймасақ, тіл көшінің тұралауы мүмкін…» деп, бұл мәселенің мемлекеттік деңгейде шешілуі қажет 
екенін алға тартады. Қазіргі тіл реформасы – Латын қарпіне көшудің де өте ауқымды мемлекеттік іс 
екенін айтып, оны іске асырудың тетіктерін дәл, ешкімге зиянын тигізбей, бала психологиясына салмақ 
түсірмей, қолданысқа енгізу туралы өз пікірін білдіріп келеді. Табиғат-ананың сыйлаған сабырлылығына 
сай Фаузия Шәмсиқызы ешқашан асығыс ой айтып, ұшқары шешім қабылдап көрген жан емес. Әрбір 
айтқан ойы, ұсынған салмақты идеялары мен зерделі сөздері, тегеурінді ойлары қонымды әрі маңызды 
болып келеді. Осындай көп қырлы жанның тұлғалық болмысын жақын тартып, өзіне ұстаз санап, 
ұлағатын үлгі тұтатын шәкірттің бірі – өзіммін. Абай атамыздың атындағы қарашаңырақтан түлеп ұшып, 
алдыңғы толқын апаларымыздың сара жолымен жүруді құп алып, ғылымға ден қойдық. Қазақ тілін оқыту 
әдістемесі ғылымына қызығып, ізденіс, зерттеу үстінде ғалымның ғылыми кеңестерін алып, бағыт 
түзедік. Жаны жайсаң жанның ғылымдағы болмысы талапшылдық қасиетімен үйлесімділікпен қабыса, 
үнемі биік тұратынына көзіміз жетті. Мақсатқа еңбекпен жетудің қадірін түсіндік.  

 Біз секілді шәкірттерді ұстаздықтың ұлы қызметіне даярлап, тәрбиелегеніңіз үшін, ғылымға деген 
қарымымызды байқап, бағалағаныңыз үшін, үміт артып сенгеніңіз үшін сізге әрқашан алғыс айтамыз.  



177 

 Алаштың күн келбетті көркем ақыны Мағжан Жұмабаев «Алты Алаштың игі жақсысы бас қосса, 
төрдегі орын – ұстаздікі» деп тегін айтпаса керек. Ұстаздардың ұстазы, мерейтойыңыз құтты болсын! 
Қашан да мерейіңіз үстем болсын демекпіз!  
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Түйіндеме: Бұл мақалада профессор Ф.Ш.Оразбаеваның қазақ тіл біліміне қосқан үлесі жазылған. 
Сонымен қатар профессордың ХХ ғасыр басындағы тіл білімі өкілдері А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, 
С.Аманжолов зерттеулеріне деген көзқарасы және олардың еңбектеріндегі тың ойларына жүргізген 
талдаулары талқыланады.  

Аннотация: В данной статье автор подробно описывает вклад профессора Ф.Ш.Оразбаевой в 
развитие казахского языкознания. Кроме того, в статье рассматривается анализ трудов и точка зрения 
профессора на представителей языкознания начала ХХ века А. Байтурсынулы, К. Жубанова, 
С.Аманжолова.  

Annotation: In this article the author describes in detail the contribution of Professor F.Sh.Orazbayeva to the 
development of Kazakh linguistics. In addition, the article considers the analysis of the works and the point of 
view of the Professor on the representatives of linguistics of the early twentieth century A. Baitursynuly, 
K.Zhubanov, S. Amanzholov. 

 
Қазақ елінің қилы тарихында ұлттық идеяны қалыптастыру мақсатында еңбек етіп, қуғын-сүргенге 

ұшырап, құрбан болған қайраткерлер аз емес. Олардың қатарына әдебиет, мәдениет, тіл қазынасын 
зерделеп, артынан мол мирас қалдырған ғалымдарымызды жатқызамыз. Сонау ХХ ғасырдың басында 
жаны қыршыннан қиылған тілшілеріміздің еңбектері Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған жылдары 
шаң басқан мұрағаттардан қайта шығарылып жаңғырды. Сонымен бірге жаңашыл бағыттар, ғылыми 
көзқарастар қазақ тіл білімінің негізін салушы тұлғаларымыздың пікірлерімен қайта зерделеніп, жаңа 
парадигмалардың қазақ тіл білімінің алаңына келуіне себепкер болды. Қазақ тіл білімінің негізін салушы 
тілші ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапқан ғылыми ой-түйіндерді, ұлттық нақышымызды 
айқындайтын зерттеулерді жаңа парадигмаға негізделген тіл білімімен ұштастырып, ғылыми 
көзқарастарын халыққа танытып, өз зерттеулерінде теориялық және практикалық қазақ тілін жаңа 
деңгейге көтеру жолында еңбектеніп жатқан ғалымдарымыздың бірі – профессор Ф.Оразбаева.  

Профессор Ф.Ш. Оразбаева қазақ тіл білімінің бастау көздері болып табылатын А.Байтұрсынұлы, 
Қ.Жұбанов, Т.Шонанов, С.Аманжолов және қазақ әдебиетінің майталмандары Ж.Аймауытов, М.Дулатов, 
М.Жұмабаев т.б. тілшілер мен әдебиетшілер еңбектеріндегі тілдік қарым-қатынасқа, тілдік танымға және 
әдістемеге қатысты көзқарастарын, терең пайымдарын әрдайым зерттеулеріне арқау етіп, бүгінгі 
заманның құндылығы ретінде танытты. Ол жайында профессор Ф.Оразбаева: «Жиырмасыншы ғасыр 
басында ел тәуелсіздігін, ұлт мүддесін қорғау жолында еңбек еткен, көш бастаған Алаш арыстарының 
ұстанымдарына сүйенсек, олар аманаттаған: «Өмір мұраты – азаттық», «Адам мұраты – тәрбие», «Ұрпақ 
мұраты – білім» деген қағидалар қазіргі ХХI ғасырда Ұлы дала елін сақтаудың, адамзаттық 
құндылықтарды игерудің, келешек ұрпақты өркениетке жеткізудің негізгі бастауы, қайнар бұлағы болып 
табылады»[1; 38] -дей келе, А.Байтұрсынұлы еңбектерін талдап: «А.Байтұрсыновтың құнды пікірлері 
тілдегі әдістеме мәселесіне ғана қатысты айтылып қойған жоқ. Сонымен қатар тілдің теориясын, оқу, 
жазу, сөйлеу жүйесіне байланысты ойлары да, сөйлемнің құрылысы мен ерекшеліктерін тұжырымдайтын 
көзқарастары да қазіргі тіл білімінде ерекше орын алады» [2; 11] – деп бағалады. 

Профессор Ф.Оразбаева «Ұлтты сүю – ұлылық тағзым» дей келе, еліміздің жаһандану кезеңіндегі жас 
ұрпаққа қазақ тіл білімінің бастаушысы Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерін танытып, тілтанымдық, 
әдістемелік ой-пікірлерін ұсына отырып, А.Байтұрсынұлының мұғалімдерге қажет қағидаларын 
көрсетеді:  
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- «тілдік материалды жеңілден ауырға, оңайдан қиынға, жайдан күрделіге қарай оқыту керек деген 
дидактиканың принципін өте тиянақты ұсынған жөн; 

- оқушыларға арналған материалдар аса түсінікті болуы шарт; 
- мәтіндер, көрнекілік, иллюстративтік материалдар қазақ баласының халықтық ұғымына таныс, 

жақын болуы тиімді; 
- тілді оқытуда тіл ұстартуға, көркем сөзге ден қойған дұрыс; 
- тілді үйрету ана тілінің сөз, сөйлем жүйесін білгізумен қатар жүруі тиіс; 
- тілді үйрету үшін, мұғалім бірнеше әдісті тауып, пайдалана білуі керек; 
- мұғалім балаға білімді өз тәжірибесі арқылы жинақтауға жағдай жасап, тілді тез үйренуге қарай 

үнемі бағыт-бағдар сілтеп отыруы қажет»[3;17].  
Тілші ғалым Ф.Оразбаеваның қазақ тіл білімінің негізін қалаушы А.Байтұрсынұлының бұл пікірін 

ортаға шығарып, еңбегіне арқау еткені ғылыми қызығушылық емес, ұлттық қажеттілік екені аян. Себебі 
бүгінгі күні сан-салаға тарқатылған тіл үйрету әдістемесі қатардағы мектеп оқушысын оқытып жатқан 
мұғалім үшін күрделі көрініп, ғылыми терминдер мен технологиялардың көлеңкесінде негізгі мақсат 
қалып жатқаны жасырын емес. А.Байтұрсынұлының айтып отырған талаптары жеңіл әрі нақты тілмен 
түсіндірілгенін ескерсек, Ф.Оразбаева бұл талаптарды білім беру үдерісіне қатысатын барлық тұлғаларға 
жалпылау мақсатын көздейді.  

Профессор Ф.Оразбаева Ахмет Байтұрсынұлы еңбектерінің маңыздылығын: «Ғасырдың елең-алаң 
басында айтылған ұлы ұстаз пікірлерінің қай-қайсысы да әлі күнге өзінің өзектілігін жоғалтпай келе 
жатыр. Ұлылық тағылымы, ұстаздық өнегесі, мәңгілік тұғыры деген ұғымдардың қасиетті төркіні мен 
тарқамас тамыры да осында жатқан болар» [3; 17] - деп тұжырымдайды.  

Ф.Оразбаева тілдік қатынасқа түсуші тұлғалардың қызметтерін айқындауда А.Байтұрсынұлының 
«Баяншы» терминін дамытып, жаңа сапалы деңгейде қайта жаңғыртуы ұлы тұлға еңбегіне көрсеткен 
тағзымы екені сөзсіз. А. Байтұрсынұлының тың зерттеулерін «Тілдік қарым-қатынас» атты еңбегіне арқау 
етіп қана қоймай, «А. Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы»[4], «А. Байтұрсынов және әдістеме 
ғылымы»[5], «Алаш арыстарының аманаты – тіл»[1] т.б. тақырыптарда ғылыми мақалаларын жариялады.  

Жаһандану кезеңінде тілді, ұлттық құндылықтарды жас ұрпаққа жеткізу жолында қызмет 
еткен ғалым қазақ жеріндегі алғашқы тіл білімінің басталуына негіз болған А.Байтұрсынұлы 
еңбектерімен бірге, Қ.Жұбановтың тіл теориясына, тілді оқытуға, педагогикаға, психологияға және 
лингводидактикаға арналған құнды пікірлерін талдайды. Қ.Жұбанов қолданған танымдық әдістердің 
ерекшелігін Ф.Ш.Оразбаева: «Ғалым ұсынған тиімді әдістердің қатарында түйінді мәселеге көңіл аудару, 
сөзбен суреттеу, көрнекілік, өмірге үңілдіру, еңбек процесімен байланыс, жүйелі ойға төселдіру, 
оқушының алдына проблема қоя оқыту, бір пәнді игерту үшін оған екінші пәнді құрал ету және т.б. – 
бүгінгі күннің өзекті мәселелерімен ұштасып қана қоймай, қазіргі кезде басымдылық беріп отырған 
ізденістерге, дамыта оқытудың ғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік негізін қалаған ой-пікірлер 
болғанын аңғару қиын емес. Мәселен, қазіргі оқыту мәселелеріне байланысты қарастырып жүрген таным 
процесі – өмірге үңілдіру; проблемалы оқыту – оқушы алдында проблема қоя оқыту; пәнаралық байланыс 
– бір пәнді игерту үшін оған екінші пәнді құрал ету; дамыта оқыту – жүйелі ойға төселдіру; тіл дамыту – 
сөзбен суреттеп көрсетудің негізгі бағыт-бағдарымен сәйкес келеді»[3;26]-деп тұжырымдайды.  

Ф.Оразбаева «Қ. Жұбанов – қазіргі қазақ тілі кафедрасының негізін салушы»[6], «Қ. Жұбанов 
еңбектеріндегі тілдік қатынас мәселесі»[7], «Қ. Жұбанов еңбектеріндегі тілге көзқарас»[8], «Қ. 
Жұбановтың педагогикалық мұрасы: лингводидактика және әдістеме»[9] т.б. мақалаларында 
қазақ тілінің теориялық ерекшеліктері мен әдістемелік мәселелерге кеңінен тоқталады.  

Сонымен қатар, С.Аманжоловтың: «Тіл - амал құрал оның арқасында адам бірімен-бірі қарым-
қатынасқа енеді, пікір алысады және бірін-бірі түсініседі. Тіл ойлаумен тікелей байланысты 
болғандықтан, сөзді және сөйлемдегі сөздердің бірлігінде ойлау ісінің жетістіктерін тіркеп отырады. 
Демек, адамның дүние танудағы жетістіктері сөзде, сөйлем құрылысында тіркеледі, сөйтіп адам 
қоғамында пікір алысуға мүмкіндік жасайды» [10;90] – деген пікірін толықтырып, қарым-қатынас адам 
психологиясының да қатысуымен жүзеге асатындығын Ф.Оразбаева «Тілдік қатынас» атты еңбегінде: 
«Адамның ойы мен санасы қаншама күрделі болғанымен, тілсіз ой жүзеге аспайды. Сондықтан да тіл – 
қоғамдық объективті шындықты танудың, оны өмірде пайдаланудың құралы болып табылады»[2;66]-
дейді. Ғалым С.Аманжоловтың ғылыми мұрасын «Профессор С. Аманжолов және тіл теориясы: 
өзектілігі, болашағы» [11], «Профессор Сәрсен Аманжолов мұрасының маңызы мен өзектілігі»[12] т.б. 
мақалаларында зерделейді. 

Академик Р.Сыздық «Тілдік қатынас» еңбегі жайлы: «Жұмыстың тағы бір құндылығы оның 
қазақ тіліндегі осы тақырыпқа жеке арналған алғашқы ізденіс екендігінде... Оқулық авторы оның 
ХХ ғасырдың алғашқы онжылдықтарындағы тарихи бастауын сөз етеді. А.Байтұрсынұлынан 
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бастап Шәкәрім Құдайбердіұлына дейінгі ғалым-ағартушылардың тер төгіп, құнды еңбектер 
ұсынғанын да өте жақсы көрсетеді» [13;7]-деп бағалайды.  

Қазақ тілінің табиғи болмысын жете түсінген Ф.Оразбаева біріншіден, ғылыми зерттеулеріне 
тіл білімінің бастау көзі болатын тұлғаларымыздың еңбектерін арқау ете отырып, жас ұрпаққа 
«ұлылыққа тағзым» үлгісін көрсетеді; екіншіден, тарихи кезеңнің құрбаны болып, ұмыт болған 
зерттеулерді жас ұрпаққа қайта түсіндіру арқылы жаңаша қырынан қайта жаңғыртады; 
үшіншіден, тілдік қарым-қатынас теориясын зерттеу барысында әлемдік зерттеулерге талдау 
жасаудан бұрын тілдік теориялар мен функциялардың түсіндірілуін қазақ тіл білімінің негізін 
салушылардың еңбектерінен саралап, дамытып ұсынады; төртіншіден, тілді оқытудағы келелі 
мәселелердің бастау көзін қазақ тіл білімінің зерттеушілерінен алуымыз керектігін айта отырып, 
бүгінгі инновациялық технологиялармен үндестігін айқындайды; бесіншіден, қазақ тіл біліміндегі 
жаңа парадигмалар тұрғысынан қалыптасқан ой-пікірлердің негізін ХХ ғасырдың басындағы 
еңбектерден зерделейді.  

Қазақ тіл білімінің ХХІ ғасырдағы жаһандану үдерісіне төтеп беріп, жаңаша бағыт алып, 
ғылыми теориялық, методикалық, методологиялық тұрғыдан дамып, өркендеу жетістіктері 
жолында профессор Ф.Оразбаеваның еңбегі аса зор деп білеміз.  
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 Түйіндеме: Қазақ тіл білімі ғылымында өзіндік орны бар, тіл білімі, әдістеме саласында зерттеулер 
жүргізіп, бүгінгі күн талабына сай сүбелі еңбектер жазған ұлт мақтанышы, профессор Фаузия 
Оразбаеваның адамдығы жайында сөз болады 

 Кілт сөздер: қазақ тіл білімі, ұлт мақтанышы, ұстаз, профессор, адамдық, адалдық, жауапкершілік, 
еңбекқорлық. 

 Аннотация: Профессор Фаузия Оразбаева профессор казахского языка, занимает уникальное место в 
науке казахского языкознания, исследованиях в области лингвистики и методологии и с гордостью 
отмечает современные требования. 

 Ключевые слова: казахское языкознание, национальная гордость, учитель, профессор, человек, 
честность, ответственность, усердие. 

 Annotation: Professor Fazza Orazbaeva, professor of the Kazakh language, occupies a unique place in the 
science of Kazakh linguistics, research in the field of linguistics and methodology and proudly notes the modern 
requirements. 

 Keywords: Kazakh linguistics, national pride, teacher, professor, person, honesty, responsibility, diligence. 
 
Қазақ тіл білімі ғылымында өзіндік орны бар, тіл білімі, әдістеме саласында зерттеулер жүргізіп, 

бүгінгі күн талабына сай сүбелі еңбектер жазған ұлт мақтанышы Фаузия Оразбаева апай туралы айтудың 
өзі бір мәртебе. «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші, менің ұстаздық қызметіме жол 
ашып, ғылымға жетелеген Фаузия апайымның адамдық қамқорлығы мен ұстаздық ұлағатын айту кейінгі 
ұрпаққа үлгі болар ғибрат деп түсінемін.  

Кейінгі жылдарға шегініс жасасам, 1992 жылы 5-курста диплом жұмысыма пікірді Фаузия апай берді. 
Ол кезде апай оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі проректор болатын. Жұмысымды оқып, пікірін 
жазып, мен қорғап біткенше апай қадағалап отырды. Ол кезде балалық болар, апайдың соншалық 
жауапкершілікпен қарағанын сезіне де қоймаппыз. Бүгінгі күнде осы сферада жүргенде барып, көптеген 
адамдармен салыстыра қарап отырып, апайдың өз ісіне деген жауапкершілігінің қандай күшті екендігін, 
өзіне-өзінің қатал талап қойғыштығын, еңбекқорлығын сезініп, қызыға қараймын. Менің жүрегіме 
апайдың бейнесі сол кезден бастап ұялады. Жалпы өзіне сенімді адамдар ғана баламен балаша, жаспен 
жасша, кішімен кішідей, үлкенмен үлкендей, өзімен сөйлескен адамның қатарында тұрып тілдесе алады. 
Өзінің сенімін, өзінің мейрімін өзімен сөйлескен, қарым-қатынаста болған адамының жүрегіне ұялата 
алады. Жаратушы ондай адамға үлкен жүрек беріп, адамдарды алаламай, жақсылықтың жаршысы 
болуын маңдайына жазып қойғандай. Апайдың сол адамдарды бөлмей, қызметкермен де, студентпен де 
жылы шыраймен сырласуы, апайдың бейнесін одан сайын биіктете түсетін. 2004 жылдың қазан айында 
бірінші курс студенттерінің ұйымдастыруымен ұстаздар күніне кеш өткіздік. Кешті менің кураторлық 
тобым ұйымдастырған болатын. Мектептен кейін келген балалар, әлі жан-жағын толық танып-біле 
қоймаған, мұғалімдерге үйренісе алмай, өздеріне жоғарыдан қараған кейбір профессор-оқытушылардан 
қаймыға қарап, тосырқап жүрген кездері. Іштерінде пысықтары да бар, әртүрлі номинациялармен 
оқытушылар арасында сауалнама жүргізген. Сауалнама бойынша шығарған қорытындыларын маған 
көрсетпеді. «Апай, тосын сый болсыншы» деп өтінген соң мен де қазбалай қоймадым. Сауалнаманың 
қорытындысымен номинациялар дайындап, кештің соңында оларын жариялап, оқытушыларды бірінен-
кейін бірін шақырып, номинация бойынша жазған ленталарын тапсырып жатыр. «Ең қарапайым адам» 
номинациясын Фаузия апайға тапсырды. Мен іштей қатты қысылып қалдым. Ішімнен: «Қап, ыңғайсыз 
болды-ау. Неге балаларды тыңдадым, бірінші өзім қарап алуым керек еді. Білдей профессор, ғалымды 
осылай бағалады-ау» деп қатты ыңғайсыздандым. Апай мәз болып, қуанып барып, балаларға жақсы 
тілегін айтып кетті. Мен бәрібір тыншый алмадым. Апайға кіріп кешірім сұрайын деп шештім. 
Кабинетіне кірсем, апай қағаз жазып отыр екен. Мен кіре салып, асығыс шаруамды айтып жатсам, апай 
күліп «...жоқ, Гүлдариға балалар өзін кім түсініп, жылы сөйлессе сол адамды жанына жақын тартады. 
Олар ата-анасының жанынан кеше ғана ұзап шыққан, әлі жан-жағын толық танып білмеген, бәріне үрке 
қарап жүрген балалар ғой. Олардан жылы сөздеріңді аямаңдар, ортаға тез үйренісуіне, мамандығының 
сырын түсінуіне көмек көрсетіңдер» деп қайта өзімді қатты ұялтты. «Қарапайым» деген сөзді намыс 
көрген менің әлсіздігімді, бетіме баспай-ақ үлкен сабақ берді. Балалардың апайдың ғалымдығын емес, 
қарапайымдылығын айтқаны, біріншіден, бірінші курс әлі ол кісіден сабақ алмаған (апай жоғары 
курстарға сабақ береді), екіншіден алдына барғанда жылы қабақ танытып, өзімен тең дәрежеде сөйлесіп, 
сұхбаттасқаны ата-анасын, үйін сағынып жүрген бүлдіршіндердің жүрегіне жылылық ұялатқан екен ғой. 
Апай соны түсініп, ренжудің орнына қайта толқып отырыпты. Сол кезден бастап, мен де қайта апайға 
ұқсап қарапайым болуды үйрендім. Қарапайымдылықтың астарында үлкен кісілік жатқанын түсіндім. Әр 
кезде келеңсіз қылықтарды көрсем, сол оқиға есіме түсіп отырады. Ал апайдың КІСІЛІГІН қасында 
жүріп, әр кез, әр ісінен сезініп, өмірде өзіме үлгі тұтудамын.  
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 Ойланып отырсам, менің өмірімде апайдың үлкен ізі жатыр.  
 2010 жыл білім саласына өзге леп әкелген жылдың басы болды. Жалпы білім беретін орта 

мектептерде жаңа буын оқулығы жазылып, өндіріске енгізіліп жатса, ал жоғары оқу орындарында қорғау 
мәселесінде өзгерістер болып жатты. Ғылыми жұмыстарын жазып бітіріп, қорғауға шыға алмай жүрген 
ізденушілер қаншама. «Келесі жылы диссертациялық кеңес жабылады екен, қорғау мүлде басқаша 
болады» деген гу-гу қауесет жан-жақты жайлап алған. Бұл кезде мен «Теориялық және қолданбалы және 
тіл білімі» кафедрасында аға оқытушы болып қызмет істеймін. Ғылыми жұмысымды жазып, бітіріп, бірақ 
жоғарыдағы айтылған алып-қашпа әңгімеден кейін, «маған кезек қайдан келсін» деген көңілсіз оймен 
зерттеу жұмысын жылы жауып қойып, алаңсыз сабағымды беріп жүрген едім. Бір күні «Қазақ тілі 
теориясы мен әдістемесі» кафедрасында қызмет атқаратын Нұрша апайым «Сені Фаузия апай шақырып 
жатыр, тез кел» деп хабарласты. Кафедраға барсам Нұрша апай күтіп отыр екен. Мені көріп «апай сені 
күтіп отыр, жүр» деп кабинетіне бірге алып кірді. «Мені неге іздеді екен, кафедрамыз бөлек, апайдың 
менде қандай жұмысы болуы мүмкін» деген қобалжумен, Нұрша апайдың жетелеуімен кабинетке кірдім. 
Фаузия апай жылы жүзбен қарсы алып, сабағымды, жұмысымды, жетекшім Қалиев Ғабдолла ағайдың 
хал-жағдайын сұрай келе «ғылыми-зерттеу жұмысың қаншалық дәрежеде дайын, жетекшің тексерді ме?» 
деп сұрады. Мен жұмысымның дайын екендігін, жетекшімнің тексергендігін айттым. Апай: «Олай болса, 
мен Ғабекеңнің жауапкершілігін білемін, сенемін, сенің де сабақ бере жүріп жинаған тәжірибең бар, 
қорғауға шығасың, құжаттарыңды талапқа сай дайында. Үлгере алмаймын десең, Айгүл Каскеновнаға 
(кафедра меңгерушісі) ескертейін, біраз сабақтарыңнан босатсын» деді. Күтпеген жаңалығымды сіңіре 
алмай, не айтарымды білмей, апайға қарап тұрып қалдым. Мен үшін Нұрша апай жауап беріп жатыр. 
«Апай, алаң болмаңыз, жұмысын да, құжаттарын да дайындап үлгереді» деп. Апай Нұрша апайға қарап: 
«Олай болса, Нұрша, жауапкершілік сенде» деп, алдағы жасайтын жұмыстарымыздың жоспарын 
нақтылып берді.  

Жұмыс аяқталып, үйге қайтып келе жатырмын. Автобуста отырмын, жан-жағыма қараймын, бірақ 
ешкімнің даусын да естімеймін, көзім ішнәрсеге тұрақтамайды. Осы күйде отырып қуанышты хабарымды 
Несіпбай ағама айттым. Ол кісі рухани жан дүниесі өте бай, адамдардың бойынан тек жақсылықты ғана 
көретін, менің арқа сүйейтін сүйенішім еді. Менің бұл хабарыма қатты қуанып, маған біраз жылы сөзбен 
қолдау көрсетті. Ол кісінің менен де қатты қуанғанын сезінгенде барып, мен бүгінгі күнімнің маған 
керемет тосын сый сыйлағанын, оған себепкер Фаузия апай екендігін жан дүниеммен сезіндім. Апайды 
мен сырттай жақсы көретінмін, бірақ кафедрамыз бөлек болғандықтан апайдың алдына көп бара 
бермейтінбіз. Апайдың кафедрасына, қыздарына сырттай қызығып жүреміз. Ал мына жағдай менің 
армандауға да жүрегім дауаламайтын дүние. Менің сол кездегі өзімді бақытты сезінуімді, жүрегімді жара 
атойлаған қуаныш сезімін, ойлап кетсем әлі де тура сол кездегідей сезінемін, ол ешқашан ұмытылмайтын 
сезім. Дәл сондай сезімді оқуға түскен кезде сезінген едім. Сол жылы бірінші шілдеде диссертациялық 
жұмысымды қорғадым. Қыркүйек айында апай меңгеруші болып қызмет жасайтын «Қазақ тілі теориясы 
және әдістемесі» кафедрасына аға оқытушы болып ауыстым. Апайдың қасында жүріп, ғалым ретіндегі, 
ұстаз ретіндегі, адамгершілігі жоғары, рухани дүниесі бай үлкен тұлғаның қасында, тәлім-тәрбиесін 
көріп, бойға сіңіру бақытына ие болдым.  

 Сол жылы оқу басталып жатқан, қыркүйектің қым-қиғаш жұмыс қызып жатқан кезеңінде ағам 
Несіпбай дүниеден озды. Мен бауырымнан ғана емес, рухани сүйенішімнен айрылып, қатты қайғырып, 
жалғызсырадым. Менің сол күйімді жазбай танып, сезінген адам Фаузия апай болды. Ол кісі мені қасына 
шақырып алып, ұзақ әңгімелесті. Ағам туралы менің ақтарыла сөйлеуіме мүмкіндік жасады. Бүгінде 
ойлап отырсам, менің ағама деген қимастығымды, сағынышымды сыртқа шығартып, қайғымды 
жеңілдету үшін жасаған екен ғой. Жұмыстың көп кезінде соған уақыт тауып, менің көңілімді аулауға, 
қайғымды сейілтуге тырысқаны апайдың көрегенділігінің, кісілігінің бейнесі емес пе. Ол ғана емес, мен 
«ағама құран оқытсам деп едім» дегенімде, қашанға жоспарлағанымды, туыстардан қанша адам 
шақырмақшы екендігімді, бәрін сұрап алып, өзі бас болып, кафедраны жұмылдырып, мешіттен молдаға 
дейін өзі алдырып, университеттің асханасын сұрап алып, бәрін өзі ұйымдастырып, шығынына дейін 
көтеріп құран оқытты. Сол кезде мен ағамның рухымен іштей сырласып, рухани жан дүниемнің ойсырап 
қалған орнын, апайдың анамның қамқорлығындай қамқорлық көрсетіп толтырған үлкен жүрегін сезінген 
едім. Өзім жаңадан келіп жатсам да, мен үшін сонша жүгіріп, қызмет жасаған әріптестеріме де өмір бойы 
ризамын. Әр жақтан құралған адамдарды бір жұдырыққа жұмылдырып, ниеттес, тілектес етіп ұстау, 
екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс. 

Бірде апай ұзақ уақыт іссапарға кетіп, кафедраның жұмысын маған тапсырып кетті. Жұмыс болған 
соң, әр түрлі келеңсіздік те кездесіп жатады ғой. Тапсырылған бір жұмыс уақытында орындалмай, 
деканымыз Балтабай ағайдан сөз естіп, қатты ашумен оған кінәлі адамның үстінен арыз айттым. 
«Тапсырған жұмысты орындамайды» деп. Кейін апай іс сапардан келгеннен кейін, мән-жайды білген соң, 
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мені шақырып алып: «Гүлдариға, біз кафедрадағы келеңсіздікті сыртқа шығармай, өз ішімізде шешуіміз 
керек, біз өз ішімізден бүлініп жатсақ, сырт бізге күледі» деп. «Өз-өзіңді жаттай сыйла, жат жанынан 
түңілсін» деген мақалдың мәнін ұқтырды. Мен біздің ұжымның мықтылығы, ауызбіршілігінің 
жоғарылығы апайдың осындай ұстаныммен басқаруынан екенін сонда ұқтым. Апайдың осы айтқаны 
маған өмірлік сабақ болды. 

Менің басымдағы апаймен байланысты қуанышты сәттерімді айтып отырған болсам, бұл бір менің 
ғана басымнан өткен, апайдың қамқорлығын көргенім. Ал апай болса, мен сияқты қанша адамның басына 
жақсылық жасап, жанына шуақ ұялатты десеңші. Апай өзінің ол жасаған жақсылықтарын, ол адамдарды 
ұмытып та қалған шығар, ал қанша адамның жүрегінде ол кісінің алып тұлғасы, биік келбеті шуағын 
шашып жүр... 

Осындай үлкен жүректі, ісі де, сөзі де үлгі болатын қазақ қызының біздің апайымыз болып, қасында 
шәкірт болып, уақыт өте келе өзінің тәрбиелеуімен қызметтесі болу екінің біріне бұйыра бермейтін бақыт 
болар. Әр жүрекке сепкен ізгілігіңіз сізге тілекші болып, нар тұлғаңыз биіктей берсін, біздің сүйікті 
апайымыз – Фаузия Шәмшіқызы. 
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Түйіндеме: Мақалада қазақ тілін оқыту белгілі бір әдіске сүйеніп, оны студенттердің білім алу 

көздеріне негіздей отырып, жіктелетіні айтылады. Әдістің түрлеріне тоқтала отырып, ғалымдардың оны 
оқытудың мазмұнына, студенттердің танымдық әрекетінің сипатына қарай бөлетіні қарастырылады. 
Студенттер мен оқытушының біріккен, тікелей іс-әрекеті арқылы тілдік қатынаста сөйлесім үлгілері 
бойынша әр түрлі жай сөйлемге байланысты ұйымдастырылған жаттығулар мен тапсырмалары 
қолданылады. Және де жай сөйлем және оның түрлерін меңгертудің тиімділігі мұғалімнің белгілі 
дәрежеде оқыту әдістерін жетік сұрыптап, қолдануына да тікелей байланысты.  

 Тірек сөздер: қатысымдық әдіс, танымдық әрекет, ұстаным, репродуктивті әдіс, тілдік қарым-
қатынас, сөйлесім әрекеті, жай сөйлем компоненттері, кешенді жұмыс, тілдік амал-тәсіл. 

 Аннотация: В статье определенный метод обучения казахскому языку , опираясь на источники его 
образования студентов с обоснованием говорится. Метода из нескольких видов, содержания обучения, 
его ученых, в зависимости от характера познавательной деятельности рассматриваются в экономическом 
развитии. Преподавателя и студентов, объединенных, прямого действия, применяются упражнения, 
задания и образцы различных предложений, среди просто через слушание по языковой сообщении. Отбор 
и предложение методов и видов обучения, в определенной степени эффективность его усвоения в 
совершенстве простые учителя, в связи с применением непосредственно. 

 Ключевые слова: коммуникативный метод, познавательная деятельность, принципы, репрдуктивный 
метод, речевого общения, действия говорения, комплексное задания, компоненты простого предложения. 

 Annotation: The article provides a specific method of teaching Kazakh, relying on the sources of its 
education students with justification said. Methods of several types, the content of training, its scientists, 
depending on the nature of cognitive activity are considered in economic development. Teachers and students, 
united, direct action, apply exercises, assignments and samples of various sentences, among simply through 
listening on the language message. The selection and offer of methods and types of learning, to a certain extent the 
effectiveness of its assimilation by ordinary teachers, due to the application directly. 

 Keywords: communicative method, cognitive activity, principles, reductive method, speech speaking, 
actions, complex jobs, components of a simple sentence.  

 
Қазақ тілін жаңа технология арқылы оқыту оқушыны ізгілікті-өнегелі және эстетикалық жағынан жан-

жақты дамытады; сана-идеялық жағынан сенімді, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу, бүкіл оқыту процесінде 
коммуникативтік бағыт береді; қазақ тілінен алған білімін іс жүзінде, еңбек ету барысында пайдалана 
біледі; педагогикалық жаңа ізгілендіру технологиясы арқылы қазақ тілін оқыту – оқушының жан-жақты 
білімін арттыра отырып, жалпы дүниеге деген көзқарасын қалыптастырады.  

Оқушыларының сөздік қорын арттыруда, сөйлем мен оның түрлерін әртүрлі қолдануға бейімін 
дамытуда, логикалық ойлау жүйесін кеңейтуде қазақ тілі сабағында қолданылатын әдістерді сұрыптап 
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алудың маңызы ерекше. Тілді жан-жақты меңгертудің қоғамдық рөлін түсіндіруде арнайы сұрыпталып 
алынған әдістер арқылы оқушылардың алған теориялық мәліметтері пысықталады және өзінің сөздік 
қорын тілдік қарым-қатынаста қолдануға дағдыланады. Жай сөйлемді үйретуге қатысты әдістердің бәріне 
тән ерекшеліктердің барлығы тілдік қатынасты жүзеге асыратын қатысымдық әдістен байқалады. Мұны 
тілші-ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның сөзімен дәлелдей түсетін болсақ “қатысымдық әдіс оқыту әдістерінің 
барлық түріне қатысты ерекшелікті меңгереді” [1, 203]. 

Оқыту әдіс-тәсілдері арқылы сабақ үстінде оқушыларға жағымды атмосфера жасалуы тиіс. Жағымды 
атмосфера оқушының пәнге қызығушылығын, көп білсем, үйренсем деген ынта, ықыласын тудыруға 
көмектеседі. [2, 77] 

Сабақта пайдаланатын әдіс-тәсілдер – оқушының барлық ынта-жігерін ескере отырып, оқуына 
жасалатын тиімді жағдайы мен жолы. 

 Қазақ тілінде жай сөйлемді оқыту оқушының тілін дамыту процесінің заңдылықтары мен әдістері әлі 
де болса ғалымдар зерттеулерінің арнайы объектісі болып табылмақ. Олай дегеніміз жай сөйлем 
синтаксисінің жалпы даму табиғатының өте күрделі екендігін дәлелдейді.  

 Тілді оқыту әдісі үнемі бір орнында тұрмайды. Ол заман талабына, уақыт ағымына қарай өзгеріп, 
толықтырылып отырады.  

Қай әдіс болса да, оларға тән негізгі ортақ қасиет оның практика арқылы жүзеге асуында. Жай 
сөйлемді үйретуге қатысты әдістердің бәріне тән ерекшеліктердің барлығы тілдік қатынасты жүзеге 
асыратын қатысымдық әдістен байқалады. Мұны тілші-ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның сөзімен дәлелдей 
түсетін болсақ “қатысымдық әдіс оқыту әдістерінің барлық түріне қатысты ерекшелікті меңгереді” [3, 
203]. 

 Белгілі ғалым Ф.Ш.Оразбаева тіл үйретуге қатысты әдістердің негізгі шарттарын былайша саралайды: 
Теорияны практикамен ұштастыра білу; теорияны саналы түрде меңгеру, жолдарын ашу; тиімді әдіс-
тәсілдер арқылы тілді тез үйренудің мүмкіндіктерін қарастыру; ой мен іс-әрекеттің қатар жүруін 
қамтамасыз ету; тәжірибенің жиынтығын жан-жақты қорыту арқылы іс жүзінде дұрыс қолдану [2,111] 
деп әдіс болмаса, теориялық білімнің жүзеге асуы қиын екенін нақтылайды. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесінде әдістердің өзіндік қалыптасқан жолы бар және ол мұғалім мен 
оқушының арасындағы тілдік қарым-қатынастың негізінде қалыптасып дамиды.  

Әдістеме саласында жаңаша қырын көрсете білген профессор Ф.Ш.Оразбаева қазақ тілін қатысымдық 
әдіспен оқыту жүйесінде мынадай ұстанымдарға тоқталады.  

1. Тіке байланыс 
2. Адамның жеке қабілетін ескеру 
3. Сөйлуге үйретуде жүргізілетін жұмыстардың түрлерін айқындау 
4. Сатылап даму 
5. Динамикалық өзгеру 
6. Өзектілік [2,188] 
Ғалымның тоқталған ұстанымдарының барлығы жай сөйлемді меңгертудегі қызметі зор.  
Қатысымдық әдіспен оқыту жүйесіндегі ұстанымдарға жеке-жеке тоқталатын болсақ, мысалы, тіке 

байланыс 8-сынып оқушылары мен оқытушының біріккен, тікелей іс-әрекеті арқылы тілдік қатынаста 
сөйлесім үлгілері бойынша әр түрлі жай сөйлемге байланысты ұйымдастырылған жаттығулар мен 
тапсырмалары қолданылады. Және де жай сөйлем және оның түрлерін меңгертудің тиімділігі мұғалімнің 
белгілі дәрежеде оқыту әдістерін жетік сұрыптап, қолдануына да тікелей байланысты. Сондықтан жаңа 
ізгілендіру технологиясы арқылы жай сөйлем, оның түрлерін меңгертудегі жаттығу, тапсырмалар жүйесі 
оқушы мен мұғалімнің арасындағы тілдік қарым-қатынастың нәтижесінде жүзеге асады.  

Тіке байланыс баланың жан-жақты жұмыс жасауына мол мүмкіндік береді.  
Тіке байланыс ұстанымының ерекшелігі – бала кез-келген жағдайды, ортаны дұрыс пайдаланып, 

барлық уақытта ойға оралған пікірді сыртқа еркін шығарып айта білуі және оған қатысты жауап алуы деп 
айтуға болады. Осының негізінде бала мен оқытушының арасында ізгілікті тілдік қарым-қатынас 
қалыптасады.  

Ізгілендіру технологиясы арқылы қазақ тілінің жай сөйлем және оның түрлерін меңгертуде баланың 
жеке қабілетін ескеріп ортыруды қажет етеді. Бұл ұстаным баланың жеке басына тән барлық 
қасиеттерімен санасып отыруға негізделеді. Себебі оқыту жүйесі баланың ынта-қабілетіне қарай 
бейімделеді. Және оқушының өзінің күшті, осал жақтарын танып-білуіне, дұрыс дамып, қалыптасуына да 
көмектеседі. 

Баланың жеке қабілетін ескеріп отыру – оның кемшіліктерінен гөрі жетістіктеріне көбірек көңіл 
бөлініп отырғанды қажет етеді.  
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Келесі ұстаным сөйлеуге үйретуде жүргізілетін жұмыстардың түрлерін айқындау: Ол жай сөйлем 
және оның түрлерін меңгертуде жаттығу мен тапсырмалар жүйесін; олардың қызметін; оның мақсатының 
анықталғаны қатысымдық әдістің сапалы болуын қамтамасыз етеді. 

Жай сөйлем және оның түрлеріне арналған жаттығу мен тапсырма жұмыстарының өзі іштей топтарға 
бөліне отырып сөйлесім әрекетінің барлық түрін сапалы меңгеруге көмектеседі. Ал тілдік қарым-
қатынасты іске асыруға байланысты ұйымдастырылған жаттығулар жүйесі 8-сынып оқушыларының 
көзқарасына, деңгейіне мақсатына қарай сұрыпталады. 

Ізгілендіру технологиясы арқылы жай сөйлем, оның түрлерін меңгертуде қазақ тілі сабағында 
жүргізілетін кешенді жұмыс түрлері міндетті түрде ауызша (пікірталас, ойбөліс) және жазбаша (түрлі 
жаттығулар) түрде орындалады. Орындалатын кешенді жұмыстың түрлері бір-бірімен тығыз байланыста 
жүзеге асады.  

Жай сөйлем және оның түрлерін ізгілендіру технологиясы арқылы үйретуде сатылап даму қағидасына 
сүйенуге болады. Бірақ бұл ұстаным алдыңғы қағидалармен бйланысты болғанда ғана өз нәтижесін 
береді. Демек, мұнда жай сөйлем, оның түрлеріне қатысты орындалатын жұмыстар сатылап өсу 
заңдылығымен жүзеге асады.  

Оқыту жүйесіндегі тілдік материалдың бәрі жаңа түрде болуы міндетті емес. Бірақ ол бір қалыпта 
тоқтап қалмай жаңа технологияның негізінде ескіні жаңаша жаңғырту арқылы сатылап даму қағидасы іс 
жүзіне асырылады.  

Динамикалық өзгеру ұстанымы арқылы адамдардың тілдік қарым-қатынасы жоғарғы ізгілікті қасиетті, 
мәдениеттілікке көтерілді.  

Себебі бұл оқыту ұстанымы тек сабақ барысындағы жай сөйлемге арналған жаттығулар мен 
тапсырмалар, мәтіндер, сабақ жүйесі ғана өзгеріп қоймай, ізгілендіру негізіндегі тілдік қатысымға әсер 
етуші барлық жағдай өзгеріп, дамып отыру керек. 

Ал өзектілік ұстанымы жай сөйлемді ізгілендіру технологиясы арқылы үйретудегі оқыту жүйесінің бір 
өзекке бағынуын талап етеді. Сабақ өту барысындағы жүргізілетін кешенді жұмыстың бәрі – тілдік 
қарым-қатынасты жүзеге асыратын шешімге келіп тірелуі қажет. Сонда ғана сабақтың қорытындысы өз 
көрсеткішіне жете алады. Жай сөйлем, оның түрлері арқылы 8-сынып оқушылары адамгершілік, ізгілік 
қасиеттерді түсінеді. Сонымен оқушыларға синтаксистен берілетін тақырыптар, жаттығу, 
тапсырмалардың барлығы жай сөйлем, оның түрлерін ізгілендіру технологиясы арқылы дамытып 
қалыптастыру үшін қызмет етуі қажет. Ендеше бүгінде жаңа заманда жаңаша ойлайтын тұлғаны 
тәрбиелеуде оқыту үрдісін ұйымдастыруда әдіс-тәсілдердің бір сабақта бір-бірімен тоғыса, бірін-бірі 
толықтыра отыруы заңды. 

Жай сөйлем, оның түрлерін 8-сынып оқушыларына меңгертуде әдістеме саласындағы барлық 
әдістерді пайдалана отырып, ең басты сүйенетін әдіс, жоғарыда атап өткен жаңа – қатысым әдісі.  

Қатысым әдісі – жай сөйлемді 8-сынып оқушыларына үйретуде кең қолдау табатын, пәннің мақсатын 
айқындап тұратын әдістің бірі. Қазір қатысым әдісі көп қолданылатын, ең тиімді әдіс деп танылып жүр. 
Қатысым әдісінің мәні – сабақтың үстінде оқушылардың түгелдей сабаққа еркін қатысып отыруы және 
тілдік қарым-қатынасқа негізделіп барлық жұмыс кешенді түрде жүргізіліп отыратындығында деп айтуға 
болады.  

Қатысымдық әдіс оқушы мен мұғалімнің арасындағы тығыз қарым-қатынастың белсенді іс-әрекеттің 
жүзеге асуы нәтижесінде іске асады. Қазақ тілінің жай сөйлем және оның түрлерін меңгертуде мұғалім 
бар тәжірибесін, мүмкіндігін салады. Мұғалім әдістерді қазақ тілінің ерекшелігіне, оқушының жасы мен 
мінез-құлық қабілетіне, білім дәрежесіне қарай қолданады.  

Қатысым әдісі арқылы мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас жоғары белсенділікте дамиды.  
Сонымен, қорыта келгенде әдіс – баланың қабілетін дамытып оған білім мен дағдыны меңгерту 

жолындағы мұғаліммен өзара бірлестіктегі атқаратын жұмыстардың жиынтығы, тәсілі деп айтуға болады.  
 Қазақ тіліндегі жай сөйлем және оның түрлерін ізгілендіру технологиясы арқылы оқытуда тиімді де 

қолайлы әдіс-тәсілдерді ұтымды пайдалану оқушылардың өзіндік білімін көтеруіне, ақыл-ой қабілетінің 
дамуына ізгілікті адамгершілік қасиеттері мен білім негіздерінің саналы түрде игерілуіне үлкен септігін 
тигізеді.  

Қазақ тілін ізгілендіру технологиясы арқылы оқытуда оқушылар өнегелік және эстетикалық, 
адамгершілік жағынан дамытылады, еңбек сүйгіштікке тәрбиеленеді.  

Оқушыға деген сүйіспеншілік пен ізгілікті құрмет сабақ барысында жұмыстың тиімділігін арттырады. 
Жаңа ізгілендіру технологиясы арқылы қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисін оқытуда тиімді әдістерді 

пайдалану баланың жеке бас ерекшелігін білу, білімді соған қарай бағыттай білу – ең басты мәселе.  
Білімді тұлғаға қарай бағыттай білу белсенді, жан-жақты дамыған, өзіне сенетін, өмірге икемді тұлға 

қалыптастыру болып табылады. 
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Қазақ тілінің жай сөйлем және оның түрлерін оқытуда жоғарыда аталған әдістер жүйесі баланың өз 
беттерімен өмір сүруге бейімділігін, кез келген жағдайлардан жол таба алатын, өз пікірін ұсына және 
қорғай алатын гуманист-азамат қалыптастыруды мақсат етеді, соған көмектеседі. Сөйтіп әдістің іске 
асырылу жүйесі лингвистикалық фактілерді тірек етіп, психологиялық факторлар негізінде дидактикалық 
– методикалық принциптер бойынша жүзеге асады. 
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Түйіндеме: Мақалада тілдік қарым-қатынас, қазақ тілінің даму тенденциясы мен оқу процесі, сонымен 
қатар оқытудың жаңа дидактикалық қағидалары талданады. Сондай-ақ ғалымдардың осы тақырыптағы 
пікірлері. 

Тірек сөздер: әдіс, психология, дидактика, таным, ойлау. 
 Аннотация: В статье анализируются языковое общение, тенденции развития казахского языка и 

процесса обучения, а также новые дидактические принципы обучения. А также мнения ученых по 
указенному тему. 

Ключевые слова: метод, психология, дидактика, познание, мышления. 
 Annotation: The article analyzes the language communication, the development trends of the Kazakh 

language and the learning process, as well as new didactic teaching principles. As well as the opinions of scientists 
on this topic. 

 Keywords: method, psychology, didactics, cognition, thinking. 
 
Ұстаздық – тағылымы терең шеберлік өнері. Көрнекті ұстаз, ғалым, әдіскер, ардақты ана, ҚР ҰҒА 

коор. мүшесі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Оразбаева Фаузия Шамсиқызы бүкіл 
саналы ғұмырын білім жолы мен ғылыми ізденістерге, жас ұрпақтың рухани сусындауына арнап келеді. 
Ғалымның әдістеме мен тілдік қатынас аясындағы еңбектері еліміздің барлық ЖОО-да қолданылуда.  

Ұлт зиялылары, әдіскер-ғалымдар А.Байтұрсынұлы, М.Жұмабаев, А.Айғабылов, Х.Арғынов, 
Б.Шалабаев, Т.Қордабаев, А.Жаппаров сынды тұлғалардың еңбектерінен бастау алған «әдіснама», 
«мәтінтану» мәселесі бүгінгі күні дербес сала болып қалыптасты. Ф.Оразбаева бірнеше ғылыми 
мақалалар мен оқу құралдарының, монографиялардың авторы. Бірнеше жылдардан бері елімізге танымал 
ғалымдар Х.Арғынов, С.Рахметова, Т.Әбдікәрімова сынды тұлғалармен авторлық бірлікте оқулықтар 
жазып жүр. 

Тұңғыш Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан – 2050. Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты» атты қазақстан халқына Жолдауында оқыту әдістемелерін жаңғырту мен отандық білім 
беру жүйесінде инновациялық әдістер мен құралдарды қарқынды енгізуге, оңтайлы шешу жолдарын 
қарастыру туралы айтып, болашақтағы орындалу межесін көрсеткен болатын [1, 5]. 

Тәрбие мен білім беру – егіз ұғым. Қазақ тілі – басқа пәндерді оқытудың негізгі тетігі болып саналады. 
Ана тілінің басқа пәндерден айырықша басымдықтары бар. Ол ерекшелік ана тілінің білім жүйесіндегі 
белгілі бір пән ғана емес, сонымен қатар барлық басқа пәндерді оқып-үйренудің бірденбір құралы 
екендігінде. Осы себепті ана тілін оқытудың сапасы оқушылардың тек осы пән ғана емес, басқа барлық 
оқу пәндері бойынша алатын білімдерінің деңгейіне ықпал етеді. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі тілдің адам өміріндегі, қоғамның әлеуметтік дамуындағы маңызы, тіл 
мен сана, сөз бен ойлау арақатынасы туралы лингвистикалық, психологиялық қағидалар сүйенеді. Ол тіл 
үйренушілердің дұрыс ойлау, дұрыс сөйлеу, бір-бірінің сөзін дұрыс түсіну, ауызша да, жазбаша да ойын 
дұрыс, жүйелі жеткізе білу қабілетін дамытып, қажетті дағдыларын, білігін, жеке тұлға ретінде дүниеге 
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көзқарасының, дүниетанымының негізін қалыптастыру жолдарын қарастырады. Бұлар – оқу процесінің 
құрамдас бөліктері. Мұның өзі қазақ тілін оқыту әдістемесінің ғылым ретінде бірнеше ғылым 
салаларымен тығыз байланыста, пәнаралық сипаты басым ғылым екендігін ұғындырады. 

Адамның ойы тек тіл арқылы ғана нақтыланып, түсінікті қалыпқа енеді. Тіл мен сананың, сөйлеу мен 
ойлаудың арасында тығыз байланыс бар, Үйренуші тіл арқылы өз ойын жүйеге түсіріп, түйңндеп, 
жеткізе алады. Тілдік бірліктерсіз, тілсіз оқушының ойын, ойлауын дамыту, танымын байыту мүмкін 
емес. Оқыту әдістемесі ғылым ретінде өзінің әдіснамалық ұстанымдарын философияның осы бағыттағы 
іргелі қағидалары негізінде анықтайды. Мұны ғалымдарымыз былайша тұжырымдайды: XXI ғасырда 
Қазақстан Республикасының әлемдегі өркениет пен ғаламдану процесіндегі мәдениетті игеруі барлық 
ғылым салаларына қатысты педагог мамандарды сапалы дайындау ісімен тығыз байланысты екенін 
қоғамдық өмірдің өзі дәлелдеп отыр. Педагогтің білімі мен мәдениеті, ізденімпаздығы, беделі – жаңа 
ұрпақты тәрбиелеудегі басты көзі және арнасы болып табылады [2, 4]. 

 Қазақ тілінде сөйлеп, грамматикалық сауаттылыққа үйрету – қоғамда тіліміздің мәртебесін 
жоғары деңгейге арттырудың негізгі шарты. Сондықтан да қазақ тілі қатынас құралы ретінде мектепте 
жүйелі түрде білім беру арқылы ғана оқушыларға дұрыс сөйлеп, жазуға мүмкіндік бере алады.  

Тілдік қатынас – тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас 
жасауы; қоғамдық ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу; яғни адамзаттың тіл арқылы қатынасқа түсуі 
тілдік қатынас дегенді білдіреді. Бұл жерде сөйлеу тілі деген тіркесті ерекше бөліп айтуға тура келеді. 
Өйткені ол ауыз екі сөйлеу деген мағынаны емес, жалпы адамзаттың сөйлесу құралы, сөйлеу 
құралдарының қызметі, адамның тілі, адамның тілдік қатынас құралы деген қоғамдық-әлеуметтік мәні 
бар ұғымды жеткізуі тиіс. 

Өмірде адамдар тек тілмен сөйлесу арқылы ғана бір-бірімен түсініспейді, кейде әр түрлі жағдайларға 
байланысты олар бір-бірін тілсіз-ақ ұғып, соған қарай іс-әрекет жасайды. Мәселен, көшеде келе жатқанда, 
адамдар түрлі жарық көздеріне, естілген дыбыстарға назар аударып, соған өздерінше жауап қатады, соған 
сай әрекет жасайды. Сол сияқты жол белгілерінің әр түрлі үлгілері немесе таңбалары адамға белгілі бір 
жайдан хабар береді де, адам оны қабылдап, түсініп, осыған байланысты қозғалады. 

Тілдік қатынас – оқылым, жазалым, тыңдалым, айтылым, сөйлесім сынды әрекетерге бөлінеді. Бұл 
тетіктердің барлығы бір-бірімен байланыста болып, толық ұғымды құра алады. Мұндай қатысымдық 
әрекеттердің ерекшелігі туралы академик Р.Сыздықова: «Тілдік нормалар оның барлық қаттауында: 
сөздік саласында (лексикасында), грамматикасында, дыбыстар жүйесінде, стильдік-көркемдік 
тәсілдерінде болуы шарт. Норма сондай-ақ тілдің ұолданылу түрлерінде де, яғни жазба және ауызша 
түрде қызмет ету барысында да орын алуы қажет. Сондықтан ана тіліміздің жазба түрімен қатар, ауызша 
түріне қойылатын талаптардың да күшейе түсуі заңды», – дейді [3, 4]. 

Тілдік тұлға мен қатысымдық тұлға туралы мәселе тілдің тұлғалары мен сөйлеудің алғы шарттарын 
ажыратып алудан басталады. Қатысымдық тұлға тілдік тұлғаларға қатысты болғанымен, онымен бірдей 
емес. Ол тілдің жеке бөлшектерден гөрі, сол тілдің тұтас қарым-қатынастық ролімен тікелей байланысты 
ерекшеліктерді: белгілі бір ойды тиянақты жеткізу, оған жауап алу, сөйлеу, сөзді қабылдау, оған мән беру 
сияқты дүниелерді қамтиды. Тілдік қатынас – сөйлеу тілі арқылы ұғынысу, түсінісу дегенді нақтылай 
келіп, жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, өмірде өзіндік орны бар, қоғамның 
дамуы үшін ең қажетті қоғамдық-әлеуметтік ақпараттардың жиынтығы арқылы адамдардың бір-бірімен 
пікір алмасуы, адамдар қатынасының түп қазығы дегенді білдіреді. 

Тілдік тұлғалар – адамзат тілінің жасалуы мен өмір сүруіне қызмет ететін, сөйлеу, дыбысталу 
мүшелеріне тікелей тәуелді, фонетикалық, лексикалық және грамматикалық қасиеттерге ие болатын, 
таңбалық сипаты бар тілдің құрылымдық бірліктері. Тілдік тұлғалар адамның миы мен сөйлеу 
аппаратының, дыбыстау мүшелерінің қимыл-қозғалысына қатысты, қатысымдық тұлғалар онымен қоса 
ойлау жүйесіне, санасында туған хабарды жеткізуге әрі қабылдауға қатысты. Тілге және сөйлеуге 
қатысты тұлғаларды салыстыру арқылы олардың мынадай қасиеттері сипатталады: 1) сана мен ойға 
қатысты мазмұнның тиянақтылығы; 2) баяндау ғана емес, хабарлау, жеткізу қасиеттеріне ие болуы; 3) ми 
жүйесі арқылы қабылдануы; 4) белгілі бір жағдайға, ортаға байланысты жұмсалуы; 5) тіл мен сөйлеуге 
байланысты қарым-қатынаста қызмет атқаруы [4, 25].  

Тіл мен ойлаудың өзара байланысы туралы мәселе тіл білімінің ғана емес, сонымен бірге философия 
мен логиканың және психологияның ең күрделі мәселелерінің бірі болып саналады.Мәселенің күрделілігі 
ойлаудың табиғаты мен тілдің табиғатының өте-мөте күрделі болуымен байланысты. Дыбыстық тіл де, 
абстракті ойлау да – адамға тән құбылыстар. Бұл екі құбылыстың екеуі де адамның екі жақты табиғатына 
сәйкес әрі әлеуметтік, әрі биологиялық жақтарымен сипатталады, осы екеуін бірдей қамтиды. Біріншіден, 
тілде, ойлау да – адам миының туындысы, соның жемісі, екіншіден, тіл де, ойлау да – әлеуметтік 
құбылыс, өйткені адамның өзі қоғамдық құбылыс болып саналады. Тілде де, ойлауда да әлеуметтік және 
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индивидуалды-биологиялық жақтар ұштасып, бір-бірімен бірлікте болады. Осы бірліктен тіл мен 
ойлаудың жалпы ерекшелігі көрінеді. Ой – тіл арқылы айтылған мазмұнның негізін құрайды. Ой арқылы, 
адам миының сәулелендіруші әректі арқылы тілдік единицалар объективті дүниенің заттары мен және 
құбылыстары мен байланысқа түседі, мұнсыз адамдардың бір-бірімен тіл арқылы қатынас жасауы мүмкін 
болмаған болар еді. Белгілі бір тілдің дыбыстық комплекстері ойлауда сәулеленетін обьективті дүниенің 
элементтерінің сигналдары ретінде қызмет етеді де, бұл дыбыстық комплекстерде адам танымының 
нәтижелері орнығып бекітіледі. Ал осы нәтижелердің өзі ары қарай танып білуге негіз болады. 
Сондықтан да тіл ойлаудың қаруы ретінде сипатталады. 

Қазақ тіл ғылымында тіл мен сөйлеуге қатысты мәселелер толыққанды зерделенген. Сөйлесім әрекеті 
тек сөйлеу мүшелерінің қызметіне ғана емес, ойлау мен пайымдаудың, сана мен мидың да ерекшелігіне 
қатысты. Бұл тұрғыда ғалым Т.Қордабаев былайша тұжырымдайды: «Сөйлеу дегеніміз – тілді қатынас 
жасау процесінде өз ойын басқаларға білдіру, басқаның ойын білу мақсатында қолдану деген сөз. Сөйлеу 
тілдік материалдар арқылы болады және тілдік заң-ережелерге, тілдік нормаға бағынады. Тіл мен сөйлеу 
ажырамас бірлікте» [5, 87].  

Сөз – лексикалық және грамматикалық жағынан да, сөзжасам түрғысынан да жан-жақты зерттеліп 
келе жатқан тілдік тұлға. Тілдік қатынастың дыбыс арқылы айтылуы және әріп арқылы таңбалануы 
лингвистикада ауызша және жазбаша тілдік қатынастар деп те айтылады. Осы тұрғыдан келгенде, тілдік 
қатынасты дыбыстық және графикалық таңбалардың әмбебап жүйесі деп танысақ, онда тілдің таңбалар 
жүйесі тілдік қатынастың ауызша түрі, болып табылады. Тілдік таңбалар жазылу арқылы көзге көрінеді, 
ал дыбысталуы (немесе айтылуы) арқылы естіледі. Бұл екеуі де тілдік қатынастың жүзеге асуы үшін 
қызмет етеді. 

Қатысымдық бағыттағы оқу үдерісіне басты қатысушылар – оқытушы мен тіл үйренуші. Оқытушы – 
тіл үйренушінің әрекетін бақылаушы, түсіндіруші, ақыл-кеңес беруші, реттеуші, ал тіл үйренуші – қарым-
қатынасқа түсуге бар қарқынымен ұмтылушы, ізденуші, белсенді әрекет иесі. Олардың арасындағы 
субъект-субъектілік қатынастар ынтымақтастыққа және тең құқықты сөйлеу серіктестігіне негізделеді. 
Тіл үйренушінің іскерлік, белсенділік, өзіндік шығармашылығының негізгі факторы – оның мықты оқу 
уәждемесі, өзіндік терең пайымдауы мен дәлелі. Оқытушы ұйымдастыратын сөйлеу әрекетінің түрлері тіл 
үйренушінің қатысымдық қажеттілігіне қарай уәждеме туғызуға бағытталуы тиіс. 

Қатысым әрекеті арқылы сөйлеуші бір хабарды, ақпаратты ауызша баяндап, екінші біреуге түсінікті 
етіп жеткізеді. Оқушының қазақ тілінде ойын ауызша жеткізе білуге үйрету үшін, ең алдымен, өмірде оны 
екінші адаммен түсінісе біліп, ойын ауызша жеткізіп қана қоймай, оған жауап ала біліп, ұғынысып, тілдік 
қарым-қатынасқа түсе білуге үйрету керек. Өз ойларын ашық айта білетін азамат тәрбиелеу [2]. 

Қатысым әрекеті кезінде жазуда қарастырылмайтын интонация, дикция, сөйлеу мәнері секілді тілдік 
амалдар ескеріледі. Сөйлесім әрекетінің бұл түрі көп жағдайда ым-ишара, бейвербалды амалдармен 
толықтырылады. Айтылымда сөйлем құрылысы, өрістетіп айтылу жақтарына қатаң талап қойылмайды. 
Яғни инверсия – айтылымға тән құбылыс. Айтылым монолог және диалог арқылы жүзеге асады. Қарым-
қатынас үдерісінде сөйлеушілер өздерінің ойларымен және сезімдерімен алмасады, бір-бірін жете танып, 
ашыла түседі, тілді одан әрі тереңірек меңгеріп, ойларын толығырақ жеткізсем деген қызығушылықтары 
артады. Сонымен қатар тілдік құралдарды есте сақтап, оларды қолдану заңдылықтарын меңгереді. 
Қарым-қатынас барысында адамдардың арасында өзара ақпарат алмасу жүзеге асырылады. Бұл жерде 
қарым-қатынасқа түсушілердің әрқайсысы үшін ақпараттың маңыздылығы үлкен рөл атқарады себебі 
«...адамдар өзара сөз алмасып қана қоймайды, сондай-ақ, ортақ мәмілеге келуге тырысады» [4]. Ал 
адамдардың ортақ мәмілеге келуі ақпарат жай қабылданып қана қоймай, терең сезілгенде ғана жүзеге 
асуы мүмкін. Сол себепті «кез-келген коммуникативтік үдеріске іс-әрекет, қарым-қатынас, таным үшеуі 
бірге кіреді» [6]. 

Қазақ тілін жаңаша технологиямен оқыту – тіл үйренушілердің шығармашылық қызметін, сапалы 
білім ала білуін қалыптастыратын ізденіс. Тіл үйренушінің саналылығы қазақ тілінің төл дыбысының, 
сөзінің сөз тіркесінің, сөйлемнің өзіндік болмысын танып-білу барысында ғана және сол үшін ғана емес, 
жүйе теориясының заңдылықтарын ғылымның барлық саласында қолдану жолдарын меңгеру қажет 
екенін түйсігімен түйсінуі барысында ғана қалыптасады. Бұл ретте оқытушының дұрыс қойған талаптары 
мен тапсырманы орындау алгоритмдерінің бірізді тәртіптелген жүйесі оқушыны саналылықпен білім 
алуға дағдыландырады. Тіл үйренушінің саналылықпен білім алу ұстанымы толыққанды жүзеге асуында 
келесі ұстаныммен табиғи байланысты болуы үлкен рөл атқарады. Функционалды сауаттылық пен 
коммуникативті дағдыларды қалыптастыруда оқылым дағдысын жүзеге асыру кезінде тиімді әдіс-
тәсілдердің мол екенін ажыраттым. Сол әдістер арқылы тіл үйренуші қажетті ақпаратпен танысып, оны 
өзінің тәжірибесінде пайдалануды негізге алатынын, оқылым арқылы тіл үйренушінің танымы 
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кеңейетінін, ойлау жүйесі дамитынын түсіндім. Оқылымға негізделген сабақтарды тиімді құру сын 
тұрғысынан ойлауға мүмкіндік береді. 

Сөзімізді түйіндеп айтар болсақ, оқытудағы белсенділік – тіл үйренушінің әрекеттік және тұлғалық 
сипатын қалыптастырып келеді. Ғалым, профессор Ф. Оразбаеваның қатысымдық теориясының қазақ 
тілін үйретудегі маңыздылығы туралы ой-пікірлері мен ғылыми еңбектері бүгінгі білім көкжиегіндегі тіл 
үйренушіге ұсынылатын тапсырмаларды қорытындылап, өз септігін тигізуде. Сондай-ақ жаңаша 
дидактикалық бағыттағы әдіс-тәсілдердің де тәжірибесі мол деп бағамдаймыз. 
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Түйіндеме: Мақалада тілдік қатынастағы сөйлесім әрекетінің бір түрі жазылымның тілдік 
қатынастағы алатын орны, оның лингвистикалык. психологиялык, әдістемелік, физиологиялык 
ерекшеліктері, жазбаша тілдесімнің негізі – қатысымдық бірліктердің қызметі айтылған. 

Тірек сөздер: тілдік қатынас, сөйлесім әрекеті, жазылым, жазбаша сөйлеcім, қатысымдық бірліктер, 
графика, орфография, грамматикалық заңдылық. 

Аннотация: В данной статье рассматривается письмо как один из видов речевой деятельности, 
лингвистические, психологические, методологические, физиологические основы письменного общения, а 
также языковые единицы как основа – письменной коммуникации.  

Ключевые слова: языковая коммуникация, речевая деятельность, письмо, письменная речь, языковые 
единицы, графика, орфография, грамматическая закономерность. 

Annotation: The article considers writing as one of the types of speech activity, linguistic, psychological, 
methodological, physiological bases of written communication, language units as the basis of written 
communication. 

Keywords: language communication, speech activity, writing, written speech, language units, graphics, 
spelling, grammatical regularity. 

 
Профессор, педагогика ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, Ш.Уәлиханов 

атындағы І дәрежелі сыйлықтың лауреаты, ҚР БжҒМ-нің «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік 
грантының иегері, Педагогика ғылымдары Халықаралық академиясының академигі Оразбаева Фаузия 
Шәмсиқызының қазақ тіл біліміне, қазақ тілін оқыту әдістемесіне қатысты зерттеулері мен ғылыми 
еңбектері ұшан-теңіз. Атап айтқанда, ғалымның «Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі» атты оқу 
құралы қоғам қажеттілігін, сұранысын өтейтін іргелі еңбектердің бірі болып саналады. Өйткені бұл еңбек 
заман талабына сай жаңашылдық ізденістегі қазақ тіл білімінде бұрын көтерілмеген тілдік қатынас 
мәселесін теориялық тұрғыдан және әдістемелік жақтан жан-жақты қарастырып, тілді оқытудың қатысым 
әдісін, оның ерекшеліктері мен қағидаларын, сөйлесім әрекеттерін ғылыми түрде дәлелдеп берді. Тілші-
ғалымның айтуынша: «Қазіргі кезеңде халықаралық байланысы күшті барлық елдерде тілдік қатынас 
мәселесіне ерекше мән беріліп отыр. Тілдік қатынастың бүкіләлемдік маңызы ел мен елдің, ұлт пен 
ұлттың саяси байланысына жан-жақты жол ашудан көрінеді. 

Тілдік қатынас – тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас 
жасауы; қоғамдық, ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу; яғни адамзаттың тіл арқылы қатынасқа түсуі 
тілдік қатынас дегенді білдіреді» [1, 3 б.]. 

Қазіргі жаһандану заманында білім мазмұнын жаңартумен бірге қазақ тілін ұлтаралық қатысым 
құралына айналдыру өзекті мәселенің бірі болуда. Бұл жөнінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 
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Қазақстан халқына Жолдауында (2 қыркүйек 2019 ж.): «Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі 
күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету 
үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек. Сондай-ақ, тіл үлкен саясаттың құралы 
екенін де ұмытпаған жөн», - деген еді[2] .  

Қазақ тілін оқытудың ең ұтымды жолы – тілдік қатынас заңдылықтарын қолдану қажеттілігін алғаш 
рет зерттеп, дәлелдеген профессор Ф.Ш.Оразбаева тілдік қатынасқа байланысты іске асатын сөйлесім 
әрекетінің бес түрін (тыңдалым, оқылым, жазылым, айтылым, тілдесім) қазақ тілін оқыту әдістемесінде 
қарастырып, сөйлесім әрекетінің компоненттерін бір мақсатқа жұмылдыра дамыту арқылы ғана тіл 
үйренушінің саналы білім алып, сапалы әрекет етуіне мүмкіндік туатынын негіздеді.  

Соның ішінде сөйлесім әрекетінің бір түрі жазылымның алатын орны ерекше. Өйткені қазіргі таңда тіл 
үйренуші өз ойын түсінікті жеткізумен бірге сауатты жаза білуі керек. Профессор Оразбаеваның берген 
анықтамасында: Жазылым – тілдік бірліктердің графикалық, фонемалық жүйесіне негізделген; 
лингвистикалық, психологиялық, физиологиялық, әдістемелік ерекшеліктерге қатысты тілдік 
материалдың мазмұны мен формасын бірдей қамтитын, адамдардың ұзақ мерзімдегі, қарым-қатынасына 
мүмкіндік жасайтын күрделі тарихи әрекет» дейді [3, 282 б.]. 

Ғалым жазылымның лингвистикалық мазмұнын белгілейтін мәселелерді төмендегідей топтап 
көрсетеді: 

1. Графика. 
2. Орфография. 
3. Жазып алу. 
4. Жазбаша сөйлеу [3, 283 б.]. 
Жазу таңбаларын меңгеру үшін тіл үйренушілерді саналы түрде әліпби әріптерін есте сақтауға, оларды 

танып білуге жаттықтыру қажет. Сондықтан көркем жазуға (каллиграфия) және тілдік бірліктерді дұрыс 
жаза білуге (емле ережесіне сай) үйрету де осы мақсатта жүргізіледі.  

Жазбаша сөйлесім графикалық және орфографиялық дағдыларды қалыптастыруды талап етеді. 
Ғалымның пікірінше, графика, яғни жазу таңбалары барлық әріптердің таңбалық жиынтығы. Қазақ тілі 
графикасының ерекшелігі – әріптер қалай жазылса, солай оқылады және басқа тілден енген дифтонг 
(қосарланған) дыбыстардан басқалары құрамына қарай бір таңба бір әріпті білдіреді де, бір әріп бір 
дыбысты көрсетеді [3, 283 б.]. 

 Графиканы үйрету екі мәселені қамтиды: дыбыс-әріп қатынасын меңгеру және әр әріптің түрлі 
функционалдық варианттары арасындағы байланысты қалыптастыру. Мұның алғашқысы оқылымды 
үйретумен тығыз бірлікте қарастырылады, өйткені оқылымның да, жазылымның да негізінде графикалық 
белгілерді сөз дыбыстарымен байланыстыру жатыр. Айырмашылық тек іс-әрекеттің әр түрлі бағытында: 
оқылымды меңгергенде іс-әрекет графикалық таңбаларды белгілі дыбыстармен ұштастыруға бағытталса, 
жазылымда керісінше, дыбыстардан графикалық таңбаларға ауысады. Олай болса, оқылым мен 
жазылымды қатар үйрету сөйлесім әрекетінің екі түрінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді.  

Демек, тілді жазылым әрекеті арқылы меңгерту тілдік бірліктердің таңбалық көрінісінен орын табады. 
Тіл үйренуші бұл таңбаларды, яғни әріптерді тіркестіре отырып, сөз, сөз тіркестерін, сөйлем құрайды. 
Оларды есту арқылы әріп пен дыбыстың қатысын ұғады. Жазбаша тіл таңбалана келіп, жазу арқылы 
жүзеге асады және оқылады. Сондықтан жазбаша қатынаста тілдік тұлғалардың естілу қасиетінен гөрі, 
көзге көріну ерекшелігі басым болады.  

Жазуды меңгеруде үйретілетін келесі мәселе – орфография. Сауатты жазудың көпшілікке ортақ 
орфографиялық ережелері болады. Бұл ережелер белгілі принципке негізделетінің автор: «Орфография – 
белгілі бір сөзді әріптік таңбалар арқылы дұрыс жаза білудің ережесі. Мұндай ережені оқытпай тұрып, 
жазуды да, тілді де сауатты меңгеру мүмкін емес» деп түйіндейді [1,61б.]. 

Орфографияны үйрету ісінде көзделетін негізгі мақсат – білім алушыларға орфографиялық ережелерді 
саналы түрде меңгертіп, жаттығу жұмыстарын орындауда сол ережелер бойынша дұрыс, қатесіз жазуға 
төселдіру. Тілшінің пікірінше, жалпы орфографиялық білім екі саланы қамтиды: 1) жеке лексикалық 
единицаларды, сөздерді дұрыс жаза білу ережесі; 2)грамматикалық заңдылықтары білу арқылы тіркесті, 
сөйлемдерді байланыстырып, дұрыс жаза білу [1, 61б.]. 

Орфографияны оқытудағы негіз – сөз жігін, сөздегі буын, ал буындағы дыбыс жігін ажырата білуге 
жеткізу. Сөйлеу жеке сөздерден тұратындықтан, сөйлеудегі әрбір сөз бір-бірінен бөлек, ал жеке сөздегі 
дыбыстар (әріптер) біріктіріліп жазылатындығы – орфографияны үйретудің бастамасы. Орфографияны 
берік меңгеру тіл үйренушінің ережені қолданып, дыбыс пен әріптің ара қатынасын айқындай білуіне 
негізделеді. Сондықтан фонетика орфографияны үйретуде елеулі орын алады. Дыбыс сөздің мән-
мағынасын ажыратуға мүмкіндік береді /ән-өн, мен-сен, тәлім-мәлім, кеңес-теңес, жүз-күз/. Дыбыссыз сөз 
құрамындағы өзгерісті байқау мүмкін емес. Сөздерге жалғанатын қосымшалар да белгілі дыбыстық жүйе 
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арқылы беріледі. Дыбыстап сөйлеуді жазу арқылы қағаз бетіне түсіре отырып, оның дыбыстарын 
ажыратып, айтылуы мен жазылуындағы ерекшеліктерге тіл үйренушінің назарын аударып отыру тиімді. 
Өйткені жазып отырған адам естіген сөздің айтылуын негізге алады.  

Тіл үйренушінің сөзді дұрыс естіп, дыбыстарды ажырата білуі сауатты жазуға себепкер болады. 
Емлелік заңдылықты білу – орфографиялық дағдыны қалыптастырудың негізі. Орфографиялық дағды – 
күрделі, ұзақ уақытқа созылатын үрдіс. Орфографиялық дағды сөздің дыбыстық құрамын талдай білу, 
грамматикалық білімге сүйене отырып, орфограмманы тану, оған лайық ережені пайдалана білу, дұрыс 
жазу дағдысын қамтиды.  

Орфографиялық мақсатта жүргізілетін жазбаша жаттығу жұмыстары жеке сөздерді көшіріп сөйлем 
құрауға, сұрақтарға жазбаша мазмұндау түрінде жауап қайтаруға, оқылған мақаланы жазбаша 
мазмұндауға, қысқа мәтін құрастыруға дейін күрделенеді.  

Демек, жазбаша тілге үйрету жемісті болу үшін айтылатын ой-пікір жазу таңбалары мен емле 
ережелеріне сәйкестендіріледі. Дұрыс жазу орфографиялық ережелерді есте сақтаумен шектелмейді, 
сонымен бірге анализ, синтез тәсілдерін қолдануды керек етеді. Cондықтан да профессор Ф.Оразбаева 
тілді үйретуде орфографияға қатысты кездесетін қиындықтар да атап көрсетеді. Олар: 

1. Фонетикалық, морфологиялық, тарихи принциптердің өзгешеліктері мен ерекшеліктерін жан-
жақты ескеру.  

2. Екпін түсіп айтылған буындардың дұрыс жазылуын қадағалау. 
3. Қазақ тіліндегі еріндік, езулік дауыстылардың жазылуына ерекше мән беру. 
4. Жуан, жіңішке дыбыстардың фонемалық қасиетін есте сақтау. 
5. Дауыссыз дыбыстардың айрықша белгілерін дұрыс меңгерту[1, 61 б.]. 
Тіл қарым-қатынас құралы ретінде тіл білімінің зерттеу объектісі бола отырып, оны оқытумен, 

сөйлеуге үйретудің ең ұтымды әдіс-тәсілдерін қолданумен тығыз байланысты. Осы тұрғыдан қарағанда, 
тілді үйрену лексиканы меңгерумен байланысты жүзеге асады. Белгілі бір тілді меңгеру үшін лексиканы 
оқытудың өзіндік ерекшеліктері ескеріледі. Адам сөйлесу, пікірлесу үшін тілдік қолданысқа керекті 
лексикалық құралдарды үйренбесе, тілдік қатынас жүзеге аспайды. Бұл ретте сөйлесім әрекетінің бір түрі 
жазылымды игеруде қатысымдық бірліктердің маңызы ерекше екені дәлелденді. Лексиканы жазылым 
арқылы меңгертудің лингвистикалық негізі – тілдік бірліктер мен қатысымдық бірліктердің жазбаша 
тілдік қатынасқа қатысты ерекшеліктерін оқыту.  

 Жазбаша тілдік қатынас тілдің таңбалану (жазылу) жүйелері арқылы жүзеге асады. Яғни жазбаша 
тілдік қатынаста таңбалық көрініс басты рөл атқарады. Бұл туралы ғалым: Ф.Оразбаева: «Жазылым 
графикалық таңбалардың мағыналық жүйесі мен тізбегі арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-
қатынасын қамтамасыз етеді. Жазылым арқылы адам айтайын деген ойын қағазға түсіріп, екінші бір 
адамға, жалпы адамзатқа жеткізуді мақсат тұтады, яғни адам ойын басқаға жеткізу үшін жазуды 
үйренеді» деген тұжырым жасайды [1, 282 б.].  

Тілші-ғалым тілдік қатысымға байланысты жазылым бірнеше құрылымдық кезеңнен тұрады да, 
көпсалалы болады деп есептейді: 

1. Қажеттіліктен пайда болатын себеп. 
2. Себептің, ойда, санада белгіленуі. 
3. Ойдың сөз арқылы тізбектелуі. 
4. Сөздің графикалық әріптермен белгіленуі. 
5. Жазудың екінші адамға түсінікті болып, берілген хабарды білдіруі. 
Жазбаша сөйлеуге үйрету дегеніміз – адам айтар ойын сөзбен, сөйлеммен түсінікті етіп таңбалар 

жүйесі арқылы жеткізу амалдарын игеру. Сөйлеу үшін тіл үйренуші тілдік бірліктердің бір-бірімен 
тіркесу, қолданылу тәртібін іс жүзінде түсініп, өз бетімен қажетіне қарай пайдаланып үйренуі керек. Бұл 
тілдегі сөздік қор мен грамматиканы меңгеріп, ойда пайда болған ұғымды сөйлемге айналдыруды қажет 
етеді. Жазылымды игеруде тіл үйренуші өз ойын түсінікті етіп жеткізуде қатысымдық бірліктер: сөз, сөз 
тіркесі, тұрақты тіркестер, сөйлемді дұрыс қолдана білуге үйренеді. Осы аталған қатысымдық 
бірліктердің ішінде сөз – негізгі бірлік. Сөзді жазылым әрекетінде қатысымдық бірлік тұрғысынан алып 
қарағанда, ең маңыздысы – сөздің бір-бірімен байланысу амалы мен қолдана білу заңдылығы. Егер 
жазылымды іске асыруда сөздер бір-бірімен байланысқа түспесе, айтылатын ой түсініксіз болады. Ал оны 
екінші адам түсінбесе, тілдік қатынас жүзеге аспайды. Сөзді адам өзінің айтатын немесе жазатын ойын 
білдіруде қарым-қатынас үрдісінде қолданады. Тілдік қарым-қатынаста жұмсалып, қатысымдық 
байланысқа түскен сөз айтылар ойға қатысты нақтылы мағынаны білдіреді және басқа бірліктермен 
біртұтас жұмсала келіп, тиянақты ойды, мазмұнды көрсетеді.  

Жазылымды меңгертуді іске асыратын тұлғалардың бірі – сөйлем. Ойдың жарыққа шығуы 
қатысымдық тұлға сөйлем арқылы іске асады. Әдіскер-ғалым сөйлемнің қатысымдық қызметіне 
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байланысты ойын төмендегідей тұжырымдайды: «Сөйлем – негізгі қатысымдық бірлік бола келіп, сөзден 
құралады. Сөз жеке тұрғанда бірнеше мағынаны /тура, ауыспалы, синонимдік т.б./ білдіргенімен, 
сөйлемнің құрамына енген кезде, айтылар ойға қатысты нақтылы бір мағынаны көрсетеді де, ортақ 
мақсатқа жеткізілер мазмұнға қызмет етеді. Мұндай жағдайда сөздің атаулық бірліктен гөрі қатысымдық 
бірлікке тән белгілері басым рөл атқарады» [3, 245 б.]. 

 «Айтайын деген ойын тіл үйренуші өзіннің қалауына қарай қысқаша жазып алады немесе біреудің 
айтқанын қағазға түсіріп алады да, қажетіне жаратады. Тілді меңгеруде мұндай амалды қолдана білу 
жазуда да, cөйлеуде де тиімді. Бұл жазу әсіресе, тілдік бірліктерді жетік үйрету үшін қажет» [3, 284 б.].  

Жазылым әрекетінде – өзге тілді білім алушы сөйлемнің мәніне, мағынасына, формасына көңіл 
аударып, оны ойымен пайымдау арқылы өз санасынан өткізіп, қағаз бетіне түскен материалдың түсінікті, 
жүйелі болуы нәтижесінде жазбаша тілдік қатынасты жүзеге асырады. 

Қатысымдық бірліктердің ішіндегі тілдік қатынастың бір бүтін бірлігі – мәтін. Жазбаша қатынаста 
мәтін арқылы хабар (ақпарат) оқырманға жеткізіледі, яғни оқырман жазылған мәтіннің мазмұнын оқу 
арқылы түсінеді. Өйткені мәтін – жазбаша тілдік қатынаста ақпарат алудың мазмұндық тұтастығымен 
ерекшеленетін қатысымдық бірліктердің бірі. Жазылым тілдік және қатысымдық бірліктердің қасиетімен 
байланысты бола келіп, олардың көзге көрінетін тұрақты, қалыптасқан жүйесі арқылы іске асып; белгілі 
бір хабарды жарыққа шығарумен ерекшеленеді. Тіл үйренуші жазылымды меңгере отырып, жазылғанды 
оқуға, оқығанды ести білуге, естігенде айтуға, айтқанға жауап қайтаруға үйренеді. 

Сонымен, өзге тілді білім алушыларға лексиканы жазылым арқылы меңгертуде маңызды орын алатын 
материалдардың бірі – қатысымдық бірліктер (сөз, тұрақты тіркестер, сөйлем, мәтін). Бұл қатысымдық 
бірліктерді меңгертудегі негізгі мақсат – тіл үйренушілердің ауызша және жазбаша сөйлесіп, бір-бірімен 
түсінісуін қамтамасыз ету. 

Демек, жазбаша тілдесімнің негізі – қатысымдық бірліктердің қызметі. Жазбаша тілде ой-пікір белгілі 
бір жүйеде тілдің грамматикалық, емле заңдарына бағындырылып, әдеби тіл нормасына сай қатаң 
сақталып жазылады. «Cондықтан жазылым, негізінде, тілдік қарым-қатынастағы сөйлесім әрекетін, 
тілдесудің басты элементтерін үйрету үшін бағытталады» [3,285]. 

Сонымен, жазылым – адамзат мәдениетінің өсіп өркендеуінің, жетістіктерінің бірі деп айтуға болады. 
Жазылым әрекетінсіз қоғам өмірдегі даму үрдістерін елестету мүмкін емес. Қазіргі ғалым саласындағы 
зор табыстарға қол жеткізген уақытта жазылымның рөлі хабарды жер-жерге таратуда алдыңғы орында 
тұр. Жазылымды сауатты меңгерген студент сөзін, ойын, тілегін түсінікті түрде жазбаша құрастыра 
алады. Сол сияқты жазбаша сұрақ қоя білу, жауап қайтару, түсініктеме, пікір, эссе жаза білу де осы 
міндеттердің қатарына жатады. Жазылым арқылы білім алушы өмірде болып жатқан оқиғалармен, 
жаңалықтармен танысады.  

Қорыта келгенде, мақаладағы талданған Ф.Оразбаеваның еңбектеріндегі тұжырымдардың, әсіресе 
қазақ тілін сөйлесім әрекеті түрлеріне байланысты оқытудың өзіндік ерекшеліктері, заңдылықтары, оны 
меңгерту тәсілдерінің кәсіби қатынаста атқаратын маңызы зор. Тілші-ғалым қазақ тіл білімінің, қазақ 
тілін оқыту әдістемесінің дамуына өз үлесін қосқан ғұлама деген тұжырым жасау артық болмас. Оның 
әдістеме саласына қатысты ғылыми еңбектері, монографиялық жарияланымдары, тың идеялары, 
заманауи әдістемелері жоғары оқу орындары студенттерінің терең білім алуына зор үлес қосуда. 
Профессор Ф.Ш.Оразбаева көптеген кандидаттық және докторлық диссертацияларға жетекшілік етумен 
қатар, өз ғылыми ізденістерін жоғары оқу орындарында ұстаздық қызметпен шебер ұштастырды.  

 Өнегелі өмірі келешекке үлгі болар рухы биік қазақ азаматтарының бірі, еліміздің өркендеуі жолында 
қажырлы еңбек етіп келе жатқан ғалым, білікті әдіскер, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеуге зор үлес қосқан 
ұлағатты ұстаз, кәсіби біліктілігі, ғылыми ұстанымы мен шығармашылық шеберлігі толысқан дарын иесі 
Фаузия Шәмсиқызын мерейтойымен шын жүректен құттықтап, ұзақ ғұмыр, отбасылық бақыт, 
шығармашылық шабыт тілейміз! 
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Бүгінгі тіл біліміндегі зерттеу обьектілерінің басым бағыты   тілдің коммуникативтік, 

когнитивтік, лингвомәдени мәселелерін  қарастыруға бағытталып отыр. Ол   уақыт талабына сәйкес 
тіл білімін антропоценистік парадигма аясында зерттеу мәселесімен тығыз байланысты. Соңғы 
жылдары аталған мәселе лингвистика ғылымында жан-жақты қарастырылып, Ә.Қайдар, Р.Сыздық, 
Б.Хасанов, Б.Қaлиев, Ф.Оразбаева, Б.Момынова, Ж.Мaнкеевa А.Салқынбай, Г.Қосымова, 
Э.Сулейменовa, Э.Орaзaлиевa тағы басқа көптеген ғалымдардың зерттеу еңбектерінде көрініс тапты.  
Ғалымдардың зерттеулерінде тіл білімі мәселелері тілдің қызметін «тіл-адам-қоғам-мәдениет» 
бірліктерімен сабақтастыра әр қырынан қарастырған. 

Осылардың ішінде тілдің қатысымдық қызметі мен танымдық қызметінің теориялық және 
әдістемелік мәселесін   түбегейлі зерттеп, өзіндік негізін қалаған ғалымдардың бірі – профессор 
Оразбаева Фаузия Шәмшиқызы. 

  Ф.Ш.Оразбаева зерттеулеріндегі тілдің қатысымдық қызметі мәселесі өзіндік ерекшеліктерге 
ие, ғалым тілдік қатынастың негізгі сипаты, құрамы мен басты қағидалары, оны қолданудың әдіс-
тәсілдері сияқты мәселелерді кешенді түрде қарастырады.  Тілдік қатынасқа байланысты 
құбылыстардың теориялық негіздерін анықтау, айтылған, жазылған, берілген хабарды қабылдаудың 
әдіс-тәсілдерін айқындау, қарым-қатынас құралдары мен тілдік тұлғаларды, олардың қолданылу 
жолдарын қарастыру ғалымның зерттеулерінде  басты нысан болды. Ғалым тілдік қатынастың басты 
ерекшелігі – оның ойлау мен сөйлеуге, сөзге қатысты болуы дей келе, тіл мен ойлау, тіл мен 
сөйлесім, тіл және таңба негізінде қарастырады және тілдік қатынастың негізі ретінде сөйлесім 
әрекетін көрсетеді. Ал осы тілдік қатынасқа негіз болатын сөйлесім әрекетін оқылым, жазылым, 
тыңдалым, айтылым және тілдесім деп бөліп қарастырады да бір терминдер жүйесіне түсіреді және 
тілдік қанынастың іске асуына бағытталған оқытудың қатысымдық бағытын ұсынады. Себебі, 
қатысымдық  бағыт бүгінгі уақыт сұранысынан туып отырған заман талабына жауап бере алады. 
Қатысымдық оқытудың нәтижесі – тілдік қатынас. Тілдік қатынас дегеніміз адамдардың бір-бірімен 
тілдесуі, сөйлесуі, тіл арқылы тілдік қатынас жасауы деген сөз.   Тілдік қатынастың тұжырымын 
жасағай отыра, ғалым Ф.Оразбаева    «тілдік қатынас – сөйлеу тілі арқылы ұғынысу, түсінісу дегенді 
нақтылай келіп, жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, өмірде өзіндік орны 
бар, қоғамның дамуы үшін ең қажетті қоғамдық-әлеуметтік  ақпараттардың жиынтығы арқылы 
адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, адамдар қатынасының түп қазығы дегенді білдіреді» - деп 
көрсетеді [1,8].               

 Тілдік қатынас – тек сөйлеу тілі арқылы тілдесу ғана емес, сондай-ақ, ол жалпы адамзатқа, 
қоғамға қызмет ететін, оны қоғамның өзі тудырған, оның әлеуметтік қажеттігін өтейтін күрделі 
құбылыс. 

 Тілдік қатынасқа түсушілердің ең басты қызметі – қатысымдық қызмет. Қатысымдық қызмет 
бойынша хабар таратушы мен хабар қабылдаушылар тілдік қарым-қатынастың барлық түрлерін іс 
жүзіне асыра отырып, хабар арқылы бір-бірімен қарым-қатынастық қызмет атқарады.   

 Тілдік қатынас нәтижесінде адам өзінің ой-пікірін білдіріп қана қоймай, белгілі бір қоғамдық 
ортаның әлеуметтік көзқарасын да жеткізе алады. Сонымен бірге өзінің танымын, талғамын да 
көрсетеді. Тек қарым-қатынас арқылы, әсіресе, тіке қарым-қатынас арқылы тілдік қатынасқа 
түсушілердің әрқайсысы бір-біріне әсер ету нәтижесінде жаңа ойға, жаңа білімге, көзқарасқа ие 
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болады. Ғалымның бұл пікірлерінің барлығы тілдің қатысымдық ерекшелігі тұлғаның дүниетанымын 
қалыптастыру мен тілдің қоғамдық мәнін жете түсінумен тікелей байланысты.  

Тілдік қатынас мәселесін   тіл мен ойлау, тіл мен сөйлесім, тіл және таңба негізінде қарастыра 
отырып,  ғалым тіл мен ойлауға баса назар аударады. Ғалымның пікірінше, ойлаусыз тілдік қатынас 
жоқ, ойлау тілдік қатынастың тірегі ғана емес, ол  - бүкіл сөйлеу әрекетімен өмір сүретін адамзаттың 
болмысы. Ойлау мен сана, тіл мен сөйлеу – бір-бірінен ажырамас жүйелі құбылыстар. Тілдік қатынас 
ойлау мен сөйлеудің бірлігінен тұрады. Тіл – ойдың көрінісі дей келе, «тілдік қатынас – адамдарға 
тән ойлау мен сөйлесім үрдісінің белгілі бір қоғамдық қатынаста тіл арқылы жарыққа шыққан 
көрінісі» деген тұжырым жасайды.  

Тілдік қатынастың басты ерекшелігін атап көрсетуде де, ғалым  тілді сана, ойлау, қоғам 
байланысында қарастырады. Ғалым көптеген шетелдік ғалымдардың зерттеу еңбектерін зерделей 
келе, тілдік қатынастың   басты ерекшелігін атап көрсетеді. Оның бастысы ретінде тілдің санамен 
бірлігі арқасында жүзеге асатындығын және ол тек адамзатқа ғана тән екендігін айтады. Екіншіден, 
ретінде тілдік қатынас тіл арқылы жүзеге аса келіп, бір адамға емес, жалпы қоғамға қызмет 
ететіндігін көрсетеді, яғни тіл мен қоғам арақатынасында қарастырады. Үшіншіден, де тілдік қатынас 
адамдар арасындағы қоғамдық қарым-қатынастың қалыптасуына әсер етеді, төртіншіден, тілдік 
қатынас бүтіндей қоғамның қалыптасуына қызмет ете отырып, барлық саяси топтардың 
байланыстырушы құралы болады деген тұжырым жасайды. Яғни, тілдік қатынастың ерекшелігі – 
оның ойлау мен сөйлеуге, сөзге қатысты болуы. Пайымдау мен сана, тіл мен қоғам, сөздің таңбалық 
және мағыналық ерекшеліктері – қатысымдық тіл білімінде қарастырылатын мәселелер. 

Тілдік қатынасқа түсушілердің ең басты қызметі – қатысымдық қызмет. Қатысымдық қызмет 
бойынша хабар таратушы мен хабар қабылдаушылар тілдік қарым-қатынастың барлық түрлерін іс 
жүзіне асыра отырып, хабар арқылы бір-бірімен қарым-қатынастық қызмет атқарады. Сондықтан да 
бүгінгі таңда  тілді қатысымдық тұрғыдан меңгертудің алатын орны ерекше. 

Қатысымдық әдісін зерттеушілер В.Т.Костоморов пен О.Д.Митрофановалардың “қатысым 
әдісінсіз жаңа әдістеменің болуы мүмкін емес” деген тұжырымдары өте орынды айтылған [2,7]. 
Себебі, тілді  үйретуде қатысым әдісінсіз   кез келген ортада еркін тілдік қатынасқа түсе алатын 
дәрежеге жеткізу мүмкін емес. 
            Қатысымдық әдіс туралы Е.И.Пассов:”коммуникативный метод основан на том, что процесс 
обучения является моделью процесса коммуникаций”,- деген тұжырым жасаса [3,33], А.Р.Артюнов: 
“қатысым әдісі дегеніміз – ерекше ұйымдастырылған тілдік әрекет, оның мәні тіл үйренушілердің 
өзара түсінісіп, әрекет етулері үшін ақпаратпен алмасуларынан тұрады”,-деген пікір айтады [4,23]. 
Бұл айтылғандардан, қатысым әдісі оқу үрдісін қатысымдық үрдіске айналдырумен теңестіріледі   
деген қорытынды жасауға болады. Себебі, оқыту үрдісі қатысым үрдісінің моделі болған жағдайда 
қатысым әдісінің негізі қаланады. 
            Тілдерді  үйретуде жан-жақты пайдаланылатын тиімді  әдіс –  қатысымдық әдіс екендігін 
көрсете келіп, ғалым Ф.Ш Оразбаева қатысымдық әдістің нақты анықтамасын береді. Ғалымның 
пайымдауынша, қатысымдық әдіс дегеніміз – оқытушы мен оқушының тікелей қарым-қатынасы 
арқылы жүзеге асатын; белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын; тілдік қатынас пен 
әдістемелік категорияларына тән басты белгілер мен қағидалардың жүйесінен тұратын; тіл үйретудің 
тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, тілді қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзіне асыратын әдістің 
түрі [1,127].  Ғалым қатысымдық әдіске берген анықтамасының мәнін ашу үшін оның негізгі 
белгілерін ұсынады.        Ол белгілер: 
          1  Қатысымдық әдіс кем дегенде екі адамның немесе бір адам мен топтың, бір топ пен екінші 
топтың арасындағы тығыз қарым-қатынастың немесе белсенді іс-әрекеттің жүзеге асуы нәтижесінде 
болады. 
           2  Қатысымдық әдіс оқушы мен оқытушының әрқайсысының өзіне тән міндеттері бөлек болып, 
ал олардың алдарына қойған мақсаттарының ортақ болуын талап етеді. 
          3 Қатысымдық әдіс үйренуші мен үйретушінің бір-бірімен пікір алмасуын, тіл арқылы 
сөйлесуін қамтамасыз ете келіп, адам мен адамның, бір ұлт пен екінші ұлттың өзара түсінісуіне жол 
ашады. 
             4 Қатысымдық әдіс оқыту жүйесіндегі бірнеше тәсілдерді және амалдарды біріктіреді. 
Солардың ішінен бәріне ортақ қасиетке ие болатын біреуі басты өзек, жетекші кілт болады. 
             5  Қатысымдық әдістің басты белгісінің бірі – тілді үйретуді күнделікті өмірде жүзеге асырып, 
сабақты практикалық жағынан жан-жақты қамтамасыз етеді. 
            6  Қатысымдық әдіс арқылы белгілі бір  білім берілмейді. Қарым-қатынас құралы тілдің өзін 
қалай қолдану керек, сол жөнінде оқытылады, яғни сол тілде сөйлеу үйретіледі. 
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            Қатысымдық әдіс – тілдік қатынасты іске асыруға бағытталған ең тиімді әдіс. Қатысымдық –  
тілдерді оқытып үйретудегі негізгі бағыт болып табылады. Өйткені, тілдерді сапалы меңгертуде 
қойылатын негізгі талаптардың бірі –  үйренетін тілде қарым-қатынас жасай білу. Егер 
білімалушыларды үйренетін тілде , яғни қазақ тілінде қарым-қатынас жасауға үйреткіміз келсе, онда 
бүкіл сабақ барысы тіке қарым-қатынасқа  сай құрылуы тиіс. Сондықтан оқытудың барлық үрдісі тек 
тілдік қарым-қатынасты іске асыратындай құрылып, ұйымдастырылуы керек. Қатысымдық әдістің 
мәні де осында. Сонымен бірге тілдік қарым-қатынас студенттің қажеттілігін өтейтіндей болуы тиіс. 
Әрине, бұл  жердегі қажеттілік дегеніміз қарым-қатынастың мамандыққа сай құрылуы керек екендігі 
түсінікті. Сонда тілдік қарым-қатынас қажеттілікті қанағаттандыратын құрал да бола алады. 
            Профессор Ф.Ш.Оразбаева қатысым әдісін жеке қарастырған әдіскер 
 Е.И.Пассовтың қатысымдық әдістің негізгі мәні оның ұстанымдарын айқындаумен байланысты 
деген тұжырымын талдай келе, қазақ тілін оқыту барысында қолданылатын қатысым әдісінің алты 
түрлі ұстанымын көрсетеді: 
     1  Тіке байланыс. 
     2  Адамның жеке қабілетін ескеру. 
     3  Сөйлеуге үйретуде жүргізілетін жұмыстардың түрлерін айқындау. 
     4  Сатылап даму. 
     5  Динамикалық өзгеру. 
     6  Өзектілік [1,122]. 
             Осы ұстанымдардың әрқайсысын жеке-жеке талдай келе, ғалым қатысымдық әдісті іске 
асырудың басты ұстанымы – тіке байланыс ұстанымы деп көрсетеді. Тіке байланыс болмаса, 
сөйлесім әрекеті де іске аспайды деген қорытынды жасайды.   Себебі, қатысымның өзі адамдардың 
біріккен әрекетінің бір қыры, яғни адамдардың үйренетін тіл арқылы өзара бірігіп әрекет жасауы 
болып табылады. Қатысымдық әдіс – ақпарат алмасу үрдісі, тіл үйренушілердің алға қойған мақсатқа 
жетуіне бағытталған белсенді тілдік қатынас үрдісі. Белсенді тілдік қатынастың өзі –  тіке байланыс 
арқылы жүзеге асатын үрдіс. Тіке байланыс – тек қатысымдық әдіске ғана тән ерекшелік. Тіке 
байланыс арқылы білімалушылар бір-біріне өз ойларын жеткізеді, өз көзқарастарын білдіреді. Бір-
бірінен алған мәліметтерді, ақпараттарды қабылдайды. Сол арқылы жаңа хабарлар мен ұғымдарды 
меңгереді, ой қорытындылайды. Тіке байланыс арқылы студенттердің өз беттерімен жұмыс 
істеулеріне жол ашылады. Тілдік қатынастың ары қарай өрбуі үшін әрекет етіп, өзіндік жұмыс 
атқарады. Бұл қатысымдық әдістің бір ерекшелігі болып табылады.    Қатысымдық әдіс – субъект-
субъектінің бірлескен әрекеті. Тілдік қатынасқа түсушілер бір-бірінен білімі, көзқарасы, белсенділігі 
арқылы ажыратыла отырып, бірде субъектінің рөлінен объектінің рөліне ауысса, келесі мезетте 
объектіден субъектінің рөліне ауысады. Бұны қатысымдық әдістің екінші ерекшелігі деп есептеуге 
болады. 
            Қатысымдық әдістің үшінші бір ерекшелігі – тілдік қатынастың проблемалық жағдайға сай 
құрылуы. Бұл жердегі проблемалық дегеніміз – тілдік қатынасты жүзеге асыруға бағытталған 
жағдайлар. “...любой речевой поступок должен совершаться только в условиях соответствующей 
речевой ситуаций”,-деп көрсетеді Е.И.Пассов [3,119]. Яғни, қазақ тілін үйретуде үйренетін тілде 
тілдік қатынасты іске асыру үшін тілдік қатынас міндетті түрде болатын проблемаға тап болуы тиіс.   
Қатысымдық әдіс – тілдік қатынасқа түсушілер арасында белгілі бір проблеманы шешуге негізделген 
тілдік қатынастың алма-кезек ауысып, кезектесіп отыруы түрінде жүретін үрдіс. 
              Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, тілді қатысымдық тұрғыдан меңгертудің 
негізгі ерекшеліктері мынандай болады. Біріншіден,  қатысымдық оқыту үнемі тілдік қатынастың 
жүргізілуін қамтамасыз етеді. Яғни, сабақтың барлық кезеңінде, тәжірибе жүзінде, 
білімалушылардың бір-бірімен тілдесе отырып, тілдік материалды меңгерулері болып табылады.      
Екіншіден, әр білімалушының жеке бас қасиеті ескеріледі. Топтағы кез келген адамдар бір-бірінен 
өздерінің сөйлеу, ойлау қабілеті, қызығушылығы т.б. қасиеттері арқылы ажыратылады. Қатысымдық 
тұрғыдан оқыту осы жеке қасиеттердің  барлығын ескере отырып, әр білімалушының танымына, 
қызығушылығына, қабілетіне сай ұйымдастырылады. 
               Үшіншіден, қатысымдық тұрғыдан тілді меңгертуде оқытудың проблемалық түрі басты 
орын алады.   
               Төртіншіден, қатысымдық тұрғыдан тілді меңгертудің басты ерекшелігі– оқу үрдісінің үнемі 
өзгеріп отырылуы, яғни, жаңашылдығы. 
   Қазақ тілін меңгертуде қатысымдық әдістің мағызы зор. Себебі, қазақ тілі – «адам 
қатынасының аса маңызды құралы» бола келіп, адамзаттың бір-бірімен түсінісу, пікір алысу, 
сөйлесуіне жол ашып қана қоймайды, сонымен қатар  ішкі, сыртқы қоғамдық жағдайларға әсер 
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тетеді, халыққа қажетті әлеуметтік, экономикалық істерді аңғаруға мүмкіндік жасайды, бірлесіп 
еңбек етуге дәнекер болады, қоғамдық-саяси күштердің өз мақсаттары үшін күресуіне қызмеи ететін 
саяси құралы болады.  

 Қорыта келе,    Ф.Оразбаеваның сөзімен алсақ, тілдік қатынас – сөйлеу тілі арқылы ұғынысу, 
түсінісу дегенді нақтылай келіп, жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге кеткен, 
өмірде өзіндік орны бар, қоғамның дамуы үшін ең қажетті қоғамдық-әлеуметтік  ақпараттардың 
жиынтығы арқылы адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, адамдар қатынасының түп қазығы дегенді 
білдіреді [1,8].  Яғни,  тілдік қатынас – тек сөйлеу тілі арқылы тілдесу ғана емес, сондай-ақ, ол жалпы 
адамзатқа, қоғамға қызмет ететін, оны қоғамның өзі тудырған, оның әлеуметтік қажеттігін өтейтін 
күрделі құбылыс. 
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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРҚЫЛЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ 
ҚАТЫСЫМДЫҚ БАҒЫТТА МЕҢГЕРТУ 

 
Жамашева Ж.Р.  

п.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚМУ. 
 

Түйіндеме: Бұл мақалада қатысымдық бағыттың қашықтан оқыту әдістемесіне қатыстылығы туралы 
қарастырылады.  

Тірек сөздер: қатысым, қашықтан оқыту, әдіс. 
Аннотация: В данной статье рассматривались вопросы относительности коммуникативной 

напрпавленности к методике дистанционного обучения. 
Ключевые слова: коммуникация, дистанционное обучение, метод.  
Annotation: In this article the questions of relativity of communicative orientation to the of distance learning 

methodology were considered.  
Keywords: communication, distance learning, method.  
 
Жалпы әдіс деп оқыту мақсаттарына жеткізетін қызметті ұйымдастыру және реттеп жүзеге асыру 

барысында оқытушы мен білім алушылардың өзара іс-қимыл нормаларының жүйесі туралы теориялық 
түсінікті беруші дидактикалық санатты айтамыз.  

Теориялық біліммен қоса оны практикалық тұрғыда нақтылау іс қағаздарын меңгерту әдістерінсіз іске 
асырылмайды. Құжаттарды оқыту, байқау және анықтау мүмкіндіктері оқытудың тиімді әдістерін 
айқындауға әкеледі. Іс қағаздарын оқытуда әдістерді жүйелі жүргізу оңды нәтижелерін берері сөзсіз. 

Қазақстанда оқыту әдістері туралы өткен ғасырдың басында-ақ А.Байтұрсынов [1], С.Қазыбаевтар [2] 
өздерінің нақты тұжырымдарын айтып кеткен. Одан кейінгі оқытудың тиімді әдістері әдіскер - ғалымдар 
Х.Арғынов [3], Д.Әлімжанов пен Ы.Маманов [4], Н.Оралбаева мен К.Жақсылықова [5] т.б. көптеген 
ғалымдар еңбектерінде көрініс тапқан. Сонымен бірге жаңашыл - педагогтар Қ.Бітібаева, 
Б.Қанияхметова, Қ.Айтқалиев, Ы.Ырысбаевалар сабақты өз уақытындағы өмірге лайық, жоғары деңгейлі 
педагогикалық идеяларымен сабақ жүргізе білді.  

Кейінгі жылдарда қазақ тілін оқыту әдістемесі өте қарқынды дамыды. Ғалым-әдіскер 
Ф.Ш.Оразбаеваның «Тілдік қатынас: теориясы мен әдістемесі» атты зерттеу жұмысы [6] көптеген 
ұстаздарға қазақ тілін оқытудың жаңаша жолдарын іздестіруге, болашақ ұрпаққа, мамандарға өмір сүріп 
отырған заман талабына сай білім беруге ынталандырды. Тың ізденістерге талпындырды. Соның 
нәтижесінде Р.Рахметова [7], Г.Бейсенбекова [8], Н.Шадиева [9], С.Нұрғали [10], К.Мухлис [11], т.б. қазақ 
тілін оқытудың әр қилы әдістерін ұсынып, олардың кәсіби мамандықты қазақ тілінде сапалы игеруге 
әсерін тигізетіндігін эксперимент жүргізе отырып, дәлелдеді. 

 Ф.Ш.Оразбаева өз еңбегінде қазақ тілін оқытудың қатысым әдісін ұсынады. Оларды сөйлесім, 
жазылым, оқылым және тыңдалым әрекеті арқылы оқыту әдістеріне бөледі. Әрі қатысым әдісінің тіке 
байланыс, адамның жеке қабілетін ескеру, сөйлеуге үйретуде жүргізілетін жұмыстардың түрлерін 
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айқындау, сатылап даму, динамикалық өзгеру және өзектілік принциптері негізінде жүзеге 
асырылатынын көрсетеді [6;122 б.]. 

 
Р.Рахметова оқыту әдістерінің бес түрін береді: 
1. Орындау; 
2. Репродуктивтік; 
3. Практикалық; 
4. Ішінара-әзденіс; 
5. Ізденіс [7 ;53 ] 
 
 Ал әдіскер Г.Бейсенбекова қазақ тілін басқа ұлт өкілдеріне оқытуда оқылым әрекетінің түрлері мен 

өзіндік ерекшеліктерін автор мәтін негізінде қарастырып, қазақ тілін үйретудің тиімді әдістерін ұсынады 
[8;46-79]. 

  К.Мухлис өз еңбегінде қазақ тілі мәтіндерін компьютермен оқытудың мәтінді талдап оқыту, білімді 
бағалаудың тестік және рейтингтік әдістерін жан-жақты береді [11-110]. 

 Бүгінгі техниканың ең жоғары сатыда дамуы кезінде жас буын өкілдерін оқыту − аса маңызды да 
күрделі іс. 

Жас ұрпақ қазір жаңа ақпаратты технологияның кез келген құралдарының тілін біліп, одан көп 
мағлұмат алады.Олар көп ақпарат алғысы және терең білгісі келеді. Осы сұраныс мүддесінен шығу үшін 
қашықтан оқыту технологиясы туындады. Енді жоғары оқу орындарында қазақ топтарына мемлекеттік 
тілде іс қағаздарын оқытуды қандай әдістер арқылы жүзеге асыру керек? Тиімді де қызықты әдістері бар 
ма? Осы сауалдарға жауап ретінде өзіміз күні бүгінге дейін жүргізіп келген бірқатар әдістерді ұсынып 
көрейік. 

 Ресми іс қағаздары − нақты фактілерді дәл көрсетіп, бір ізбен жүйелі жазуға негізделген ерекше 
қатынас жасау құралы. Осы қатынасты жүзеге асыру үшін білім алушылардың іс қағаздарына тән барлық 
ерекшеліктерді игерулерін талап етеді. Жалпы қашықтан оқыту технологиясының әлемдік даму 
тәжірибесінде, қашықтан оқыту дәстүрлі әдіс-тәсілдер негізінде дамиды. Бізде өз тәжірибемізде еліміздің 
озық әдістеріне сүйенуді жөн көрдік. Қашықтан оқыту технологиясы арқылы іс қағаздарды мемлекеттік 
тілде оқытуда – қатысымдық бағытта менгерту тілге деген әлеуметтік сұраныс. 

 Негіз етіп отырған қатысымдық бағыттың қашықтан оқыту әдістемесіне қатыстылығы қашықтан 
оқытуда да, түрлі телекоммуникациялық байланыстар арқылы қатынастар орнатылуында.  

 Ф.Ш.Оразбаева “Коммуникативный метод” “коммуникация” сөзімен байланысты шыққандығын атап 
өтеді.  

Барлық тілдік қатынастар сөйлесім әрекеттерінің оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім 
қашықтан оқытуда іске асатындығы бізді қызықтырды. Тікелей сөйлесім әрекеттері орнайды, дыбыстық 
қатынас та, таңбалық қатынас та қашықтан оқытуда іске асатындығы анық. 

 Олар: 
1.Гипермәтінді тапсырмалар беру арқылы – оқылым, жазылым әрекеттері іске асады; 
2. Аудио немесе бейнетаспалар, бейнефильмдер арқылы оқу материалдарын ұсыну арқылы – 

тыңдалым әрекеті іске асады; 
3.Интерактивті тақтаның көмегімен дәрістер оқу үстінде – айтылым, тілдесім әрекеттері іске асады; 
4. Компьютер арқылы оқыту кезінде – оқылым, жазылым әрекеттері іске асады; 
5. Теледидарлық телеоқулар уақытында – тыңдалым; 
6. Тест тапсырмаларын беру - оқылым, жазылым әрекеттері; 
 Бұлардың бәрі мемлекеттік тілде іс қағаздарды қашықтан меңгертуде іске асады және жаттығу 

жұмыстарын, тапсырмаларды тыңғылықты орындау білімгерлердің сөздік қорын байытуға, кез келген 
жерде құжаттармен жұмыс істей алуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар іс қағаздарын дұрыс толтыру 
әдістерімен, жазу стилімен қызмет барысында қажетті білім негіздерімен қамтамасыз етеді. Іс 
қағаздарының әрқайсысының бұрыннан белгілі біртектес сөздері, қалыптасқан сөз орамдары, құжат 
мәтінінде орын алған белгілі стандартты сөйлемдері болады. Сондықтан сабақ беру үрдісінде 
қолданылатын әдістер қазақ тілінде іс жүргізудегі өзіндік ерекшеліктерге және нормативтерге 
байланысты құжат үлгілерін меңгеруге, іс қағаздарын дұрыс әрі сауатты толтыруға көмегін тигізеді. 

 1.Гипермәтінді тапсырмалардың мақсаты: жазар ойын дәл, нақты қағаз бетіне түсіріп, әсерлі 
жеткізуде тілдік құралдарды кеңінен қолдана білуге үйрету. Іс қағаздарының нақты бір түрін толықтай, 
жан-жақты меңгеріп шығуға септігін тигізеді. 
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 Гипермәтінді тапсырмалардың тиімділігі: бір-бірімен байланыса өрілген тапсырмалар орындау 
кезінде көп қиындық келтірмейді. Егер әр түрлі тапсырмалар кезінде әр қилы оқу материалдарын 
зерделеу керек болса, кешенді тапсырмалар бір ғана тақырып аясында құрастырылып, бір ғана 
тақырыпты қамтыған оқу деректемелері ғана қарастырылады. Қашықтан оқыту жүйесі арқылы сабақ 
беруде білім алушылар негізінен өз бетімен жұмыс істейді. Сондықтан электронды пошта арқылы 
жіберілген іс қағаздарына қатысты тапсырмалар мен жаттығуларды орындау білім алушыны өз бетімен 
жұмыс істеуге баулып, алған білімін, икемділік дағдыларын қолдана білуге машықтандырады.  

Мақсаты: білім алушылардың көру және есту қабілеттерін байқай отырып, олардың сауатты жаза 
білуіне назар аудару. 

Тиімділігі: сөздерді сөз тіркестері мен сөйлемдерде қолдана білуге дағдыландырады. Көру арқылы 
іштей қайталау кезінде және есту арқылы білім алушының сөздерді есте сақтау қабілеті жетіледі. 

І жаттығу. Бірнеше сауалдарға жауап жазыңыз: 
1. Белгілі бір тұлғаның өкілеттілігі мен құқын екінші бір тұлғаға берілгенін растайтын іс қағаздарының 

түрі қалай аталады? Ол не үшін қолданылады? 
2. Бұл қандай құжаттың типтік үлгісі?  
Мақсаты: көре отырып, қандай құжат үлгісі екенін есте сақтау. Құжат құрылымын таба отырып, 

ойландыруға жетелеу. 
Тиімділігі: құжаттың құрылымын толық білуге ынталандырады. Оны сауатты толтыра білуге 

машықтандырады. 
ІІ жаттығу Берілген сөздерді, сөз тіркестерін аудиокассетадан мұқият тыңдап, есте сақтаңыздар. 

Сөздер мен сөз тіркестерінің қай құжат үлгісіне жататынын анықтаңыздар: Дауыс беру, қатысқандар, 
басқа жұмысқа байланысты, қабылдау, күн тәртібінде, келісілген мерзімде, ауысу, кезекті демалыс, 
босату. 

Мақсаты: тыңдап, есте сақтау арқылы сөздер мен сөз тіркестерін сауатты жазуға үйрету, оларды 
морфологиялық принцип бойынша жазуға төселдіру. 

Тиімділігі: Іс қағаздарының құрамында қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін ажыратып, оларды 
дұрыс таңдай білуге дағдыландыру. 

ІІІ жаттығу 
 

  
  
Тапсырманың мақсаты: өздігінен білім алу кезінде проблемалық жағдай тудыру. Көре және оқи 

отырып, олардың есте сақтау қабілетін жетілдіру. 
 Тиімділігі: сөз тіркестерімен жұмыс жасату, білім алушылардың ойлау, іздену қабілетін шыңдау. 
 2.Аудио немесе бейнетаспалар, бейнефильмдер арқылы оқу материалдарын жіберу әдісі.  
 Қазіргі уақытта дидактикалық аудио және бейне оқу материалдарын пайдалану тәжірибесі 

көрсеткендей, олар кескіндеме және кестенің безендірілуін талап етпейтін, сонымен қатар кеңінен 
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тарайтын қазақ тілінде іс қағаздарын оқыту жөніндегі сабақтарды жазуға арналған оқу курсына дәрістер 
мен нұсқаулар үшін пайдаланылады.  

 Бейнетаспаларда сабақтардың дәрістері ұсынылады. Оларда оқу оқиғалы міндеттерге, баспалық 
басылымдарға, сондай-ақ безендірілген материал әзірлейді. Тыңдаушы фильмді көрумен өзін сол дәрісті 
тыңдап отырғанын сезіну үшін, дәріс оқуды дәрісханада түсіру әлдеқайда ұтымды болмақ. Оқу бейне 
фильмдерінің мақсаты – ақпараттарды аудио көзбен шолу құралдарын пайдалану дәнекерлігі арқылы 
білімді шапшаңдата меңгеруді қамтамасыз етеді. Соның ішінде іс қағаздарын мемлекеттік тілде үйрету 
мақсатындағы теориялық білімдерді көрсету, өздік жұмыстарының шарттарын айту, іс қағаздарының 
үлгілерімен таныстыру сынды үрдістерді бейнелеу.  

 3. Интерактивті тақта арқылы дәрістер оқу. Жалпы дәріс оқу сабақтарының маңызды 
формасының бірі болып табылады. Әрі білім алушыларды теориялық дайындаудың негізін қалайды. 
Мақсаты пән бойынша ғылыми білімдердің жүйелендірілген негіздерін беру, ғылым мен техниканың 
нақтылы саласындағы жинақты проблемасын, жай-күйін және оқу үрдісінің алдағы келешегін ашып 
көрсету, назарды неғұрлым күрделі де түйінді мәселелерге шоғырландыру. Интерактивті әдіс арқылы 
оқыту білім алушылардың сабаққа деген ынтасын арттыра түседі. Дәрістер білім алушылардың белсенді 
танымдық қызметін жандандырады. Шығармашылық ой-өрісінің қалыптасуын бейімдейді. 

 Ғалым Ф.Ш.Оразбаева ұсынған қатысымдық әдісінің қазіргі кезде қазақ және өзге тілді 
аудиторияларда қазақ тілін оқытуда пайдаланылатын өте тиімді әдіс екендігі де айқын. Әдіскерлердің 
қолданған әдістерін сараптай келе, қатысымдық бағытта, мемлекеттік тілде іс қағаздарды қашықтан 
оқытудың жеті түрлі әдісінің бірнешесі ұсынылды. Жаңа ақпаратты технологияның қарыштап дамыған 
заманында оқытудың дәстүрлі емес түрлері пайда болуда. Әрі көптеген жаңа технологияға байланысты 
талаптар да қойылып отыр. Ол заңды да. Өмір жаңалығымен қоса дамып отыру - өркендеудің, өсу 
деңгейінің жоғарлауы екені ақиқат. 
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ӨЗГЕ ТІЛДІ АУДИТОРИЯДА СӨЙЛЕСІМ ӘРЕКЕТІН ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 
 

 Жайлаубаева Қ.С.  
Нархоз университетінің аға оқытушысы, п.ғ.м. 

 Алматы, Қазақстан 
 
Түйіндеме: Мақала сөйлесім әрекетінің маңызды бір түрі, өзге тілді аудиториядағы қазақ тілі 

сабақтарында кеңінен орын алған тыңдалым әрекетін меңгерту туралы айтылады. Өзге тілді аудиторияда 
тіл үйренушілерге тілдік қарым-қатынасқа түсу үшін тыңдалымды меңгерту жолдары, студенттердің тіл 
үйренуге деген қызығушылығын, ынтасын, белсенділігін арттыру жайында. Тіл үйренушінің тыңдалған 
ақпаратты қабылдауы, есте сақтауы мәтін мазмұнының құрылымына, мазмұнының қызықты немесе 
өзектілігіне, сондай-ақ мәтін көлеміне байланысты екендігі жайында. 

Тірек сөздер: сөйлесім әрекеті, тыңдалым, түсіну, меңгерту. 
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Аннотация: статья рассказывает о важном виде разговорной деятельности, освоении слушательной 
деятельности на уроках казахского языка в других языках. В связи с этим, в целях повышения интереса 
студентов к изучению языка, повышения интереса, интереса, активности к изучению языка в аудитории. 
Восприятие, запоминание слушателем информации зависит от структуры содержания текста, интересной 
или актуальной содержательности, а также объема текста. 

Ключевые слова: общение, слушание, понимание, усвоение. 
Annotation: the paper covers an important type of speaking skill – teaching and evaluation of listening. 

Teaching a language to non-native language learners through listening develops communication possibilities. The 
learners' comprehension and memorizing of listening material depends on content and compositional structure of 
the text. The presence of the information with facts and proves supporting the main idea, a problem with certain 
solution, logical structure and resolving conclusion in the end of the audio text are main requirements to meet the 
methodical criteria.Overall, the text should be comprehensible to language learners so that they can use the 
abstracts when speaking. If unknown words in the text are less than 2 percent, a language learner can ignore them 
and try to understand the main idea. The result of our work can be observed only when listening is comprehended, 
analized and evaluated simultaneously.  

Keywords: the act of speaking, listening, comperhension, development. 
 
 ХХІ ғасырдың басы қоғамдық өмірдің әр саласындағы болып жатқан жаһандану кезіндегі 

трансформациялық құбылыстарға толы. Білім беру саласы да бұл құбылыстардан шетте қалған жоқ. Бұл 
салада да түбегейлі өзгерістер болып жатқаны байқалады. Инновациялық тәсілдер мен күрделі де 
көпдеңгейлі мәселелерді шешу ең басты мақсат болып отыр. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 
заңында оқушылардың тұтас да бірегей дүниетанымын қалыптастырудағы педагогикалық ұстанымға 
ерекше көңіл бөлінеді. Бұл жоспарда көрсетілгендей, мектептің түбегейлі міндетінің бірі – оқушылардың 
дүниеге көзқарасын бір-бірімен тығыз байланысқан біртұтас дүние ретінде қалыптастыру және дәл 
осылай жаһандану мәселелері мен оларды шешу жолдарын үйрету. Жоғарыда айтылғаннан көретініміз, 
білім беру саласының негізі – адам және оның дүниеге көзқарасы: «адам – табиғат», «адам – қоғам», 
«адам – мәдениет», «адам – адам». 

 Қазақ халқының ұлы ақыны, ағартушысы, ойшылы А. Құнанбаев (1845-1904) өз кезінде–ақ 
ғылымның адам өмірінде алатын орнын ашып көрсеткен. Абай өзінің шығармаларында, сондай-ақ қара 
сөздерінде жастарды тәрбиелеуде ғылым мен өнердің маңызы туралы айтып кеткен. Ұлы ақын өз 
еңбектерінде дамыған елдердің қатарына қосылу үшін ең бірінші жастарға білім керек екені, ғылыммен 
дос болуды, білім мен ғылымнан артық дүниеде ештеңе жоқ екендігін ерекше айтады. Сондықтан әрбір 
жас білім алуы, ғылыммен дос болуы керек екендігін айтады. Ағартушы–педагог жастарды тек білім 
алуға шақырып қана қоймай, ғылымға жетудің нақты жолдарын да көрсете білген. «Адамға ғылым – 
білімді көбейтуге екі қару керек: бірі – пікірлеспек, екіншісі – берік сақтау». 

 Тіл – қоғамдағы адамдар арасындағы аса маңызды қатынас құралы. Тіл қарым-қатынас құралы 
ретінде тіл білімінің зерттеу объектісі бола отырып, оны оқытумен, сөйлеуге үйретудің әдіс-тәсілдерін 
ұтымды қолданумен тығыз байланысты. 

 Қазақ тілін өзге ұлт аудиториясында оқытудағы қатысымдық әдістің алғаш ғылыми негіздемесін 
жасаған профессор Ф.Ш.Оразбаева оқылым, тыңдалым, жазылым, айтылым, тілдесім процестерінің 
сөйлеу және ойлау механизмдеріне байланысты аспектілерінің әдістемелік жүйесін қалады. Ғалым: 
«Қатысымдық әдіс дегеніміз – оқушы мен оқытушының тікелей қарым-қатынасы арқылы жүзеге асатын; 
белгілі бір тілде сөйлеу мәнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас пен әдістемелік категорияларына тән 
басты белгілер мен қағидалардың жүйесінен тұратын; тіл үйретудің тиімді жолдарын тоғыстыра келіп, 
тілді қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзіне асыратын әдістің түрі», - деген анықтама береді. 

 Ғалым еңбегінде: «Тілдік қатынас жүзеге асу үшін, айтылған не жазылған хабардың қабылданып, 
оған жауап қайтарылуы, яғни істің ортақ атқарылуы басты шарт. «Сөйлесім» осы шартты және ортақ 
тілдік әрекетті аңғартатын сөз» дей келіп, «Адам не туралы сөйлейтінін, тіл арқылы нені жеткізетіндігін 
білгенмен, тілді, сол сияқты сөйлеуді өзіне бағындыра алмайды, яғни сөйлесім әрекеті, адамның сөйлеу 
тілі өзіне тәуелді емес, ол – табиғат берген, жаратылыстан туған күрделі процесс. Адам сөйлеуді 
жетілдіреді, дамытады, соның заңдылықтарын қарастырады, бірақ сөйлеу тілін өзі жасай алмайды. 
Осыдан сөйлеудің, тілдің қоғамдық-әлеуметтік сипаты аңғарылады. Хабардың қай түрі болса да 
шындыққа құралу керек, сонда ғана тілдік қатысым өз бетінше дамиды және сөйлеу (информацияны 
қабылдау, оған жауап қайтару, қайта жауап алу) қатысымдық құбылыстың мәнін ашады, адамдар 
арасындағы байланыс бола алады», – деп ой қорытады да, сөйлесім әрекетінің бес түрін (оқылым, 
жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім) көрсетеді. Студенттер мәтінмен әртүрлі жұмыстар істегенде 
(мәтінді оқу, яғни тізбектей оқу, азат жолдан оқу, жаңа сөздермен сөз тіркестерін құрастыру, мәтін 
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бойынша сұрақтар дайындау, диалог құрастыру т.б.) байланыстырып сөйлей білуге үйренеді. Мәтін – 
қашан да тілдік әрекеттің нәтижесі болып табылады. Мәтінде тілдік тұлғалардың бәрі де (фонетика, 
лексика, грамматика) орын алады. Қазақ тілін оқыту бағдарламасы ЖОО-да мемлекеттік тілді заман 
сұранысы мен тапсырысқа сай, білім сапасын көтеріп, студенттердің кәсіптік бағдарлы дағдыларын 
қалыптастыруға бағытталған жаңа технологияны қолдана оқытуға негізделеді. Экономика мамандығын 
меңгеруге қажетті лексикалық қорды тілдік қатынаста қатысымдық тұрғыдан жаңа технология арқылы 
іске асырудың амал-тәсілдері күн санап толықтырылып, іздестірілуде. Мамандыққа байланысты 
мәтіндерді оқытқан кезде тілдік қатынастың барлық түрлері қолданылады. Студенттердің мәтінді талдау 
әрекетімен бірге әңгімелесу арқылы сөйлеу әрекетіне, сұрақ-жауап арқылы тілдесім әрекетіне, қысқаша 
мәтін немесе мини эссе жазғызу арқылы жазу әрекетіне үйрету көзделеді. Осы тұрғыдан мамандыққа сай 
қазақ тілін сапалы оқыту – қазіргі уақыт сұранысынан туындап отырған өзекті мәселелердің бірі болып 
табылады.  

 Қатысымдық бағыт әуел баста тілді жеделдете оқытудың негізгі әдісі ретінде қалыптасты. Ол дайын 
сөйлемдерді жаттатқызу, тілдік материалды саналы түрде меңгермей, көбінесе ойланбастан қайталауға 
негізделгенмен, бірте-бірте оқыту мазмұны, әдіс-тәсілдері өзгеріп, толығып отырды. 

 Өдірістің қай саласында болмасын мамандығына байланысты қазақ тілінде еркін сөйлеп, қызмет ету; 
білімін, тіл байлығын жетілдіру – қазіргі заман талабы. Тіл қатынасы әңгімесушілердің өзара ақпарат 
алмасуынан қалыптасады. Бұл ақпарат алмасу тіл қатынасының коммуникативтік сипатын құрайды, 
сөйлеу барысындағы сөз алмасу ғана емес, сонымен қатар бір-бірінің әрекетін, қылығын танытады, 
өзгеріске келтіреді, жауап беруге талпындырады. 

 Экономикалық жоғары оқу орындарының студенттері үшін қазақ тілі сабағы тек тіл үйрену көзі ғана 
емес, сонымен қатар мамандықтары бойынша жаңа білім жинау көзі болып табылады. Олай болса, қазақ 
тілін мамандыққа қатысты оқу бағдарламасына сәйкестендіріп оқытудың маңызы ерекше. 

 Кәсіби қазақ тілін оқыту әдістемесі теориялық білім берумен қатар болашақ мамандыққа баулиды. 
Білікті маман дайындау, білім беру – қоғам дамуының негізгі жолы. Осыған орай қазақ тілінен берілетін 
базалық білім таңдалады. Қажетті базалық білімде ерекше орынды жоспарлау мәселесі алады, себебі 
бүгінгі студент ертеңгі маман, іскерлік қарым-қатынас жағдайында жол таба білуге үйрету маңызды 
болып саналады. Бүгінде оқытудың барлық түрін кешенді қарастыру, оларды бір-бірімен байланыстыру 
мақсаты басым.  

 Бүгінгі күн талабы – маманның кәсіби бағыттылығын, іскерлігін қалыптастыру. Сондықтан кәсіби 
бағдарлы білім беруде қамтылатын білім мазмұны, соның ішінде тақырыптар ғылымның соңғы 
жетістіктеріне негізделуі тиіс. Жаңа заманның талаптарына орай, интеллектуалдық қабілеті мол 
мамандарды даярлау міндеті бүгінгі білім жүйесінің басты да негізгі мақсаты екені даусыз. Осы мақсатты 
іске асыруда студенттерге іскерлік қарым-қатынасты дұрыс оқыту қажеттігі күннен-күнге айқын сезілуде. 
Бұл айтылған ұстанымдар мен тәсілдер қазақ тілін кәсіби бағдарлы мамандыққа байла нысты оқытудың 
өзіндік ерекшеліктері, заңдылықтары, оны меңгертудің әдіс-тәсілдері кәсіби бағдарлы қатысымда 
атқаратын маңызы зор 

 Қазіргі таңда әлеуметтік-қоғамдық сұранымды ескере отыру - білім мазмұнын айқындаудағы басты 
фактор. Сондықтан экономикалық жоғары оқу орындарында қазақ тілі сабақтарын оқытқанда «... 
біріншіден, қазақ тілі қоғамдық- әлеуметтік құрал, екіншіден басқа ұлт өкілдерімен қарым-қатынас 
жасауға негіз болатын, ұғынысуға жол ашатын ұлтаралық құрал, үшіншіден, қазақ тілінің қатысымдық 
сипаты оның ел аралық қолданыста қолданылатын қоғамдық мәнімен және ресми іс-қағаздарда 
жұмсалатын әлеуметтік қызметінен көрінеді», – деген Ф.Ш.Оразбаеваның негізделген қағидасын 
басшылыққа ала отырып, болашақ мамандардың бұл мәселеге мемлекеттік маңызы бар, міндетті талап 
ретінде қарауына назар аудартқан жөн. 

 Белгілі бір тілде сөйлеу үшін, мәтңн мен грамматика жеке-дара бөлінбей, сөйлесімнің барлық 
алғышарттарымен біртұтас жүйе түрінде оқытылады. 

 Өйткені, грамматикалық жағынан бір-бірімен дұрыс байланыспаған сөздер не тіркестер адамның 
ойлаған ойын жеткізе алмайды. Сөздер белгілі бір мағынаны білдіре келіп, өзара байланысқан бір бүтінді 
құрайды. Яғни, тиянақталған ойды білдіретін сөйлемге айналады. Тіл үйрету кезінде грамматикалық 
материалдарды оқыту, оларды сұрыптау және тиімді әдіс-тәсілдер арқылы үйрету – зерттеуді қажет ететін 
маңызды мәселе. Бірақ ескеретін бір жай, кез-келген грамматика қолданылып отырған мәтіндегі 
сөйлемдердің құрылысына қарай алынуы шарт. 

 Әрбір сабақта мәтін, мәтінге қатысты сөздер, грамматикалық тұлғаларға түсініктеме, ойтүрткі 
сұрақтар, лексикалық түсініктеме, мәтінге дейінгі, мәтіннен кейінгі тапсырмалар, диалог, мәтінге 
қатысты түсініктерді тексеруге арналған сұрақтар, мәтіндегі грамматикалық тұлғаларды табу 
жұмыстары, лексика-грамматикалық тест, тапсырмалар, сөзжұмбақтар, афоризм, нақыл сөздер, 
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салыстыру тапсырмалары, өз бетінше жұмыс істеуге арналған тапсырмалар жүйелі түрде 
“қарапайымнан күрделіге” ұстанымы негізінде құрастырылған. Оқулықпен жұмыс істеу 
барысында тиімді нәтижеге жету үшін автордың әдістемелік нұсқауларды ұсынуы өте орынды. 

 Бүгінгі ЖОО білім алып жатқан студент – ертеңгі маман, еліміздің бетке ұстар азаматы. Әрбір 
маманды өзінің қызмет ететін ортасында сынайды, бағалайды, таниды, қолдайды. Ел ішіндегі түрлі 
әлеуметтік салалармен тікелей қарым-қатынаста болады. Міне, сондықтан қазақ тілі сабақтарында 
студенттерді қазақша ойлауға үйрететін әдістер, амал-тәсілдер мейлінше молынан қолданылуы керек. 
Қазақ сөздері ойлау актісінің құралына айналмайынша, естігенді, көргенді қайталап айта бергеннен 
нәтижеге қол жеткізу мүмкін емес. Мұны қазақ тілін оқыту тәжірибесі де көрсетіп отыр. 

 ЖОО студенттеріне қазақ тілін оқытудағы басты мақсат – болашақтағы кәсіби мамандарға қазақ 
тілінде коммуникативтік қарым-қатынас жасауды меңгерту. Ол білім алушының тілдік тұлғасын 
қалыптастыру арқылы жүзеге асады. Ол сөйлеу әрекетінің түрлерін жаңа технология- лық әдістерді 
пайдалану арқылы жүзеге асады. Қазақ тілін қатысымдық тұрғыдан үйретуде сөйлесім әрекеті мен оның 
түрлерін меңгерту әдістемесінің маңызы зор, себебі, сауатты жазу, сауатты түрде өз ойын жеткізу, іс 
қағаздарын сауатты жүргізу айналып келгенде осының бәрі жазылым әрекетін меңгерумен ұштасады. 
Жазылым әрекетін студенттерге меңгертудің тиімді жолдары профессор Ф.Ш.Оразбаеваның еңбегінде 
төмендегіше беріледі: 
 көшіру жазылымы; 
 жатқа жазу жазылымы; 
 көркемдік жазылым;  
 танымдық жазылым.  
 Тілді мамандыққа сай үйретуге арналған әдістемелік оқулықтар мен оқу құралдары заман талабына 

сай жаңарып, жарық көре бастады. Бұл оқулықтар студенттердің ғылыми тілді, мамандыққа қатысты 
кәсіби тілді, ресми-іскерлік тілін жеткілікті түрде меңгеруіне ықпал етуде. Олармен жұмысты сөйлесім 
әрекетінің барлық түрлерін меңгертуде, қазақ тілі сабақтарының барлық кезеңдерінде және барлық 
аудиторияларда жүргізуге болады. Әрбір оқытушы оны өз тарапынан қажетіне, өз әдістемесіне қарай 
қолданады.  

 Еліміздің тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың: «Өмір бойы білім алу – әр қазақстандықтың өмірлік 
кредосына айналуы қажет», – деген сөзі ұстаздарға тікелей қатысты. Өзгелерге білгеніңді немесе білу 
керектіні үйрету үшін, алдымен, соны қалай үйретуді білу шарт. 
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ТІЛ ТЕОРИЯСЫНА ЖАҢА ТЕРМИНДЕР ЕНГІЗГЕН ҒАЛЫМ 
 

Нұрғали С. 
Абай атындағы ҚазҰПУ,  

Филология және көптілді білім беру институты,  
педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор 

 
 
Әрине, өз ұстазың туралы орнықты ой айту, оның ғылыми шығармашылық өмір жолы, 

педагогикалық қызметі, кісілік келбеті мен адами игі қасиеттері жайында кеңінен қамтып мақала 
жазу үлкен жауапкершілік жүктейтіні белгілі. Ал, аты елімізге әйгілі, аса көрнекті ғалым, үлгілі 
ұстазымыз жөнінде ой толғау әлгі жауапкершілікті одан да еселеп арттыра түсетіні сөзсіз.  



202 

Бүгінде апайымыз 70 жасқа келді. Осы тұста ғалымның ғылымдағы өзіндік қолтаңбасы мен 
қалыптастырған мектебі, тіл білімі ғылымын жетілдірудегі, жаңалық әкелудегі жетістіктеріне 
тоқтауымыз орынды деп ойлаймын. Ғұмырын қазақ тілінің қыр-сырын оқытып үйретудің амал-
тәсілдерін зерттеуге арнаған ғалым туралы филология ғылымдарының докторы, профессор Ғ.Қалиев 
былай дейді: «Тілдік қатынас негізінде қазақ тілі әдістемесіне Фаузия Оразбаева енгізген тілдік 
қатысым әдістемесінің мәні өте жоғары. Профессор Ф.Ш.Оразбаева – таза «әдіскер» емес, теорик-
әдіскер ғалым. Әдіскер ғалымдардың екі тобы белгілі: біреулері өздерінің әдістемелік зерттеулерінде 
теориялық жағынан анықталған пәндерге не пән салаларына сүйенеді, олардың теориясына өз 
тарапынан еш нәрсе қоспайды, тек соларды оқыту әдістемесін жасайды, мұндай әдіскерлер көп. Енді 
біреулері өздері теориясын зерттеген не зерттеуге үлес қосқан мәселелердің әдістемелік үлгілерін 
жасайды. Ф.Ш.Оразбаева осы айтылғанның екінші тобына жатады, мұндай әдіскерлер көп емес». 
Теорик-әдіскер ғалым Ф.Ш.Оразбаева – қазақ тілін оқытудың теориялық негіздерін ғылыми тұрғыда 
зерттеуге шәкірттерін бағыттаған ұстаз. Өзі ғана ғылымға жол салып қойған жоқ, соңынан жас 
ғалымдарды ілестіре білді.  Ұстазымыздың тікелей ғылыми жетекшілігімен тіл білімі теориясы, қазақ 
тілін оқыту әдістемесі ілімі бойынша сандаған ғылым кандидаты, ғылым докторларын дайындады. 
Бұл орайда ғылымда академик Фаузия Оразбаеваның мектебі қалыптасты. Мен де сол мектептің 
түлегімін.  

Қазақ тіл білімінде тілдің қатысымдық қызметін зерттеп, алғаш рет ғылыми негіздерін анықтаған 
– Оразбаева Фаузия Шәмсиқызы. Фаузия апайдың бұл саладағы еңбегі - тілдік қатынастың теориялық 
проблемаларын зерттеуге арналған алғашқы ізденістердің бірі. Осы еңбегінде «оқылым», «айтылым», 
«тыңдалым», «жазылым» деген ұғымдарға ғылыми түсінік береді, дәлелдейді. Бұл терминдерді 
ғылыми айналымға қосқан апайдың ойын біздер жалғастырдық. Г.Бейсенбекова оқылым бойынша, 
Ф.Абдіразақова жазылым бойынша, С.Нұрғали айтылым бойынша, М.Жорақпаева тыңдалым 
бойынша ғылыми зерттеу жұмысын жаздық. Қазіргі күні бұл ұғымдардың өте актуалдылығы белгілі.  

Фаузия апайдың: «Тіл ғылымын танып-білген сайын ол күрделеніп, тереңдей түседі» деген 
пайымына зер салар болсақ, ізденіс-зерттеулерін бір сәтке тоқтатпастан, ғылымдағы 
жаңалықтарымен жарқ ете қалған Фаузия Оразбаеваның өз зерттеулерін қазіргі заманның 
сұранысына жауап бере алатын жаңашыл технологиялар негізімен ұштастыра түсуін,  нағыз ғылыми 
интеграция деп білеміз. Ерен еңбек пен үздіксіз ізденіс адамы Фаузия Шамсиқызының ұстаздықтан 
бастау алып, ғалымдыққа ұштасқан өмір жолы – жаны таза, пейілі ақ, риясыз көңілді әрбір адам 
баласы үшін үлкен өнеге, ерекше үлгі мектебі. 

Фаузия Шамсиқызының көптеген еңбектерінің бәрін бір мақалаға сыйғызу қиын, десе де, бірер 
шамасының атын атап өтейін. «Қазақ тілін тез үйрену сабағы» («Ускоренный практический курс по 
казахскому языку»), «Тілдік коммуникацияның негіздері», «Тілдік қатынас пен қатысым әдісінің 
ғылыми-теориялық негіздері» деген еңбектері жарық көрді. Бұл еңбектер – студенттер мен 
магистрлерге, ізденушілер мен аспиранттарға, т.б. осы саладағы оқытушылар мен ұстаздарға аса 
пайдалы зерттеулер. Ұстазымыздың қаламынан 2005 жылы шыққан құнды еңбектердің бірі - «Тілдік 
қатынас» атты оқулық. Ол негізінен жоғары оқу орындарының студенттері мен магистранттарына 
және ұстаз-әдіскерлерге арналған. Жұмыс атауының өзі айтып тұрғандай, бұл кітап тілге, оның 
ішіндегі, әрине, қазақ тіліне қатысты. Сондықтан «жалпы қауым» өкіліне де түсінікті, әрі танытары 
мол еңбек деп бағалаймыз.   Жұмыстың тағы бір құндылығы оның қазақ тіліндегі осы тақырыпқа 
жеке арналған алғашқы ізденіс екендігінде. Әрине, қазақ тілін оқытудың жалпы әдістемесі дәл осы 
еңбектен басталмағаны белгілі. Оқулық авторы оның ХХ ғасырдың алғашқы онжылдықтарындағы 
тарихи бастауын сөз етеді. Ахмет Байтұрсынұлынан бастап Шәкәрім Құдайбердіұлына дейінгі 
ғалым-ағартушылардың тер төгіп, құнды еңбектер ұсынғанын да өте жақсы көрсетеді. 

Фаузия Оразбаеваның мұндай үлкен ғалым болуына мұғалімнің отбасында туып, нағыз 
ағартушының тәрбиесінде өскендігі де әсер етуі хақ. Сондықтан мектепті де, ҚазМУ-ді де өте жақсы 
бітіріп, өзі де еңбек жолын мұғалімдікпен бастап, институттар мен университеттердегі оқытушылық, 
доценттік, профессорлық қызметтер сияқты абыройлы да ауыр жолдардан өтіп келеді. 

Тұла бойынан тектілік пен бекзаттықтың, қарапайымдылық пен парасаттылықтың лебі есіп 
тұратын, еңбекқорлық пен ізденімпаздықтың, жан сұлулығы мен рухани байлықтың жылы ұясы 
іспеттес Фаузия Шамсиқызы – өз еңбек жолын мектеп қабырғасынан бастап, кейін оны еліміздің 
жоғары оқу орындарында жалғастыра алған, ұстаздықтың сатыларын өткерген білікті ұстаз. 
Сондықтан да бүгінгі білім саласының қарыштай қадам басуына өзіндік үлесі бар ғалым Фаузия 
апайдың ұстаздық өнегесі – айрықша атап өтуге тұрарлық дүние. Әке жолына түсіп, ұрпақ тәрбиелеп, 
жоғары оқу орындарындағы жастардың сапалы білім алуына бағдар беріп жүрген «Фаузия Оразбаева 
– нағыз ұстаз, үлгілі жетекші, беделді тәлімгер» (академик Рәбиға Сыздық). Абай атындағы Қазақ 
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ұлттық педагогикалық университетінде студент жастарға терең білім берумен қатар, еліміздің әр 
қиырындағы институттар мен университеттердің оқытушыларына, доценттеріне ғылыми жұмыстар 
бойынша жетекшілік жасап, кеңес беріп келеді. Басқаша айтар болсақ, белгілі бір ұжым басшысы 
ғана емес, сол ұжымдағы барлық қызметкерлердің, магистранттардың, ізденуші шәкірттердің білім, 
білік деңгейлерінің үнемі көтеріліп отыруына мүмкіндік туғызып, еселі еңбек еткен ұлағатты ұстаз. 
Бұл айтылғандар ғалымның өзара бірлігі күшті, рухани-адамгершілігі мол өнеге мектебін 
қалыптастырудағы үлесін айқын танытып тұр. 

Фаузия Шамсиқызы іскерлігінің арқасында университет жанынан кандидаттық пен докторлық 
қорғайтын ғылыми кеңес ашты. Филология, педагогика ғылымдарының кандитаттық және докторлық 
ғылыми дәрежесін беру жөніндегі сол диссертациялық кеңестің төрайымы болды. Сол кеңесті 
бірнеше жылдар қатарынан өзінің дипломатиялық кеңдігімен өте жақсы, жайлы, еркін басқарып, 
ғылым жолына көптеген мамандар даярлады. Тіпті, қорғау барысында ғылыми кеңес мүшелерінің 
бірауыздан дауыс беруі қорғап тұрған адамның өзінен гөрі бұл кісінің ісі мен жүргізу саясатының 
жайлылығынан ба деген ой туады... Мұны Фаузия Шамсиқызының бойындағы парасаттылық 
қасиеттердің арқасы деп бағалауымызға толық болады. Қорғаймын деп, ісі түсіп барушыларды 
қайдан болса да, таныс, таныс емесіне қарамай, бәрін жақсы, жылы жүзбен қабылдап, сөйлесіп, 
қорғаушының бойына жігер құяды, ғылыми бағытын анықтауға көмектеседі. Бұған қалай риза 
болмассың?! Кім болса да, бұл кісіге жақсылық пен амандық тілеп, ризашылық білдіріп жатады. 
Ізденуші диссертациясын жақсы қорғап жатса, қорғаушының қуанышын бөлісе біледі. Фаузия 
апайдың осы, тал бойына жарасқан салмақты мінезін, кісілік кішіпейілділігін, жан дүниесінің 
сұлулығын бөліп айтқым келеді.  

Апайымның бойындағы бір жақсы қасиет – адамдарға жақсылық жасап тұрғысы келіп тұрады. 
Адам бойындағы небір мәселелерден қажеттілік туындаса, соны көре де, байқай да біледі. Адам 
бойынан жақсылық іздері мен нысанын тауып, оны әрі дамытып, айта да алады, қолдай да біледі. 
Ұстазымыз ізденушілермен, әріптестерімен өте мәдениетті, аса сыпайы араласады. Әдістеме 
саласындағы жұмысты ұйымдастыру қабілеті, кісілермен қарым-қатынасы үлкендерге деген ілтипаты 
ерекше. Үлкенді де, кішіні де, қатарластарын да ұйыта ұйымдастыра біледі. 

Бүгінде Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика 
ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА корр. мүшесі, Ш.Уәлиханов атындағы І дәрежелі сыйлықтың 
лауреаты, ҚР БжҒМ-нің «ЖОО үздік оқытушысы» мемлекеттік грантының иегері, Педагогика 
ғылымдары Халықаралық академиясының академигі, ҚР Президентіне үміткерлерден мемлекеттік 
тілден емтихан алушы «Лингвистикалық комиссиясының» хатшысы (1999, 2005, 2011, 2015жж) 
Фаузия апай Оразбаева – қазақ тілін оқыту әдістемесі бойынша жазылған қаншама 
бағдарламалардың, оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың авторы. 40 кандидаттық, 11 
докторлық диссертациялар қорғатып, мамандар даярлауда, республикаға белгілі ғалым, ұстаз ретінде 
ұшан-теңіз еңбек сіңіріп келеді. Осындай ұстаздан тәлім алған біз бақыттымыз. Апай - біздің  
мақтанышымыз! 

 
 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНДАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚ: ҒАЛЫМ-ӘДІСКЕР 
Ф.ОРАЗБАЕВА ІЗІМЕН 

 
Қабатай Б.Т. 
 п.ғ.к., доцент 

Абай атындағы ҚазҰПУ 
 
 Түйіндеме 
 Мақалада  жаңартылған білім мазмұнындағы жаңашылдық, атап айтқанда оқыту нәтижесі ретінде 

белгіленген оқу мақсаттарының теориялық-ғылыми негіздері ғалым Ф.Оразбаеваның зерттеулерінен 
бастау алатындығы дәйектелген.  

Тірек сөздер: жаңартылған білім мазмұны, дағды, тілдік қатынас, функционалдық сауаттылық, 
коммуникативтік құзырет. 

 
Жаңартылған білім бағдарламасындағы жаңашылдық білімнің нәтижеге бағытталуы десек, осы 

ұғымның шынайы мағынасын өзімізге таныс «дағды» сөзі беретіні анық. Көптеген зерттеушілердің 
көрсетуіндей, сәйкес дағдыларды игерумен бірігетін білімдер жүйесін игеру «оқытудың негізгі 
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мазмұны және маңызды міндеті» ретінде қарастырылады (С.Л. Рубинштейн). Дағдыны анықтауға 
түрлі тұрғыдан келеді: қабілетке, ептілік синонимына, автоматтандырылған әрекетке. Неғұрлым кең 
таралғаны- дағдыны көп рет қайталанған, мақсатты жаттығулар нәтижесінде нығайтылған, 
мүлтіксіздікке жеткізілген әрекетті атқару ретіндегі анықтамасы. Ал «XXI ғасыр дағдысы» деген 
ұғымның мағынасын осы анықтама толықтай аша ма?   Осы тұрғыда ғалым-әдіскер   Ф. Оразбаева 
анықтаған «тілдік қатынас» ұғымын қазіргі кездегі білім жүйесіндегі дағдының баламасы ретінде 
қабылдауымызға болады.«Тілдік қатынас(ТҚ)-адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсіну, 
айту, пікірлесу т.б. әрекеттеріне тікелей қатысты құбылыс»[1,3]. Жаңартылған білім 
бағдарламаларында оқыту нәтижесі оқу мақсаттары түрінде белгіленіп,  оқу пәндерінің мазмұны 
профессор Ф. Оразбаеваның «тілдік қатынас арқылы әлемді тану барысында тілді тұтынушыда 
коммуникативтік құзырет мәселесі алға шығады»[2,273] деген концепциясына сәйкес таңдалып 
алынған. Сөзіміздің дәлелі ретінде  оқу бағдарламаларынан айғақтар келтірейік: 

• «Оқыту мақсаттары арқылы мұғалімдер сөйлеу қызметінің төрт дағдысын (тыңдалым, 
айтылым, оқылым, жазылым)  қалыптастырады, сонымен қатар, оқушылардың жетістігін бағалайды 
және оқытудың келесі кезеңі туралы ақпарат береді»[3].  

• «Оқыту пәнінің мазмұнын 4 бөлім құрайды: 
1) тыңдалым; 
2) айтылым; 
3) оқылым; 
4) жазылым»[3].   
Бұл төрт дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір-бірімен тығыз 

байланысты. Айталық, қарапайымнан күрделіге қарай шиыршық бойымен дамып, өрлей түскені жай 
ауызекі тілде ғана ойын жеткізуден, күрделі мәтіндер құра білу дағдылары шыңдалып, тілдік 
құзыреттіліктері шыңдала түседі. 

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы(ЭЫДҰ) әзірлеген құзыреттерді анықтау мен 
іріктеу жобасының шеңберінде жасалған құрылым негізінде құзырет «жай ғана білім мен дағдыдан 
анағұрлым күрделі. Ол белгілі бір жағдайларда психологиялық ресурстарды оның ішінде дағдылар 
мен өмірлік ұстанымдарын жұмылдыра және соған сүйене отырып, күрделі міндеттерді шеше білу 
қабілетін қамтиды. Мысалы, тиімді қарым-қатынас құру қабілеті жек адамның тіл білуіне, 
ақпараттық технологиялар саласындағы тәжірибелік дағдыларына және өзгелермен қарым-қатынас 
жасауына сүйенетін құзыреттерді айтамыз»[4,95]. Міне, зер салып қарасаңыз, жаңартылған білім 
бағдарламаларында әлемдік білім стандартына сай қарым-қатынастағы тілдік дағдылар оқыту 
нәтижесі, құзыреттілік ретінде алға тартылған.  

Сонымен жаңартылған білім мазмұнын құрайтын ғалым-әдіскер атап көрсеткен тілдік бірліктерге 
тоқталайық: 

 «Тыңдалым-яғни аудирование-соңғы жылдары көп сөз болып жүрген және оқу процесінде 
кеңінен орын алған маңызды сөйлесім әрекетінің бірі. Бұл атаудың ең басты мәні- адамдар 
арасындағы қарым-қатынасты жүзеге асыратын тілдік бірліктерді тыңдау, есту арқылы қабылдау 
және ұғу»[2,286]. Тыңдалым негізінен қадағалау қиынға түсетін дағды. Сондықтан бұл іс-әрекетте 
тыңдалымалды және тыңдалымнан кейінгі жұмыс түрлерінің алатын орны зор. Тыңдалым 
мақсаттары да әртүрлі болады: мәтіннің мазмұнын, идеясын түсіну үшін тыңдау, мәтіннен үзінділер 
тыңдау, нақтылы ақпараттар алу үшін тыңдау т.б. Бағдарламада «Тыңдалым» бөлімі келесі 
бөлімшелерден тұратындығы айтылады: 

1) болжау; 
2) назарын шоғырландырып тыңдау; 
3) сөздер мен сөз тіркестерінің мағынасын түсіну; 
4) көркем шығармаларды тыңдау; 
5) негізгі ойды анықтау; 
6) тыңдалым материалдары бойынша жауап беру. 
     «Айтылым-адамдар арасындағы тілдік қатынасты жүзеге асыратын сөйлесім әректінің бір түрі. 

Ол-тілдік қарым-қатынас барысында адамның өз ойын жарыққа шығару процесі, өз сөзін екінші 
біреуге ұғынықты етіп жеткізуі»[2,292]. «Айтылым» бөлімі келесі бөлімшелерден тұрады: 

1) сөздік қорының алуандығы; 
2) сөз мәнері мен сөйлеу этикеті; 
3) орфоэпиялық нормаларды сақтау; 
4) мәтіннің негізгі аспектілерін анықтау және талқылау; 
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5) сенімді және еркін жауап беру; 
6) визуалды материалдар арқылы тілді дамыту[3]. 
     «Оқылым-графикалық таңбалар арқылы қағаз бетіне түскен сөздер мен тіркестердің мағынасы 

мен мазмұнын ой мен сананың нәтижесінде қабылдай отырып, сауатты дұрыс, мәнерлеп, ұғынықты 
оқу және одан қажетті деректі түсініп, сұрыптап алу»[2, 278]. Бағдарламада аталған оқылым 
талаптарын орындау үшін профессор Ф. Оразбаева атаған зерделік оқылым, ізденімдік оқылым, 
көрсетімдік оқылым, аналитикалық оқылым түрлерін мақсатқа сай қолдану тиісті нәтиже берері 
анық. 

    «Жазылым-тілдік бірліктердің графикалық, фонемалық жүйесіне негізделген; лингвистикалық, 
психологиялық, физиологиялық, әдістемелік ерекшеліктерге қатысты тілдік материалдың мазмұны 
мен формасын бірдей қамтитын, адамдардың ұзақ мерзімдегі қарым-қатынасына мүмкіндік жасайтын 
күрделі тарихи әрекет»[2, 282]. Жазылым әлемдік білім стандарттарындағы «сауаттылық» ұғымымен 
тығыз байланысты. ЮНЕСКО-ның ұйғарымы бойынша «сауатты адам» деп өз ой-пікірін А4 
форматындағы екі беттен кем емес көлемде қағазға түсіре білетін адамда айтады екен. Яғни, адам екі 
беттік эссе жаза алса, онда ол сауатты болып есептеледі. Сондықтан да жаңартылған білім мазмұны 
аясында кез келген пәнде эссе жазу оқу талабы ретінде қойылған.  

Ойды еркін, түсінікті, анық, толыққанды жеткізе алу дағдысы функционалдық сауаттылыққа да 
жатады. Функционалдық сауаттылық оқушылардың танымдық қабілеттерінің деңгейін және 
оқушылардың өнімді жұмысының көрсеткішін білім деңгейі ретінде қарастырады. Бұл деңгей  
өмірдің әртүрлі салаларындағы тапсырмаларды шешуде мектептік білім мазмұнының қолданбалық 
сипатына және оқушының игерген біліміне негізделеді[5,3].  Функционалды сауатты адам  қоғамның 
құндылықтарына сәйкес қоғамдық ахуалдың қалыптасқан мүдделеріне қарай әрекет етеді. Осы 
тұрғыда біздің жағдайымызда функционалды сауатты адамның сипаттарын былайша белгілеуге 
болады: қоғамдық ортада өмір сүре білетін, тіл табыса білетін, өмірлік жағдаяттарда іс-әрекеттер 
жөнінде нақты және қысқаша сөйлеу қабілеттерімен ерекшеленетін адамды айтуға болады. 
Функционалдық сауаттылық әсіресе жазылым іс-әрекетінде байқалады. «Жазылымның өзгешелігі: 
бір қарағанда мұнда қатысымдық байланыс жоқ сияқты болып көрінуі мүмкін. Өйткені тіл үйренуші 
азды-көпті ойын қағазға түсіреді, бірақ онда екінші адаммен тікелей тілдесу іске аспайды. 
Жазылымның қиындығы да осында: жазу үстінде адам ойын тиянақты, жүйелі, бас-аяғын түгендеп; 
басқа біреуге ұғынықты болатындай етіп, екінші адамға ыңғайлап жазады, тілдік қарым-қатынастың 
жазбаша түріне бейімдеп орындайды. Тұжырымдап айтқанда, жазу оны жазған адамның ыңғайынан 
гөрі, жазуды оқитын, қабылдайтын басқа, екінші біреудің ыңғайына қарай, екінші адамның талап-
тілегін ескеріп, сол үшін де жазылады»[2, 285]. Бұған біздің алып-қосарымыз жоқ. Тек жаңартылған 
білім мазмұнын игертуде жазылымның осындай табиғатын білу білім алушыға да, білімді 
үйлестірушіге де қажетті де құнды мәлімет.  

Бұдан басқа ғалым Ф. Оразбаева анықтаған тілдесім әрекеті жаңартылған білім 
бағдарламаларында арнайы аталмаса да оқу мақсаттарының  түпкілікті нәтижесін байқататын ерекше 
құбылыс. Басқаша айтқанда қазіргі білім саласындағы басты талап диалогты оқытуды ұйымдастыру 
мен жүргізу осы тілдесімді жүзеге асыру болып табылады. Философ  М.М.Бахтиннің пікірінше, 
«Өмір өз табиғаты бойынша диалогтік құбылыс.Өмір сүру дегеніміз-диалогке қатысу: сұрау, тыңдау, 
жауап беру, келісу және т.с.с.».  Диалог-сөйлесудің ең негізгі түрі болып саналады. 

Біз мақаламызда қазіргі оқытудың артықшылығы оның методологиялық негізі іс-әрекет 
теориясына негізделіп құрылғанын сипаттадық. Қорыта келгенде, жаңартылған білім мазмұны 
коммуникативтік құзырет ұстанымына сай құрылған десек, бұл мәселенің теориясы мен тәжірибесі 
профессор Ф. Оразбаева еңбектерінде толықтай қамтылған және ғылыми дәйектелген деп 
тұжырымдаймыз. 
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ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ ЖАЙЛЫ ТОЛҒАНЫС 

 
Шадиева Н.Х. 

Еуразия гуманитарлық институтының доценті,   
педагогика ғылымдарының кандидаты 

Нұр-Сұлтан қаласы 
 

Әр адамның өмірінде ұстазы болған қандай жақсы! Ұстаз – тек білім беруші емес, адамды өмірге 
бейімдейтін, өмірдің заңдылықтарын үйрететін адам. Білімді, өнегелі, өмір тәжірибесі бай адам ғана 
біреуге ұстаз бола алады. Мені тағдыр жүзінен мейірім төгілген ұстазбен ғылым жолында 
табыстырды. Фаузия Шәмсиқызы Оразбаева – ғылымдағы ұшқыр ойларымен, тың әрі жаңашыл 
идеясымен, адами асыл қасиеттерімен, ақыл-парасатымен, өзінің мағыналы өмір жолымен, ішкі 
рухани байлығымен маған Ұстаз. Ол - қазақ тілін ең алғаш комуникативтік тұрғыдан оқыту идеясын 
ұсынып, елеулі жаңалық ашқан ғалым, қазақ тілі теориясы мен оқыту әдістемесі ғылымында өзіндік 
қолтаңбасы бар, қалыптастырған ілімі бар ұстаз-ғалым.  Қазақ тіл білімінде тілдің қатысымдық 
қызметін зерттеп, алғаш рет ғылыми негіздерін анықтаған – Оразбаева Фаузия Шәмсиқызы. Фаузия 
апайдың бұл саладағы еңбегі - тілдік қатынастың теориялық проблемаларын зерттеуге арналған 
алғашқы ізденістердің бірі. Сондықтан тілдік қатынас туралы теорияны қазақ ғылымына тұңғыш рет 
енгізіп, осы саланың іргетасын қалаушысы Ф.Оразбаева. Ғалым-ұстазымның еңбегінде сөйлесім 
әрекетін бес түрге бөліп қарастырады. Олар: оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім. 
Бұлардың барлығы – әдістемелік ізденіс жолындағы жаңаша терминдер. Бұл терминдерді ғалым-
ұстаз ғылыми айналымға қосып қалыптастырады. Қазіргі таңда бұл ұғымдар қазақ тілін оқыту 
әдістемесінде өте актуалды екендігі күн сайын дәлелденуде. «Білімге айналмаған ғылым – пайдасыз 
ғылым» деп жазады Құдайберген Жұбанов. Демек, қазақ тілі теориясы мен әдістемесі ғылымында 
Ф.Оразбаеваның сіңірген еңбегі, өз алдына қалыптастырған тағылымы «пайдалы ғылым» болғаны.  

Ф.Ш.Оразбаева еңбегінде атап көрсеткендей, тіл үйрету кезінде грамматикалық материалдар 
жеке-дара бөлінбей, сөздің формасымен, мағынасымен, қолданысымен қатар оқытылғанда ғана 
пайдалы болады. Апайдың осы айтылған ойы өзге тілді аудиторияға қазақ тілін оқыту әдістемесіне 
бетбұрыс жасады. Бұл да ғалымның ғылымдағы ұшқыр ойлылығын көрсетеді.  

 «Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың 
қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» деген екен әл-Фараби бабамыз. Осы 
ойдың тереңіне үңіліп қарасақ, ұстаз – бізге білім ғана емес, тәлім-тәрбие беретін негізгі тұлға. 
Фаузия апай мені алғаш танысқан күні-ақ өзінің білімділігімен, жылы шырайымен, шынайы сөзімен 
баурап алды. Ол кісінің ғалымдығы ғана емес, адами келбеті де өзгеше көрінді маған. Фаузия апайды 
бір көргеннен-ақ жүзінен бір шуақ шашып тұрғаны байқалады. Жылы жүзі, сыпайы мінезі, сөйлеу 
мәнеріндегі сүйкімділігі адамды ерекше сезімге бөлейді. Ұстаздық болмысын даралай түсер 
жылылық пен ілтипаты – өз алдына. Апаймен әр әңгімелескен сайын рухани тазарып, жан дүнием 
кеңейіп қалғандай болады, бірауыз сөзі көңіліме қашан да қанат бітіреді. Апайдың мейірбан жүзі, 
парасат-ақылы, сырбаз мінезі тек мені емес, бәрін де бірден баурап ала алады.    

«Жақсы мінез – адамның  сауыты» дегенде халқымыз  көркем мінездің адам өмірінде жақсылыққа 
бастайтынын айтады. Мен ұстазымның бойынан қазақ қыздарына тән биязылықты, сабырлылықты, 
кішіпейілдікті, үлкенді аға, кішіні іні деп тұратын ізеттілікті көрдім. «Оқу – инемен құдық қазғандай» 
дегендей, ғылым-білімнің аса  ерен еңбекпен, маңдай-термен, көз майын таусар ізденіспен келері 
белгілі. Сондай сәттердегі апайдың аса сабырлылығы, төзімділігі, адамдармен қарым-қатынаста 
сыпайылығы сұлу мінезінің көрсеткіші деп білемін. Ұстазымыз ұзақ  жылдар бойы Абай атындағы 
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Қазіргі қазақ тілі теориясы және әдістемесі» 
кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды. Кафедрада ірі істерді атқарушы түрлі мінезді 
әріптестерімен де оңай тіл табысып,  бір адамдай іске жұмылдыруы аса шеберлікпен қатар, жібектей 
мінезінің арқасы деп білемін. Мені жұмысқа алар кезде де апай маған бір талап қойды. Ол, әрине, 
адамгершілік еді. Кафедра мүшелерінің арасындағы сыйластықты қалыптастыра білген Апайдың 
адам бойындағы адамгершілік қасиетті жоғары  бағалайтынын барлығы біледі екен. Жаратушының 
берген ұлы сыйын бағалай білетін Фаузия апай кафедраны ұйымшылдықпен басқара білді. Біздің 
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жұмыста жарқын әрі жайдары жүруімізді қалыптастастырды. Кейде кісінің өмірінде көрініс табатын 
күрделі кезеңде де керемет күш беретін қасиетті сөздерімен санаңа сабыр береді. Жақсы сөз сөйлеуді 
парыз деп санайды. Жұмысқа қуанып барып, қуанып қайтатынбыз. Біз-бірімізбен шүйіркелесіп, тату 
отбасындай атмосфера болды. Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде 
жұмыс істеген кездерімді, дәлірек айтсам Апайдың қасында жүрген кездерімді (2001-2007 жылдар) 
өмірімнің ең бақытты шағы, тағылымы мол жылдар, бүкіл өміріме азық кезеңі деп санаймын. 

Жан Жак Руссо: «Ұстаз болу – өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау» деп ұстаздық етудің 
машақатын осылайша түсіндіреді. Университеттің, деканаттың, кафедраның қыруар шаруасы болса 
да, түрлі  жиналыстар күтіп тұрса да, апай шәкірттеріне (аспиранттарына) уақыт табатын. Әр аптаның 
дүйсенбі күнін аспиранттарына арнап, олардың жұмысын тексеріп, ғылыми бағыт-беріп отыратын. 
Әр аспирантының жазған жұмысын мұқият тексереді, дұрысын да, бұрысын да анықтап көрсетеді. 
Зерттеу жұмысының тақырыбымен мазмұнының ұштасуына, тақырыптың ашылуына,  баса назар 
аударатын. Аспиранттар мен ізденушілер жазған тақырыбынан алшақтап кетсе, оны толықтыру, 
өңдеу жолын нақты көрсетеді, әлі де іздендіре түседі. Менің ең алғашқы ғылыми мақаламды апайдың 
тексергені есімнен кетпейді.  4 беттен тұратын мақалама апай 4 бет комментарий жазған. Қып-қызыл 
болып түзеткен. Сол арқылы әр сөйлемнің ойды жеткізуге атқарар қызметін түсіндірді. Апайдың 
нұсқаған бағыты бойынша мақаланы қайта өңдеп жаздым. Дегенмен бірнеше өңдеуден өткеннен 
кейін ғана апай мақаланы баспаға беруге ұсынды. Мен сияқты апайдың қаншама аспиранттары мен 
ізденушілері бар. Әрқайсысын ғылымға баулудан, үйретуден жалықпады. Бәріміз апайдың маңына 
жинала қалсақ еркелетіп, ойымызға тұсау салмай еркін сөйлегенімізді қалайтын. Өмірдің көшінде 
кейде бәсеңдеп қалсақ, рухтандырып отыратын. Басқа жетекшілердің аспиранттары бізге қызыға 
қарайтын. Біз оны іштей сезетінбіз. 

«Мұғалім өзінің білімділігімен, жүріс-тұрысымен, жайдары мінезімен, тіпті сырт пішіні, киген 
киімімен де оқушысына жақсы мағынада қатты әсер етеді» [8] деген Мәлік Ғабдуллиннің сөзі 
мұғалім, ұстаз ішкі табиғатымен ғана емес, сыртқы болмысымен де сұлу болу керектігін меңзейді. 
Фаузия апайдың киген киімі, жүріс-тұрысы, өзін-өзі ұстауы, үнемі әдемі қалпын сақтауы, өн бойына 
ерекше талғаммен қарауы – мен  үшін өнеге. Иә, оның айыбы жоқ деп ойлаймын, тіпті, киген киімі 
де, таққан әшекейлері де менің өмірлік ұстанымыма айналғандай. 

Фаузия апайдың ғалымдық, басшылық, ұстаздық қырымен қатар әйел, ана, жар ретінде берер 
тәлімі бар. екендігін  ол кісімен араласа жүріп  байқадым. Арқа сүйер азаматы белгілі жазушы, ақын, 
қоғамға танымал тұлға Оразалин Нұрлан ағаймен көтерген шаңырағы - тәлім-тәрбие ошағы  деп 
айтуға болады. Нұрлан ағайды қалай сыйлайтыны, бар жағдайын жасап қойып, өзі де оған 
еркелейтіні сондай жарасымды көрініп, оны өзіме үлгі тұтамын. Апай отбасылық өмірде де бақытты. 
Үйде аяулы ана, асыл жар, әдемі әже. Апай жұмыста тынбай еңбектеніп, қызметте көшбасшы, шебер 
ұйымдастырушы бола білсе де, үйде азаматынан әрқашан бір саты төмен тұратын ақылды әйел деп 
танимын. Ол кісі үшін отбасының амандығы, берекелі тіршілігі – ең маңызды мәселе. Фаузия апайым 
өзінің ұрпағын саналы азамат ретінде тәрбиелеп өсіріп, бала тәрбиесінің, отбасын ұстау 
қағидаларының, руханият әлеміне қызмет ету сынды құндылықтардың үлгісін көрсетуімен қазақ 
қоғамында әйел адамның отбасының ұйытқысы екенін дәлелдегендей.  

Біз Фаузия Шамсиқызы ұстазымызға қарап бой түзеп, білікті маман, шынайы ғалым, қадірлі 
әріптес, аяулы жар, ардақты ана болуды армандадық. Сол арманымызды бүгінде іске асырып келеміз.  

Шәкірттерінің сүйіспеншілігіне бөленген, олардың жанына нұр құйып, өмірде өзі де бақытты 
болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін, шетсіз-шексіз құрметке лайық Ұстазыма ұзақ 
өмір тілеймін. 
 
 
 

ҰЛТЫ ҰЛЫҚТАҒАН ҒАЛЫМ 
 

Юсуп П. К., 
Юсуп А. Н. 

Абай атындағы ҚазҰПУ 3-курс PhD докторанттары  
farhat.yusup.70 @mail.ru , ayzhan.yusup@mail  

Алматы қ., Қазақстан 
 

mailto:ayzhan.yusup@mail


208 

 Түйіндеме: Бұл мақалада белгілі тілші-ғалым, есімі Республикаға танымал әдіскер-ұстаз, педагогика 
ғылымдарының докторы, ҚР ҒА корреспондент-мүшесі Ф.Ш.Оразбаеваның ұстаздық, ғалымдық, 
қайраткерлік қызметі жайлы айтылады.  

 Кілт сөздер: тіл білімі, тұлға, әдістеме, ұстаз, әлеует, постулаттар. 
 Аннотация: В этой статье всесторонне раскрывается педагогическая и исследовательская 

деятельность известного в республике ученого-лингвиста, методиста-наставника, доктора педагогических 
наук, профессора, члена-корреспондента АН РК Ф.Ш.Оразбаевой. 

 Ключевые слова: языкознание, личность, методика, учитель, потенциал, постулаты.  
 Annotation:This article comprehensively reveals the pedagogical and research activities of a well-known 

linguist scientist, methodologist-mentor, doctor of pedagogical sciences, professor, corresponding member of the 
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan F.Sh. Orazbaeva. 

 Keywords: linguistics, personality, methodology, teacher, potential, postulates. 
 
Қазақ білімі мен ғылымында өзіндік қолтаңбасын қалдырған, қазақ тілтанымы мен әдістемесінде іргелі 

зерттеулер жүргізіп, сүбелі еңбектер жазған әдіскер-ғалымдарымыздың бірі де бірегейі – Фаузия 
Шамсиқызы Оразбаева. Ф.Ш.Оразбаевадай ұлт зиялысының тұлғалық болмыс-бітіміне, ұстаздық ұлағаты 
мен кәсіби шеберлігіне сипаттама беру үшін, әрине, бір мақала жазу аздық етеді деп ойлаймыз. Себебі, 
ғалым-әдіскердің ғылыми орта үшін аса қажетті әрі маңызды, танымдық қуаты мол, ұлағаты зор 
еңбектерінің өзі біраз нәрседен хабар береді.  

«Адам баласын заман өсіреді» дейді Хакім Абай отыз жетінші қара сөзінде. Ал мынау заманның өзін 
де қалыптастыратын – Адам. «Кімде-кім жаман болса, оның замандасының бәрі виноват» дейді тағы да 
данышпан ұлы Абай [1, 31]. Бұл енді – мына өмірдегі бұлтартпас аксиома. Кейде бір адамнан жұрт біткен 
басын ала қашып, қарадай безіп жүрсе, енді бір адам бір көрген жанның өзін магнитше тартып, жанына 
жақын жүруіне ықпал етеді. Фаузия апайдың осындай асыл қасиеті барын біз алғаш көргенде-ақ 
байқадық. Шыны керек, алғаш апай бізді жұмыс барысында қазақ білімі мен ғылымының қара шаңырағы 
атанған қарт ҚазПИ-ге шақырғанда, біз ол кісіні сыртынан педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор, т.с.с көптеген атақ-дәрежесі мен беделді марапаттары бар адам ғой, суық жүзді, асқақ, 
өркөкірек, кіді мінезді жан болар деп ойлаған едік. Өйткені, біз бұғанға дейін ол кісімен жүзбе-жүз 
кездесіп, тілдесіп көрмеген болатынбыз. Апайды тек өзіміз дәріс беріп жүрген «Тілдік қатынас негіздері» 
пәнінен жазылған оқулығы арқылы ғана танып-білетін едік. Алайда, Фаузия апайды көрген сәттен-ақ «не 
деген жүзі жылы, мейірбан адам» деп түйсіндік. Апайымыз көрген бетте әрқайсымыздың атымызды атап, 
«Пәленше деген сен бе едің?» деп жылы жымиып, өзі отырған креслосынан тұра сап екі қолын бірдей 
ұсынып амандасты. Жұмсақ, әуезді дауысы мен әманда күлімсіреп тұратын сұлу келбеті адам баласын 
бірден баурап алады екен. Кездескенде «ананы олай деп айтамын, мынаны былай деп айтамын» деп 
топтап-жұптап, тізбектеп келген ойдың бәрі апайды көрген сәтте-ақ бірден табиғи қалыпқа түсе қалды. 
Күнде көріп, тілдесіп жүрген сыралғы жанның алдында тұрғандай болдық. Оның үстіне Фаузия апай 
бәзбіреулерше бас салып жұмысты айта жөнелмей, ең алдымен тұрмыс-тіршілігімізді, бала-шағаның 
жағдайын сұрап, жұмыс ауанына содан кейін ғана ауысты. Ғалым өзі жасаған оқу бағдарламасы бойынша 
жазылып жатқан оқу-әдістемелік кешеннің құрылымы мен жұмыс барысын рет-ретімен таныстыра 
бастағанда, келешекте жасайтын жұмыстың жоспары сол жерде-ақ өзінен-өзі туа бастағандай еді. Біздің 
апаймен алғаш кездескен сәтіміз осындай әсерлі болып еді. Кейінірек жұмыс барысында бір-бірімізбен 
етене араласып, бұрыннан таныс-біліс адамдардай, тіпті бір туғандардай болып тығыз байланыс 
орнаттық. Бұл да – апайымыздың өзіне ғана тән тектілігінің бір белгісі. Өзін қоршаған адамдарды үлкен-
кіші, дәрежесі бар-жоқ деп бөлмей, жанына жақын тартуынан шығар... Ұлылардың ұлысы бабамыз Әбу 
Насыр әл-Фараби айтқандай, «Ұстаз… жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, 
естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, ешнәрсені ұмытпайтын… алғыр да 
аңғарымпаз ақыл иесі…, мейлінше шешен, өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл жаны асқақ және ар-
намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ…, жұрттың бәріне… жақсылық пен 
ізгілік көрсетіп…қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек» [2]. Бізге ұлы 
ғалымның дәл осы сөздері Фаузия апайымызға арналып айтылғандай болып көрінеді. Себебі, Фаузия 
апай – тек тілші-ғалым, әдіскер, тәрбиеші ұстаз ғана емес, сонымен бірге адам жанын терең түсінетін, 
еңбекқор адамды бағалайтын, адал жанды құрмет тұтатын, өзгелерден жан жылуын аямайтын 
қайталанбас тұлға. 

Бүкіл ғұмырында «Тіл – біздің айбынды құралымыз, тіл – біздің айдынды ұлы мұрамыз. Қазақ тілінің 
арқасында ұлы ойшылдарымыз тіл арқылы дүниені тану мен бағалаудың өзгеше үлгісін қалыптастырды, 
халық ретінде, ұлт ретінде өмір сүрудің тілдік кеңістігін жасады. Тұлғалар тіл үшін күрессе, тіл олардың 
абыройының асып, аспандауына мүмкіндік жасады» деген қағидатты ұстанып келген ғалымның қазақ 
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тілтанымына қосқан еңбегі өлшеусіз [3, 8]. Оған дәлел ретінде ғалымның 1979 жылы «Қазіргі қазақ 
тіліндегі сын есімді синонимдер» тақырыбында жазылған кандидаттық диссертациясын атауымызға 
болады. Бұл еңбегінде ол қазақ тіліндегі синонимдерді тек лексикологияға ғана қатысты құбылыс ретінде 
қарастырып, оларды түрлері мен типтеріне қарай топтастырып қана қоймай, сонымен бірге тіліміздегі 
синонимдердің өзге де салалармен байланысын тереңірек саралаған, атап айтқанда, синонимдердің 
семасиологиялық, сөзжасамдық, стилистикалық қызметін жан-жақты зерттеген. Тағы да ғалымның 
ерекше атап өтер бір еңбегі – тілдік қатынас теориясының негізін қалыптастыруға байланысты жазған 
зерттеуі. Ғалым ЖОО «Тілдік қатынас негіздерін» теориялық пән ретінде ғана енгізіп қойған жоқ, 
сонымен бірге алғаш рет тіл білімінде тілдік қатынастың өзіндік ерекшелігіне сипаттама беріп, құрамы 
мен бірліктерін анықтап, ғылыми айналымға сөйлесім әрекеттерінің терминдерін, яғни, тыңдалым, 
айтылым, оқылым, жазылым, тілдесімді енгізді. Тіпті қазіргі білім беру үдерісіне жаңартылған білім 
беру бағдарламасының енгізілуіне байланысты аталған терминдерді тек тілші-ғалымдар, пән мұғалімдері 
ғана емес, сонымен бірге мектеп оқушылары да жетік білетін болды. Өйткені, олар «Қазақ тілі» пәнінде 
сабақ барысында өздерінің барлық іс-әрекеттерін осы дағдыларға сай орындайды. Ал өз еңбегінде ғалым 
бұл терминдердің осылай аталуын былайша түсіндіреді: «Шетел және орыс тілдерінде қолданылған 
жоғарыда атап өтілген терминдер: «говорение» – «сөйлеу», «аудирование» – «аудиолық», «чтение» – 
«оқу», «письмо» – «жазу» деген сияқты әр түрлі сөздермен айтылып жүр. Біз бұл ғылыми ұғымдарды 
қазақша бірыңғай оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім деп атауды жөн деп санаймыз. 
Өйткені, олар біріншіден, тілдік қатынастың басты ерекшеліктеріне сәйкес келеді; екіншіден, олар – қазақ 
тілінің сөздік қорына тән, қолданыста өзіндік орындары бар түбір сөздер. Үшіншіден, олар зерттеу 
мәселемізге сай, теориялық және әдістемелік ғылыми ұғымдарды білдіреді; төртіншіден, әрқайсысы әр 
түрлі емес, қазақ тілінің сөзжасам жүйесіне сәйкес бір ізбен жасала келіп, біртұтас қатысымдық қызмет 
атқарады» [4]. Сөздік қорымызға осы терминдерді енгізу арқылы ғалым өзінің қазақ тілінің сөзжасамдық 
қызметін жетік білетіндігін, Алаш зиялыларының термин жасаудағы қағидаттарын ұстанатындығын тағы 
да бір дәлелдегендей болды. 

Ұстаз ретінде Фаузия апай – сәт сайын жаңғырып отырған заман талабын тап басып танитын 
жаңашыл жан. Ол кісінің ұғымындағы білім беру үрдісі – ескі мен жаңа, кешегі мен бүгінгі астасып 
жатқан күрделі құбылыс. Осы тұрғыдан алғанда, әдіскердің ғылыми-әдістемелік еңбектері мен 
зерттеулерінің дені әдістеме ғылымына зор үлес қосты деп толық сеніммен айта аламыз. Өйткені, 
Ф.Ш.Оразбаева – қазіргі әдістеме ғылымында оқу-әдістемелік кешендердің, республикалық жаңа буын 
оқулықтары мен оқу құралдарының, мемлекеттік стандарттар мен білім беру бағдарламаларының, 
қатысымдық әдіс бойынша жазылған ғылыми-әдістемелік еңбектер мен зерттеулердің авторы. Солардың 
ішінде әдіскер-ғалымның қазақ тілін оқып-үйренуге арналған 6-деңгейлік оқу-әдістемелік кешенін 
ерекше атап өтуге болады. Фаузия апай өзіне дейінгі қазақ тілін оқытудағы үш деңгейлік (бастапқы, орта, 
жалғастырушы) стереотипті бұзып, әдістемеде алғашқылардың бірі боп тілді меңгертудің 6-деңгейлік 
(қарапайым, негізгі (базалық), орта, ортадан жоғары, жоғары, жетік) жүйесін жасады. Бұл «оқу-
әдістемелік кешен негізінен Қазақстан Республикасының көпұлттық сипаты мен өзіндік ерекшелігіне сай 
және тілдік білімді бағалаудың халықаралық, Европалық стандарттары негізінде, сонымен қатар TOEFL, 
DALF/DELF, ALTE IELTS сияқты бағалау жүйелерін ескере отырып, Қазақстанда тұңғыш рет әзірленді» 
[5, 136]. Осы еңбегі арқылы ғалым-әдіскер сонау ХҮІІ ғасырдағы «Ұлы дидактикасында» тұжырымдап 
кеткен Ян Амос Каменскийдің «дидактика машинасындағы» «қатаң мақсат», «мақсатқа жетуге қажетті 
құралдар» мен «осы құралдарды қолданудың қатаң ережелерін» [6] бүгінгі күнгі еліміздегі білім беру 
талаптарына сай оңтайландырып, тілді оқытудың бағдарламасын түзуде сәтті қолданды. Фаузия 
Шамсиқызының қазақ тілін басқа ұлт мектептерінде деңгейлеп оқыту бойынша жасаған бағдарламасы 
әдіскер-ғалымдар мен мектеп мұғалімдері, сондай-ақ ата-аналар тарапынан қызу қолдау тапты. Осы 
деңгейлеп оқыту бағдарламасымен білім алған шығыс және солтүстік аймақтардағы орыстілді мектеп 
оқушыларының тіл үйрену деңгейі мен тілді қолдану сапасының қысқамерзім ішінде артқанын сол өңірде 
азды-көпті сараптама жүргізген пән мұғалімдері жарыса айтып жүр. 

Жалпы Фаузия апай – «келер күннің келбетін бүгін анықтау керек» деген принципті ұстанған ғалым. 
Бар ғұмырын ұрпақ тәрбиесі мен білім беруге арнаған ұстаз уақыт құндылығын тиімді пайдалануды, 
рационалистік қызметтің сапасын арттыруды, прагматизмді ұлттық қасиет ретінде қалыптастыруды 
ұсынады. Ол адамның қоғамдық тіршілігінің озық көрсеткіші саналатын осы категорияларды өз алдына 
жіктеп, бөліп зерттемесе де, бұлар оның ғылыми еңбектері мен танымдық-публицистикалық 
жазбаларында айқын көрініс тапқан. Ғалым – өзі терең білетін тіл білімі мен тілді оқыту әдістемесі 
аясында ғана шектеліп қалып қалмай, қоғамдық әлеуметтік құбылыстарға да жіті көңіл бөлетін, кең 
масштабты ойлау қабілетін практикалық тұрғыда іске асырып жүрген тұлға. Оған мысал ретінде әр 
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жылдары қоғамда өзекті болған мәселелерге қатысты жазылған мақалаларын алуға болады. Мәселен, 
«Жаһандану және қазақ тілі», «Мектеп – ұлтты, ұлысты тәрбиелеу кепілі», «Тіл мен рух», т.б [1]. 

Білім беру саласында ертеден белгілі «Нені оқыту керек?» және «Қалай оқыту керек?» деген үлкен 
проблема бар. Көп жағдайда «нені оқытумен» айналысатындар теорияның қатаң постулаттарының 
шеңберінен шықпай, ал «қалай оқытуды» қарастыратындар жоғарыда айтып өткен мақсат-құралдардың 
аясынан аспай жатады. Ал, Фаузия Шамсиқызының ғылыми-әдістемелік еңбектерімен танысқан, ол 
кісіден тәлім алған шәкірттер апайдың «нені оқыту» мен «қалай оқыту керектігін» шебер жымдастырып, 
тілді оқыту әдістемесін ғылыми негіздеп, «мақсат-құрал-ереженің» бірізді сапалы жүйесін жасағанын 
анық көреді. Кезінде дүниенің төрт бұрышын бағындырған ұлы қолбасшы Ескендір Зұлқарнайын былай 
деген екен: «Мен өзімнің ұстазыма әкемнен кем қарыздар емеспін: әкемнен өмір алсам, ал Аристотельден 
өмірімді жақсы өткізу туралы білім алдым» [2]. Иә, біз Ф.Ш.Оразбаеваның тікелей шәкірті болмасақ та, 
студент болып тіл мен әдістеме ғылымына байланысты пайымды дәрістерін тыңдамасақ та, ол кісіні 
өзімізге ұстаз санаймыз. Себебі, біздің сүйікті апайымыз өзінің зор талғамы мен мәдениеті, тектілігі мен 
әдебі арқылы бізге өмірді тануды, жанында жүрген ізгі адамдармен тілдік қарым-қатынас жасауды, 
уақытты бағалауды, өз бойындағы ғылыми әлеуетті тиімді де толық пайдалануды үйретті, сонымен бірге 
бүтіндей ұжымды басқарған сындарлы саясаты арқылы қол астындағылармен қарым-қатынас жасаудың 
мәдениетін көрсетіп, ұстаздық келбетіміздің кескін-келбетінің қалыптасуына әсер етті. 
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Түйіндеме: Мақалада бастауыш сынып оқушыларының функциональдық сауаттылығын жазылым 

әрекеті арқылы қалыптастырудың педагогикалық, негіздері ғылыми тұрғыдан қарастырылады. 
Тірек сөздер: функциональдық сауаттылық, жазылым әрекеті, мәтін, әдіс, ұстаным.  
Аннотация: В статье рассматриваются педагогические основы формирование функциональной 

грамотности учащихся посредством навыка писма.  
Ключевые слова: функциональная грамотность, навыка писма, текст, метод, принцип. 
Annotation: The article considers the pedagogical basis for the formation of functional literacy of primary 

school pupils on subscription activities. 
Keywords: functional literacy, subscription activity, text, method, position. 
 
Жаңартылған білім берудің басты мақсаттарының бастауыш сынып оқушыларының функционалдық 

сауаттылығын дамыту болып табылады. Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық 
сауаттылығын дамыту сабақ үдерісінде сөйлеу дағдыларын дамытатын тапсырмалардың мазмұны мен 
әдіс-тәсілдерге тікелей байланысты. 

Оқушылардың оқу жетістігін сырттай бағалау аясында функционалдық сауаттылығы бағаланады. 
Функционалдық сауаттылықты тексеруге арналған тест тапсырмалары алғаш рет 2014 жылы ОЖСБ 
(Оқушылардың оқу жетістігін сырттай бағалау) тапсырмаларына қосылды. Білім алушылардың оқу 
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жетістігін сырттай бағалау аясында функционалдық сауаттылықтың мынадай түрлері бағаланады: оқу 
сауаттылығы (қазақ тілі, орыс тілі); математикалық сауаттылық; ғылыми-жаратылыстану сауаттылығы 
(физика, химия, биология, география). Осы орайда, оқылым дағдысы арқылы оқу сауаттылығын дамыта 
аламыз. Сонымен қатар, сауатты оқып қана қоймай, сауатты жазу, сауатты айту, сауатты сөйлей де 
алуымыз қажет [1]. 

«Функционалдық сауаттылық» – ұғымы өткен ғасырдың 60-жылдары ЮНЕСКО құжаттырында пайда 
болды және кейіннен қолданысқа енді. Функционалдық сауаттылық – білім берудің жеке тұлғаны 
қалыптастырудағы әлеуметтік бағдарлануы. Қазіргі тез өзгермелі әлемде функционалдық сауаттылық – 
оқушының әлеуметтік мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ, 
өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық фактор. Функционалдық сауаттылық, кеңінен алғанда, 
тұлғаның мектепте алған білімі, білігі мен дағдысын адамзат қызметінің әртүрлі саласында, сонымен 
бірге, тұлғааралық қатынастар мен әлеуметтік байланыстарда кездесетін тіршілік міндеттерін жан-жақты 
шеше білу қабілеті ретінде түсіндіріледі. Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудағы басты мақсат 
жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани тұрғысынан 
дамыған азаматын қалыптастыру, оның әлемде әлеуметтік бейімделуі болып табылады. Мұндағы 
басшылыққа алынатын сапалар:  

- белсенділік; 
- шығармашылық тұрғыда ойлау; 
- шешім қабылдай алу; 
- өз кәсібін дұрыс таңдай алу; 
- өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады [2]. 
Бұл функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында қалыптасады. Функционалдық сауаттылықты 

дамытудың жалпы бағдары 2011-2020 жылының мемлекеттік бағдарламасында айқын көрсетілген. 
Ұлттық жоспарда функционалдық сауаттылықтың төрт негізгі механизмін бөліп көрсетеді: 

Оның бірінші механизмі – оқыту әдіснамасы мен мазмұнын түбегейлі жаңарту (МЖБС -мемлекеттік 
стандарт). Ол үшін мұғалім оқушының бойына әлеуметтік ортаға бейімделуіне, алған білімін 
практикалық жағдайда тиімді пайдалана алатындай негізгі құзыреттіліктерді сіңіруі керек. Олар:  

- басқарушылық (проблеманы шешу қабілеті);  
- ақпараттық (өз бетінше ақпараттар көздері арқылы үнемі білімін көтеріп отыруы, сол арқылы 

танымдық қабілетін ұштау);  
- коммуникативтік (қазақ, орыс, ағылшын тілінде ауызша, жазбаша қарым-қатынас жасау;  
- әлеуметтік (қоғамда, өз өмір сүрген ортада іс-әрекет жасай алу қабілеті);  
- тұлғалық (өзін жеке тұлға ретінде қалыптастыруға, қажетті білім, білік, дағдыларды игеру, болашақта 

өзі таңдаған кәсібін өзі анықтау, оның қиын-шылығы мен күрделілігіне төзімді болу);  
- азаматтық (қазақ халқының салт-дәстүрі,тарихы, мәдениеті, діні мен тілін терең меңгеріп, 

Қазақстанның өсіп өркендеуі жолындағы азаматтық парызын түсінуі);  
- технологиялық (ақпараттық технологияларды, білім беру технологияларды сауатты пайдалану) [2]. 
Ұлттық жоспарда көрсетілген функционалдық сауаттылықтың екінші механизмі – оқу нәтижелерінің 

бағалау жүйесін өзгерту. Бағалау жүйесі сырттай бағалау және іштей бағалау болып бөлінеді. Іштей 
бағалау – оқу пәні бойынша оқыту сапасын диагностикалау. Ал сырттай бағалау – әрбір деңгейді аяқтау 
бойынша білім алушының оқу жетістіктерінің нәтижелері /ҰБТ, ОЖСБ-ВОУД/. Сондай-ақ, халықаралық 
/TIMSS, PISA және PIRLS/ зерттеулерге қатысуы. Білім алушылардың өзін-өзі бағалауы өзін-өзі 
ұйымдастыру және өзін-өзі жетілдіру үшін жеке жетістіктерін бағалау арқылы жүзеге асырылады. 
Бүгінде оқушылардың оқу жетістігін бағалауда критериялық бағалау жүйесі енгізілді. 

Функционалдық сауаттылықтың үшінші механизмі – ата-аналардың балаларды оқыту мен тәрбиелеуге 
белсенді қатысуын қамтамасыз ету. Ата-ананың борышы – бала бойына жас кезінен адами 
құндылықтарын дарытып, саналы өмір сүруге баулу. Ата-ана баласының функционалдық сауаттылығын 
дамыту үшін мұғалімдерімен тығыз байланыс жасау керек. Ата-ана баласының ерекше қасиетін тану, 
түсініп қол үшін беру, олардың қабілетін дамыту, бойына рухани құндылықтарды қалыптастыру, 
жағымсыз мінез-құлық, әдеттерден арылтуға көмек беруі керек. Ата-ананың бойында да функционалдық 
сауаттылық болуы тиіс. Төртінші механизм – қосымша білім беру жүйесін дамыту. Ұлттық жоспарда 
оқушылар сарайы, музыка мектептері, жас техниктер мен натуралистер станциялары жұмыстарын 
түбегейлі өзгерту қарастырылған. Ұлттық жоспарды іске асырудың күтілетін нәтижелері: Ұлттық 
жоспарды орындаудың нәтижесінде 2017 жылдан бастап, еліміздің мектеп оқушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамыту үшін мынадай жағдайлар жасалуда: 

1.Ғылыми-зерттеу жағынан қамтамасыз етеді. 
2. Білім беру мазмұны жаңарды. 
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3. Оқу-әдістемелікпен қамтамасыз етілуде. 
4. Мектеп оқушыларының білім сапасын бағалау және оған мониторинг жүргізу жүйесі енгізілді. 
5. Материалдық-техникалық базасы жаңартылып, нығайтылуда. Жалпы алғанда, Ұлттық жоспарды 

жүйелі түрде іске асыру Қазақстанның ұлттық білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігі мен 
функционалдық сауаттылығының дамуына мүмкіндік береді. Әдіскерлер бастауыш мектепте қазақ тілі 
пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту мәселесіне мынандай тұжырымдаманы 
ұсынады:  

1. Оқушыларға сөйлесім әрекетінің түрлерін (айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым, тілдесім) 
меңгерте білу. 

2. Оқушылардың алған білімдерін өмірде, кез-келген жағдайда, әлеуметтік ортада қолдана алуға 
үйрету. 

3. Мемлекеттік тілде ауызша, жазбаша қарым-қатынас жасау. 
4. Ақпараттық технологияларды қолдану және проблемалардың шешімін таба алуға үйрету. 
5. Оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуіне үйрету. 
6. Оқушылардың қабілеттерін дамыту. 
7.Оқушылардың әлеуметтік-мәдени дағдыларын дамыту. 
8. Қазақ халқының салт-дәстүрі, мәдениеті, тарихын түсіну және құрметтеуге баулу [1]. 
Ал енді жазылым әрекеті ұғымының мәніне тоқталатын болсақ, «Жазылым – тіл үйренуге қатысты 

қиын да күрделі жұмыс. Жазылым термині – «жазу» деген мағынаны емес, «жаза білу, ойыңды басқа 
біреуге түсінікті болу үшін, қағаз бетінде сауатты жеткізе білу» дегенді білдіреді. Жазылым – тілдік 
тұлғалардың графикалық, фонемалық жүйесіне негізделген: лингвистикалық, психологиялық, 
физиологиялық, әдістемелік ерекшеліктерге қатысты тілдік материалдың мазмұны мен формасын бірдей 
қамтитын адамдардың ұзақ мерзімдегі қарым-қатынасына мүмкіндік жасайтын күрделі тарихи әрекет. 

Жазылым, біріншіден, әріптің, сөздің графикалық таңбасы арқылы іске асады; екіншіден, бұл 
графикалық таңбалар белгілі бір фонемалық, мағыналық қасиетке ие болады; үшіншіден, жазылым 
құбылысында сөйлесім әрекетінің барлық түрі қатысады; төртіншіден, жазу үстінде тіл үйренуші адам 
сөйлемнің мазмұн-мағынасына ғана емес, формасына да көңіл аударуға мәжбүр болады; бесіншіден, 
жазылым қағаз бетіне түскен материалдың түсінікті, жүйелі болуына тікелей байланысты жүзеге 
асырады. 

 
Ғалымдардың қалыптасқан пікір бойынша, жазылым үш бөліктен құралады: 
 а) себеп-салдарлық; ә) аналитикалық-синтетикалық; б) орындалымдық. Ф.Ш. Оразбаеваның 

пікірінше, жазылым бірнеше құрылымдық кезеңнен тұрады да, көпсалалы болады: 
- қажеттіліктен пайда болатын себеп; 
- себептің ойда, санада бейнеленуі; 
- ойдың сөз арқылы тізбектелуі; 
- сөздің графикалық әріптермен таңбалануы; 
- жазудың екінші адамға түсінікті болып, берілген хабарды білдіруі [3]. 
Бастауыш сынып оқушыларының функциональдық сауаттылығын жазылым әрекеті арқылы 

қалыптастырудың ғылыми негізі А. Байтұрсынұлы еңбектерінен басталады. А. Байтұрсынұлы – 
бастауыш мектеп оқушыларының сауатын ашуда қолданылатын түрлі әдістерді саралап, олардың 
пайдалану жолдарын көрсетеді: «Әдіс – керектіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман болмағы 
жұмсалатын орнының керек қылуына қарай. Мәселен, сауаттау әдісін алсақ, бір жұрттың сауаттау ісіне 
қолайлы болған әдіс, екінші жұрттың да сауаттану ісіне қолайлы болуға тиіс деп айтуға болмайды. 
Екеуінің тілінің заңы, емлесінің жүйесі бірдей болса, біріне қолайлы болған әдіс екіншісіне де қолайлы 
болуы мүмкін. Егер де тілінің заңы, емлесінің немесе әрпінің жүйесі басқа болса, онда біріне жақсы 
болған сауаттау әдісі екіншісіне де жақсы болады деп ешкім айта алмайды». Ғалымның пікірі әлі күнге 
дейін өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Бүгінде қазақ тілін оқыту әдістемесінде жаңа инновациялық 
технологияларды жаппай енгізгенімен, барлығы бірдей қазақ балаларының ұлттық ерекшелігіне сай 
келмеуі мүмкін. Сондықтан оқыту үдерісінде әдіс-тәсілдерді іріктеп қолдану ісі аса білімділікті талап 
етеді. Ғалымның «Жазу-оқу» әдісі оқушыларға оқуды жазу арқылы үйретуге баса назар аудартады. Ғалым 
бұл жөнінде былай пайымдаған: «Былай деп біреулер жазу мен оқу қабат үйретуді айтады, біреулер 
оқуды жазу арқылы үйретуді айтады. Әдістің затына соңғы мағынада айтулары дұрыс келеді. Өйткені бұл 
әдісті қолданушылар оқу үйретуді оқудан бастау дұрыс емес, жазудан бастау дұрыс» [4]. 

Бастауыш сынып оқушыларының жазылым әрекетін дамыту жөнінде ғалым Ғ. Бегалиев «Бастауыш 
мектепте қазақ тілі методикасының мәселелері» деген еңбегінде жазбаша сөйлеуге үйретуді қалай 
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ұйымдастыру керектігіне: «бұл жөнінде қойылатын бірінші мақсат бір оқиға, құбылыс, я зат туралы өз 
ойын айтып (яки жазып) білдіруге дағдыландыру керек» деп жазады. Сондай-ақ, оқушыларды жазылым 
әрекетіне үйретудің мынадай түрлерін ұсынады: 

- тақырыбы белгіленіп, басы басталған шығарманы аяқтау; 
- аяғы ғана айтылған шығарманы толықтырып жазу; 
- сурет бойынша шығарма жазу; 
- табиғат құбылыстарын байқау нәтижесінде шығарма; 
- жазу қателерін оқушылардың өздеріне түзеттіру; 
- көрген-білгені туралы шығарма. Бастауыш сыныпта тіл дамыту әдістемесінің негізін салған 

әдіскер ғалым С. Рахметованың, мектепте сауат ашудың әдістемесін зерттеген М. Жұбанованың, 
лексиканы оқыту бойынша Г. Уәйісованың, сауат ашу кезеңінде тілді дамыту қарастырған Ә.Е. 
Жұмабаеваның, шығармашылық арқылы тіл дамытуды зерттеген Б. Қабатайдың, сөйлеу дағдыларын 
оқыту жолдарын зерттеген Ф. Оразбаева мен Р. Рахметованың ғылыми еңбектері бастауыш сынып 
оқушыларының жазылым дағдыларын дамытудың әдістемелік негіздерін анықтауға, зерттеуге қажетті 
теориялық білімді іріктеуде негізге алынады. 

Бүгінде бастауышта қазақ тілін оқытудың жаңартылған мазмұнында мәтінмен жұмыс жасаудың түрлі 
жолдары көрсетілген. Бастауышта қазақ тілін оқыту мақсат-міндеттеріне сай сауатты жазылым дағдысын 
қалыптастыру үшін бірнеше жазба жұмыстары жүйелі жүргізілуі тиіс. Мұндай жазба жұмыстарына 
жататындар:1. Жазбаша жаттығулар. 2. Қысқа мәтіндер. 3. Жазбаша бақылау жұмыстары. 4. Диктанттың 
түрлері. 5. Жазбаша ойындар.6. Іс-қағаздар үлгілері. 7. Мазмұндама. 8. Сөздікпен жұмыс. 9. Шығарма. 
Бұл жазба жұмыстары бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігін ескеріп, оларға қойылатын 
заңдылықтар мен ұстанымдарды басшылыққа алады. Педагогикада дидактикалық ұстанымдардың 
ғылымилық, жүйелілік, бірізділік, теорияның практикамен байланысы, пәнаралық, қызығушылықты ояту, 
көрнекілік т.б. түрлері қолданылатыны белгілі. Аталған дидактикалық ұстанымдар әрбір баланың жеке 
тұлғалық қасиетінің дамуына жағдай жасап, қазақ тілін оқытудың тиімді әдістері мен тәсілдерін 
ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Сауат ашуда мәтінмен жүргізілетін жазба жұмыстары мынадай жазылым әрекеттерін қамтиды және 
жазылым дағдыларын дамытуда төмендегідей оқу мақсаттарын басшылыққа алады: дыбыс пен әріпті 
тану және ажырату; жоспар құру, оқыған, тыңдаған материалдың мазмұнын жазу; мәтінді түрлі формада 
құрастыру; түрлі жанрда шығармашылық мәтін жазу; қатені табу және түзету; каллиграфиялық, 
графикалық нормаларды сақтау; орфографиялық нормаларды сақтау; грамматикалық нормаларды сақтау 
[5]. 

Оқушылардың жазылым әрекетін дамыту нәтижесі тапсырмалардағы мәтіннің тақырып мазмұны мен 
оны орындаудың тәсілдеріне байланысты көрінеді. Мәселен, «Сөз ойыны». Ойынның мақсаты: 
Оқушылардың сөздік қорларын арттыру. Ойынның шарты: Өлеңдегі әріптерді пайдаланып, басқа сөз 
жасап шығару. 
           Балаға да, 
          Ағаға да – 
          Пайдасы мол аңдағанға. 
          Қызықты бұл ойын түрі, 
          Қызықтайық біз де мұны. 
          Бұрын ойнап көріп пе едің? 
          Жеке бір сөз әріптерін 
          Алды – артына таратамыз, 
         Жаңа сөзге жаратамыз: 
        «Балмұздақтан» пәлен сөзді, 
       «Тоқылдақтан» түген сөзді, 
      «Оспақшылдан» он бес сөзді, 
       «Жүзтаныстан» жүз бес сөзді, 
       Құрастырып, тіл ұштаймыз, 
       Сөз ойынын қызықтаймыз. 

«Бес жолды ұйқас». Бастапқы 1-2-ші жол бір-бірімен, 3-4-ші жол бір-бірімен өзара ұйқасады да, 
соңғы жолда ұйқас болмайды, ой қорытындысы жасалады. «Бес жол ұйқас» өлең құрастырудың 
қарапайым бағдаржолы төмендегідей: 

1-ші жол Баяғыда (...........) болыпты 
2-ші жол Заттың ерекше белгісі 
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3-ші жол Әрекет етуі, қызметі 
4-ші жол Қасиеті немесе жаман жағы 
5-ші жол Ой қорытындысы 

 «Сөзден – сөйлем, сөйлемнен - мәтін» 
Шашылған түрлі сөздердің ішінен бір-біріне мағыналық қабыспайтын 3 сөз суырылады. Мысалы, 

«ауыл, кітап, доп» деген секілді. Осы үш сөзді кіріктіре отырып, сөйлемдер құрастыру керек. Кімнің 
сөйлемі қызықты әрі ерекше болатынына көңіл аудару. Бірнеше нұсқаның ішінен біреуін таңдап алып, 
тақтаға жазып қояды да, келесі 3 сөзді суырып, сөйлем құрайды. Одан да бір сөйлем жазып қояды. 
Соңында тақтада жазылған сөйлемдерді құрастырып, мәтін жазу керек. Мәтінді әрқайсысы өз 
дәптерлеріне жазуларына болады. 

Бастауыш сыныпта компьютерлік оқыту құралдарын тиімді қолдануға болады. Жалпы компьютерлік 
бағдарламалар арқылы оқытуда жаттығулардың мынадай түрлері жиі қолданады:  

1. Тек жауабын таңдап белгілеуге құрылған жаттығулар. 
2. Жауабын тауып, орнына жазуға арналған жаттығулар. 
3. Мәтінді редакциялауға бағытталған жаттығулар. Мәтінмен жұмысты компьютер арқылы 

орындаудың өзіндік артықшылығы бар: Ол 1-ден, оқушыға мәтін құрастыруға түрткі болады; 2-ден, 
қатені компьютермен редакциялауда уақыт үнемделеді және бала қызығушылығы артады. Мәтінді 
редакциялауды компьютермен жүргізу өте тиімді, себебі, оқушының кез келген сұраққа, тапсырмаға 
берген жауабы тез арада өңделіп, нәтижесі электронды түрде басылып шығады. Оқу үрдісінің 
дидактикалық мүмкіншіліктері де кең ашылады. Бастауыш сынып оқушыларына компьютер арқылы 
мәтінмен жұмыс істеуге көмектесетін құрал «Мәтіндік редактор» («Текстовой редактор») деп аталатын 
бағдарламаны қолдануға болады.  

Бұл бағдарламаның артықшылығы бала құрастырған мәтінін компьютерге енгізеді. Мәселен, мәтіннің 
алғашқы нұсқасын көшіріп қайта жазудан босатады; мәтінді кез-келген бағытта (құрылымдық, 
мағыналық, т.б.) редакциялауға болады; қателер із-түссіз жоғалады, нәтижесінде жазушы (бала) 
өзгертулер енгізу арқылы мәтіннің қаншалықты жақсарғанын көріп отырады; оқушының мәтінді 
құрастыру үрдісінде тілдік материалдардың кез-келгенін тексеріп, орнына қойып, байқап көруге 
мүмкіндігі шектеусіз болады; жазған шығармасына бірнеше рет «қайта оралу» арқылы мәтінді бірнеше 
рет жөндеуге мүмкін болады; оқушы құрастырған мәтінін компьютер «есіне» (память) сақтап қойып, кез-
келген уақытта алып, оқи алады; мәтінді оқушы қанша дана етіп шығарғысы келсе, сонша басып шығара 
алады [6]. 

Жазба жұмыстарын дайындауда жазылым жаттығуларын үш топқа: танымдық талдау (аналитикалық) 
жаттығулары; түзету, өңдеу (редакциялық) жаттығулары; шығармашылық ізденіс (продуктивтік) 
жаттығулары деп бөліп, жаттығулар кешенін төмендегідей жұмыстар арқылы жүргізуді ұсынады [7]: 

1-кесте – Жазылым әрекетін қалыптастыруға арналған жаттығулар түрлері 
 

Қорыта келе, жазылым әрекетін ұйымдастыруда оқушылардың айтылым, тыңдалым, оқылым 
дағдылары бірге қалыптасып, функционалды сауаттылықтың негізі қаланып, білім алуға ынталы жеке 
тұлғаның дамуына мүмкіндік жасалады.  
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Танымдық талдау жаттығулары Түзету  
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жаттығулары 

мәтін тақырыбын анықтау; негізгі 
ойды табу; кілт сөздерді анықтау; мәтін 
түрлерінің құрылымын сызбаға салу; 
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құрастыруды үйрету. 
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Түйіндеме: Мақалада жоғары оқу орнында қазақ тілін деңгейлік оқыту жүйесіне келтірудің 
артықшылықтары жазылған. Екінші тілді меңгерудің еуропалық стандарт жүйесінің ерекшеліктеріне 
тоқталып, қазақ тілін аталған жүйеге сай оқытудың жолдары ұсынылған.  

Кілт сөздер: деңгейлік оқыту, тілдік дағды дескрипторлары, бағалау, деңгейлік оқулық. 
Аннотация: В статье рассматриваются преимущества приведения к системе уровневого обучения 

казахскому языку в высших учебных заведениях. Также автором подробно описаны особенности системы 
европейского стандарта овладения вторым языком, предложены пути обучения казахскому языку в 
соответствии с данной системы. 

 Ключевые слова: уровневое обучение, дескрипторы речевых навыков, оценивание, уровневый 
учебник. 

 Annotation: This article discusses the advantages of teaching students according to their language 
proficiency levels. The study examines features of Second Language Acquisition according to the European 
framework and suggests teaching Kazakh language using these western standards.  

 Keywords: level approach, descriptors of language skills, assessment, leveled books. 
Тілдік білім жоғары білім беру жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде жалпы мәдени және кәсіби 

құзыреттер негізінде қалыптасады және бәсекеге қабілетті, жоғары білікті мамандарды кешенді және 
сапалы даярлауды қамтамасыз етуге ықпал етеді. Тілдік білім беру міндеттері, ең алдымен, мамандардың 
коммуникативтік және танымдық қажеттіліктерімен анықталады және тіл үйренудің заңдылықтарын, 
ойлау, коммуникативтік қызметтің әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ 
коммуникативтік өзара әрекет жағдайларын модельдеу мен оқытуды қамтиды. Бұл ретте 
коммуникативтік құзыреттілік тілді қолдану қабілетін ғана емес, нақты қарым-қатынас негізінде жатқан 
білімнің болуын да қамтитынын ескеру қажет. Коммуникативтік құзіреттілікті екінші тілде ауызша, 
жазбаша қарым-қатынастың түрлі жолдарын орындай алу әрекеті деп түсінеміз. Коммуникативтік 
құзіреттілік лингвистикалық, прагматикалық және әлеуметтік лингвистикалық құзіреттіліктен 
қалыптасады және адамзат әрекетінің түрлі саласында нақты практикалық тапсырмаларды шешуге 
бағытталады. Екінші тілді меңгеруде Еуропа елі коммуникативтік құзіреттіліктің рөлін анықтап, 
пайдалану жолдарын көрсетті және тілдік білімді анықтау үшін бағалау жүйесін қажет деп тауып, 
біріңғай Еуропалық стандарт дайындап, құжат ретінде бекітті[1]. Бұл құжатты білім орындары, жұмыс 
берушілер, кітап авторлары, оқытушылар, емтихан алушылар, тіл үйренушілер басшылыққа алады. 

Тілдік Еуростандарт дегеніміз – тілдік дағды дескрипторларының белгіленген жүйесі. Бұл жүйеде 
коммуникативтік құзіреттілікті дамытудың алты негізгі деңгейі (А1, А2, В1, В2, С1, С2) көрсетіледі. 
Жүйе бойынша коммуникативтік құзіреттілікті талдап көрейік. Деңгейлердің А1, А2, В1,В2, С1, С2 
болып бөлінген сипаттамасы әр деңгейдің атауы. Бұл белгілер шет тілде білім беруді дамыту 
тұжырымдамасының, шетел тілдерін оқытудың ұлттық стандартының және шетел тілдері бойынша 
типтік бағдарламалардың негізін қалайды. Шет тілін үйренушінің шеберлігі мен дағдысы әр деңгейден 
келесі деңгейге дейін дамып, оны жоғары деңгейге жақындата түседі. Деңгейлердің әрқайсысы жеткілікті 
деңгейде дербес болып табылады, бұл орайда оқу бағдарламасы шеңберінде тілдік деңгейлік жүйе шет 
тілін оқытудың бүкіл кезеңі бойы әрбір студенттің тілдік білім жетістігін көрсетуі тиіс. Әр деңгейдің өз 
мақсаттары мен міндеттері, сөйлеу әрекетінің әрбір аспектісі бойынша білім беру және коммуникативтік 
құзыреттіліктері жиынтығы бар. Сонымен қатар бұл дескрипторлар оқу процесін сауатты жоспарлауға 
мүмкіндік береді, бағдарламада берілген кезең ішінде жоғары оқу орнында оқыту кезеңдері арасындағы 
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сабақтастықты қамтамасыз етуге көмектеседі. Деңгейлік тілдік дайындық уақыт талаптарына толық 
көлемде жауап береді, білім беру процесін дараландыруға ықпал етеді, модульдік білім беру 
бағдарламаларын құру және іске асыру икемділігімен сипатталады. 

Еуростандарт жалпыға ортақ сөйлеу әрекеттері (оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым) бойынша 
коммуникативтік құзіреттіліктердің деңгейлік сипаттамасын ұсынып, тіл үйренушінің нақты деңгейіне 
арналған анықтамаларды да берген. Сөйлеу әрекеттері бойынша әр деңгейдің жұмысты орындай алу 
мүмкіндігі анықталып, түсіну деңгейлеріне талдау көрсетілген. Бұл анықтамалар берілген кесте арқылы 
тіл үйренуші өзінің тілді білу мүмкіндігін тексере отырып, деңгейін анықтайды. Тілдік коммуникацияны 
жүзеге асырудың жолдарын «диапазон, нақтылық, жылдамдық, өзара әрекет, байланыс» дескрипторлары 
арқылы түсіндіреді. Еуростандартта көрсетілген «гипертекст» ұғымы тілді меңгерудің бастапқы 
деңгейлерінде қамтылады. Мысалы, тілді үйренуді нөлден бастаған тіл үйренушіге А1, А2 деңгейлерін 
тақырыпты толық меңгеру үшін ішінара бөлуге болатынын түсіндіреді.Себебі, белгілі бір тақырыпты 
толық меңгеруде лексикалық тақырыптың көлемі ұлғайып отыру қажеттігін сақтау керек. Мысалы, А1.1 
Отбасы мүшелері аталады, А1.2 –де отбасы мүшелерінің мамандықтары қосылады. А2.1.1-де отбасы 
мүшелерінің қызығушылықтары толықтырылса, А2.1.2-де отбасы мүшелерінің мінездері сипатталады. Ал 
А2.2-де отбасы мүшелерінің міндеттері айтылуы қажет.Бастапқы деңгейдің тілді меңгеру үлгісін 
төмендегі кестеден көруге болады. 

 
 
 
 
 

Кесте № 1 
  
 
А1                                А2 

 
                                                     А1.1 А1.2 А2.1 А2.2  
                                                                                           
                                                                                             А2.1.1                 А2.1.2 

 
Коммуникацияның негізі – ситуация екенін нақтылай келе, сол ситуацияның өтетін аяларын жүйелеп 

көрсетеді. Мұнда адамзат өміріндегі жиі кездесетін, маңызды салалар таңдалған. Олар: жеке, қоғамдық 
(әлеуметтік мәдени), кәсіби, білімдік. Бұл салаларды қолдануға да сипаттама келтірілген. Мысалы, 
аталған салаларда кездесетін ситуациялардың өтетін орны, қоғамдық орындары мен мекемелері, 
ситуацияға қатысушылары, сонымен қатар қарым-қатынасқа қажетті құралдар, оқиға, әрекет және мәтін 
түрлері. Ситуацияның өту кезеңдерінен кейін қажеттіліктен туындаған лексикалық тақырыптар да 
белгіленген. Мұндай критерийлер әр деңгейде өтетін тақырыпты нақты анықтап, оқу-әдістемелік кешен 
жасауға мүмкіндік туғызады. 

2010 жылы ғалым-әдіскер Ф.Оразбаеваның бастамасымен елімізде еуропалық стандарт негізінде 
жасалған қазақ тілін екінші тіл ретінде үйретудің бағдарламасы жасалды. Ғалым тілді меңгерудің алты 
деңгейіне қазақша терминдер ұсынып, 2016 жылы білікті оқытушылармен бірге орта білім жүйесіне 
арналған оқу- әдістемелік кешен жазып шықты[2]. Аталған кешенде қазақ тілін оқытудың деңгейлік 
талаптары, әр деңгейден күтілетін нәтижелер және деңгейлік тапсырмалардың жүйесі нақтыланған. 
Ғалым К. Жақсылықова деңгейлік кешенді еуропалық стандартқа сәйкес келетін қазақ тілін меңгерудің 
алты деңгейін қамтитын алғашқы оқу-әдістемелік кешен деп бағалап, оқу –әдістемелік кешеннің қазақ 
тілін оқытудағы атқаратын қызметтерін атап көрсетеді[3]. Аталған оқу-әдістемелік кешен 
коммуникативтік бағытта, мәдени, интеграциялық, педагогикалық, әдістемелік ұстанымдарды ескере 
отырып құрылған. Коммуникативтік бағыт ұстанымы проблемалық тақырыптарды және шығармашылық 
жаттығуларды, лингвистикалық тапсырмаларды меңгеруге, қатысымның шынайы жағдаяттарын 
пайдалануға бағытталған. Қазақ тілін меңгерудің деңгейлік өлшемдерін төмендегі кестеден көруге 
болады. 

 
Кесте № 2 
қарапайым деңгей А1 бастапқы игерім 
негізгі деңгей А2 қалыптасу қарсаңындағы игерім 
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орта деңгей В1 қалыптасқан игерім 
ортадан жоғары деңгей В1+ тереңдетіле қалыптасқан игерім 
жоғары деңгей В2 ілгеріле қалыптасқан игерім 
жетік деңгей В2+ тереңдетіле, игеріле қалыптасқан игерім 
С1 кәсіби игерім  

 
Жоғарғы оқу орындарында қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде оқытуды деңгейлік жүйеге енгізу – 

толық жүзеге аспай отырған өзекті мәселердің бірі. Бұл мәселені табысты шешіп, оқыту мақсаттарының, 
міндеттерінің, әдістерінің, ұйымдастыру нысандары мен оқыту құралдарының анықталуы мемлекеттік 
тілдің проблемаларын шешуге көмегін тигізеді. Деңгейлік тілдік оқытудағы бірінші орынға тілдік 
дайындықты біріздендіру, әр түрлі кезеңдерде тілдерді оқыту процесінің сабақтастығы, тілдерді оқыту 
процесінің үздіксіздігі сияқты мақсаттар қойылады. Деңгейлік тілдік білім беру студенттердің тілдік 
құзыреттілігін дамыту дәрежесін көрсете отырып, оқу үдерісін бір деңгейден екіншісіне ауысу ретінде 
қарастырады. Бұл ретте әрбір деңгей алдыңғы және кейінгі деңгеймен де әрекеттеседі. Бір деңгейдегі 
біртектес топтарда да студенттер тілдік іскерліктер мен дағдылармен, ең бастысы, тілді меңгеру 
қабілеттерімен ерекшеленетінін айта кету керек. Студенттік топтардың әр текті құрамында бірдей 
тапсырмаларды орындауы тиімді болмай, кейде деңгейі жоғары студенттер үшін де, деңгейі төмен 
студенттер үшін де кедергі болып табылады. Сондықтан нақты студент меңгерген құзыреттіліктерге 
сәйкес қазақ тілін оқыту процесін ұйымдастыруға дәл осы деңгейлік оқыту мүмкіндік береді. 

Деңгейлік оқыту сөйлеу қызметінің әрбір аспектісі бойынша бірыңғай талаптарды және бағалау 
критерийлерін қалыптастыра отырып, келесі деңгейге өтуге негіз болады, бұл қазіргі заманғы білім 
берудің алдында тұрған сапаны қамтамасыз ету және оның нәтижелерін өлшеу сияқты басты 
міндеттердің бірін шешуге ықпал етеді. Тілдік деңгейлік даярлықты сертификаттауға қойылатын 
бірыңғай талаптарды әзірлеу – бағалауды объективтендіру мәселесін шешумен байланыстырылады. 
Осыған байланысты студенттердің лингвомәдени даярлық деңгейіне қойылатын талаптарды 
жалпыеуропалық талаптармен сәйкестендіру қажет. Қазақ тілін оқытуға деңгейлік көзқарас тілді 
меңгерудің әрбір деңгейі үшін түпкі мақсаттарды нақты түсінумен, оқытудың сабақтастығымен, әр 
деңгейдің ішінде студенттердің білімін бағалаудың ашықтығы мен объективтілігімен сипатталады. Оның 
мәні оқу процесін оқытушыдан өз қызметінің нәтижелері үшін жауапкершілікті толық сезінетін студентке 
қайта бағыттаудан тұрады. Бұл идеология оқытушының да, студенттің де жаңа психологиясын көздейді. 
Тіл дайындығының деңгейлік бөлінуі нәтижелі процес болып табылады және оған енгізілген 
лингвистикалық білім беру процесін нақты ұйымдастыру мүмкіндігімен ерекшелінеді. Бұл ретте осы 
мүмкіндіктің өзі ұйымдастырушылардан жоғары деңгейлі құзыреттілікті және барынша күш салуды 
талап ете отырып, оларға үлкен жауапкершілікті жүктейді. Бұл жүйенің негізінде жүйелілік, сөйлеу 
қызметінің барлық аспектілерінің проблематикасын біртіндеп күрделендіру жатыр. Деңгейлік тілдік 
даярлықты бөлінген критерийлерге сәйкес іске асыру оқу процесін дұрыс ұйымдастырғанда ғана жүзеге 
асады.  

Қазақ тілінің деңгейлік оқыту процесін іске асыру – оқытудың инновациялық технологияларын 
кеңінен енгізуге, студенттерді қазіргі заманғы оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз етуге және 
бақылаудың қазіргі заманғы құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл біріздендірілген 
дескрипторлар бақылаудың түрлі жүйелерін салыстыруға және қазақ тілін оқытудың тиімділігін 
айқындауға мүмкіндік береді. Қазақ тілін өзге аудиторияларда деңгейлік оқытудың төмендегідей оң 
жақтары бар: 

- қазақ тілін меңгерудің әрбір деңгейі үшін түпкі мақсатты нақты түсіну; 
- оқытудың сабақтастығын қамтамасыз ету мүмкіндігі; 
- әр деңгейдегі студенттердің білімін бағалаудың ашықтығы мен әділдігі; 
- әрбір деңгей үшін жетекші мамандар әзірлеген жалпыға ортақ түпнұсқалы оқу-әдістемелік 

кешендер мен тест жинақтарын пайдалану; 
- тілден нақты білімі бар екенін растау немесе халықаралық деңгейде танылған сертификат алу 

мүмкіндігі. 
Оқыту процесі деңгейлік жүйеге толық сәйкес келмесе де, бірқатар ғалымдарымыз жоғары оқу 

орындарына арнап деңгейлік оқулықтар жазып, бірізді жүйеге келтіру жұмыстары жүріп жатыр. 
Деңгейлік оқулықтардың шығуын оқыту жүйесін ретке келтірудің алғышарттары деп қарауға болады. 
Сонымен қатар, студенттердің өз тілдік дайындығының нәтижелілігін іс жүзінде, нақты өмірде сезінуге 
мүмкіндігі болуы тиіс. Бұл іске қазақ тілінде конференциялар мен семинарларды ұйымдастыру арқылы, 
соның ішінде тіл тасымалдаушылардың қатысуымен, студенттердің бейінді кафедралардың ғылыми 
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жұмыстарына, рефераттар пен аннотацияларды құрастыруға, кафедра проблематикасы бойынша қазақ 
тілінде ақпараттық материалдарды іздестіруге қатысуы арқылы және т. б. қол жеткізуге болады. Қазақ 
тілін деңгейлік оқытуда педагог-лингвистердің міндеті:  

- бастапқыда әрбір студенттің қазақ тілін меңгеру деңгейін дұрыс анықтау және әрбір нақты 
жағдайда деңгейді анықтау диагностикалық тест нәтижелері негізінде жүзеге асыру; 

- диагностикалық тесттің мазмұны мен талаптарын нақтылау; 
- студенттерді деңгей жүйесімен таныстыру және олардың жеке тілдік дамуын бірлесіп анықтау 

(біреу үшін барынша жоғары нәтижемен бір ғана деңгейден өту жеткілікті болса, біреу үшін ЖОО-да оқу 
кезінде 2 деңгейді де меңгеру жеткілікті болуы мүмкін); 

- бір деңгейден екінші деңгейге өту кезінде барынша жоғары нәтижелерге қол жеткізу мақсатында 
орындалатын әр тапсырманың көлемі мен лексика-грамматикасын анықтау; 

- деңгей жүйесі шеңберінде және тілдік тұрғыдан ерекше дарынды студенттердің ілгері деңгей 
топтарына жылдам ауысуын қамтамасыз ету (көтермелеудің осы түрінің психологиялық аспектілері осы 
студенттің ғана емес, басқа да білім алушылардың уәждемесіне оң әсер етеді); 

- ЖОО-ның шығармашылық-тілдік ортасын құруға және дамытуға белсенді қатысу. 
Жоғарғы оқу орнында қазақ тілін деңгейлеп оқытуды қолданудың маңыздылығы туралы қорытынды 

жасай отырып, оның нақты құрылымы, өлшеу құралдары және практикалық тапсырмалар жүйесінің 
деңгейлеп берілуі – оқу процесіндегі негізгі жұмыс болуы тиіс. Қазақ тілін үйретуде деңгейлік оқытуды 
пайдалану тұлғаның өзін-өзі одан әрі дамытуына мүмкіндік беретін нақты біріздендірілген негіз болуы 
қажет. Тілді меңгеруде жаңа мақсаттарға жету үшін мектепте алынған базалық білім жеткіліксіз, 
сондықтан замануи студент қарым-қатынас дағдыларын әр уақытта жетілдіріп отырады. Студенттің 
сұранысына сай тіл үйренудің қазіргі тиімді жолдарын іздестіру – оқытушының міндеті. 
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Тірек сөздер: тіл, мәдениет, лингвомәдениеттану, ғылым, салт-дәстүр, лингвомәдени бағыт, білім 

беру. 
Түйіндеме: Мақалада еліміздің қазіргі білім беру жүйесіндегі лингвомәдени бағыт қарастырылады. 

Тіл мен мәдениеттің байланысы, тіл білімінің қазіргі лингвомәдениеттану саласы жайлы баяндалып, 
бүгінгі таңда қазақ тілін лингвомәденитанымдық бағытта оқыту арқылы оқушының мәдени, рухани 
тұлғасын қалыптастырып, ұлттық құндылықтарды игерте білудің маңызы зор екендігі көрсетілген. 

Ключевые слова: язык, культура, лингвокультурология, наука, традиции, лингвокультурное 
направление, образование. 

 Аннотация: В статье рассматривается связь языка и культуры, лингвокультурное направление, в 
системе современного образования страны. Сегодня очень важно формирование культурной и духовной 
самобытности, национальных ценностей учащегося путем изучения казахскому языку в 
лингвопознавательном направлении.  

 Annotation: The article discusses the linguistic and cultural direction, the relationship of language and culture 
in the system of modern education of the country. Today it is very important to develop a cultural and spiritual 
identity, national values of a student by studying the Kazakh language in a linguistic-cognitive direction. 

 Keywords: language, culture, linguoculturology, science, traditions, linguocultural direction, education.  
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Қазақстанның қарқынды дамып әлем көшінен қалмай, қазіргі заманға лайық болуы, Елбасы атап 
көрсеткендей, ұлттық білім беру жүйесінің сапалық деңгейі мен сол білімнің қай тілде берілуіне де 
байланысты. Елдің ертеңі – жастар қолында. Олардың дүниетанымы кең, ой-өресі биік, кемел ойлы, 
парасатты азамат етіп өсіріп шығару үшін сапалы білім берумен қатар оларға тағылымды тәлім-тәрбие 
берілуі керек. Ал өскелең ұрпаққа сапалы білім мен отаншылдық тәрбие беру тіл арқылы жүзеге асатыны 
баршаға аян [1]. 

Кез келген ұлттың тарихы, әдет-ғұрпы, мәдениеті, әдебиеті, өзіндік өркениеті қалыптасқан. Бұларды 
жасаудың, сақтаудың, дамытудың бірден-бір жолы ‒ сол ұлттың тілі. Өйткені әрбір этностың тұрмыс-
тіршілігі, мәдениеті, рухани-материалдық болмысы оның тілінде бейнеленеді.  

Профессор Ф.Ш. Оразбаева «Қазақ ұлтының ең құнды мұрасы ‒ сөз. Ойдың қанағаттануы, 
ұшқырлануы, оқушы санасына әсер етер, жас ұрпақты толғандырар қасиеттерге ие болуы да сөз төркініне 
жасырынған нұры мен шуағы, сыры мен қуаты мол ғажайып ерекшеліктерге тікелей байланысты. Сөздің 
номинативтік, ауыспалы, коммуникативтік, символдық, түйіндік мағыналары қазақ халқының мақал-
мәтелдері мен жұмбақтарында, жаңылтпаштарында сақталған», ‒ дей келіп, оны оқулықта қолданудың 
жолдарына тоқталады [2, 180]. 

Қазіргі таңда тілдің жүйесін үйретуді тілдің сөздік, грамматикалық құрылымын меңгертумен бірге 
лингвомәдени табиғатын танытумен байланыстыру кең қолдау табуда. Бұл бағыт тілдік кеңістік пен 
мәдениет (лингвистикалық өлкетану) бірлігін айқындап, тілді терең танымдық деңгейде оқытуға 
мүмкіндік береді. Демек, оқушыға қазақ тілін мәдени танымдық бағытта оқытуда грамматикалық 
сауаттылыққа мән бере отырып, халықтың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, мәдениетін терең меңгертуге 
болады. 

Тіл тек қарым-қатынас және танымдық қызмет атқаратын құрал ғана емес, сондай-ақ, ұғым-тіл-
мәдениет-өркениет жиынтығынан құралатын, тұтас дүние жөнінде танымдық мағлұмат беретін ұлттық-
мәдени код, қор, мәдени ақпарат көзі ретінде танылады. Әр тіл – өз бойында ұлт тарихын, тіл мәдениетін, 
танымы мен талғамын, мінезі мен санасын, кәсібі мен салтын, дәстүрі мен даналығын тұтастықта 
сақтаған таңбалық жүйе. Осындай мазмұнды құрылымына сәйкес ол жай таңбалық жүйе емес, мәдениет. 
Сондықтан оны зерттеуде дәстүрлі құрылымдық лингвистиканың мүмкіншілігі шектеулі. Себебі бұл 
арада тілдің қызметі тек коммуникативтік емес, ол (тіл) – этномәдени ақпаратты жинап, сақтаушы, 
жеткізуші, келесі ұрпаққа жалғастырушы, сайып келгенде бір бүтін етіп тұтастырушы. Қазіргі қазақ тілін 
оқытуда лингвомәдениет сабақтастығын, атап айтқанда, тілдің бойындағы ұлттық сипатты, ұлттық рухты 
тануға негізделген когнитивтік лингвистика, оның лингвомәдениеттану, этнолингвистика т.б. салалары 
өріс алып келе жатыр. 

Ғалымдардың тұжырымынша, ұлттық менталитет, ұлттық мәдениет және рухани құндылықтардың 
тілдегі көрінісі, тіл арқылы берілуі лингвомәдени бағыттың обьектісі. Осы тұжырымға сүйенсек, 
лингвомәдени бағыттың негізгі мақсаты – ұлттық болмыстың тілдегі көрінісін, халықтың танымдық 
рухани болмысын, мәдениетін таныту болып табылады. Профессор Ф.Ш.Оразбаеваның тұжырымына 
сүйенсек, «сөзді, оның мағынасын оқыту барысында, сөз арқылы жеткізілер басты ұғымды, онымен 
тіркесетін тілдік бірліктерді де нақтылы мысалдармен дәлелдеген тиімді» [2, 224]. Олай болса, кез келген 
тілдік құбылыстың табиғатын оның заңдылықтарына сүйенумен қоса, халықтың дүниетанымы, салт-
дәстүрі, ұлттық болмысына назар сала қарау лингвомәдениеттану пәнінің үлесіне тиіп отыр.  

Тіл мен мәдениеттің байланысы тіл білімінің қазіргі лингвомәдениеттану саласында ерекше мәнге ие. 
Ежелгi дәуiр адамдарының әр түрлi әлеуметтiк-тарихи кезеңдердегi өкiлдердiң айналадағы алуан түрлi 
сыры туралы мифтiк бағам-пайымын‚ наным-сенiмiн көрсететiн тiл деректерi‚ кейбiр көне этномәдени 
сөз қолданыстары бүгiнгi заманға халқымыздың бай ауыз әдебиетi‚ ескiлiктерi‚ көркем әдебиет 
мәтiндерiндегi ұлттық-мәдени компоненттерi және т.б. шығармашылық көздерi арқылы келiп жеттi. 
Өйткені тіл – мәдениеттің өмір сүру формасы, ал мәдениет – оның ішкі мәні. Осы тұрғыдан алғанда, тіл 
мен мәдениетті бір-бірінен бөліп қарауға болмайтын тұтас бір дүние деуге болады. Олай болса, 
антропоөзектік бағытқа сай тіл мен мәдениеттің байланысы, тілдің мәдениетті сақтау, сипаттау, жарыққа 
шығару қасиеттерін лингвомәдениеттану саласы арқылы анықтауымызға мүмкіндік туып отыр.  

Тіл мен мәдениеттің өзара байланысы туралы алғаш тұжырымды айтқан В.фон Гумбольдт болатын. 
В.А.Маслова өзінің зерттеу еңбегінде В.фон Гумбольдттың «тілді зерттеу арқылы адам мен ғалам 
арасындағы байланысты айқындауға болады» деген пікірін негізге ала отырып, лингвомәдениеттанудың 
динамикалық даму кезеңдерін былайша белгілейді: 

1) тіл мен мәдениеттің арақатынасын, астарластығын бағамдайтын лингвомәдени көзқарастардың, 
лингвомәдениеттанымдық ізденістердің бастау алу кезеңі; 

2) лингвомәдениеттанудың жеке сала ретінде қалыптасу кезеңі; 
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3) іргелі пәнаралық саланың зерттеу нысаны, ғылыми ұстанымдары мен межелері, теориялық 
тұжырымдары нақтыланған, лингвомәдениеттану ғылымының пайда болу кезеңі [3] 

В.А.Маслованың лингвомәдениеттану туралы тұжырымдары осы  
саланы зерттеушілердің басты ұстанымына айналды. Қазақ тіл білімінде де тіл мен мәдениеттің, тіл 

мен халықтың байланысы жан-жақты зерделене бастады. Антропоцентристік парадигма аясында тілді сол 
тіл қызмет ететін ортамен, тіл иесі – халықтың сан ғасырлық тарихымен, таным әлемімен, ұрпақтан-
ұрпаққа беріліп келе жатқан өмірлік тәжірибесімен, рухани болмыс-бітімімен, салт-дәстүр, тарихи-
мәдени байланыстыра қарастырған зерттеу еңбектері жеткілікті. Тіл мен халық, тіл мен мәдениет, тіл мен 
таным арасындағы тығыз байланыс, өзара сабақтастық мәселесін жан-жақты зерттеген интеграциялық 
үрдістегі этнолингвистика, лингвомәдениеттану, этнопсихолингвистика, когнитивтік лингвистика сияқты 
жаңа ғылыми бағыттағы еңбектер осының дәлелі.  

 Ғалымдардың көпшілігі тіл мен мәдениеттің өзара қарым-қатынасын былайша дәйектейді: «тіл- 
мәдениеттің негізі, құрылыс материалы» (В.Н. Топоров), «мәдениет құралы, рухтың қуаты» 
(В.фонГумбольдт), «мәдениет феномені, мәдениеттің көрінісі» (В.А.Маслова) [4], «даму факторы, 
тіршілік ету көзі» (К.Леви-Стросс) [5], «мәдениетке басшылық» (Э. Сепир) [6].  

 Ғалымдардың пікірінен, тілге мәдениет арқылы, мәдениетке тіл арқылы анықтама берген кезде 
олардың бір-біріне деген тәуелділігін байқауға болады. Яғни тіл мен мәдениет − ажырамас құбылыс. Тіл 
мен мәдениет генетикалық, материалдық және функциясы жағынан бірбүтін болып келеді.  

 Тіл мәдениеті жөнінде ғылыми-әдістемелік тұжырымдар А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Балақаев, 
К.Аханов, Т.Қордабаев, Ы.Маманов, Қ.Жұбанов, А.Ысқақов, Ә.Болғанбаев, С.Исаев, Р.Сыздықова, 
Н.Уәли және т.б. қазақ ғалымдарының еңбектерінен бастау алады. Тіл табиғатының қыр-сыры аталған 
ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты сөз болады. Мысалы, М.Балақаев «…тілдік тәсілдердің ширау, 
жетілу дәрежесі. Сонымен қатар, ол тіл жұмсаудағы ізеттілік, сауаттылық қана емес, тілдік тәсілдерді, 
фонетикалық, орфографиялық, орфоэпиялық, морфологиялық, синтаксистік, стильдік құбылыстарды 
ұқыпты, дұрыс қолдану дағдысы» деп, дұрыс сөйлеуді стилистикамен сабақтастырады [7]. Ал ғалым 
Н.Уәли өзінің «Сөз мәдениеті» атты еңбегінде: «Тіл мәдениеті дегеніміз – сөйлеудегі, жазудағы 
сыпайылық, ізеттілік қана емес, сонымен қатар айқын ойлылық, сөзді дәл айыру шеберлігі, сөйлеу 
өнеріне шыныққандық», - деп береді [9]. Тілші-ғалым Р.Сыздықова: «Тіл мәдениеті дегеніміз - сөздерді 
дұрыс орнымен қолдану (лексикалық), дұрыс құрастыру (синтаксистік), дұрыс қиюластыру 
(морфологиялық), дұрыс дыбыстау (орфоэпиялық), саутты жазу (орфографиялық), тілді әсерлі етіп 
жұмсау (лингво-стилистикалық) нормаларын ұстану, орнықтыру, жетілдіру» дейді [8]. Тіл мен мәдениет 
өзара тығыз байланысты тұтас жүйе екенін аңғардық. Мәдениет – қоғамның көрінісі, оның мәдени 
тұғырға көтерілуіне әлеуметтік фактордың ықпалы мол. Өйткені бір ұлттың мәдениеті екінші ұлтқа оның 
тілдік таңбалары арқылы баяндалады. Демек, кез-келген ұлттық тілдің сырын шынайы тану үшін тілдің 
өзіндік заңдылықтарын білу жеткіліксіз, оның түп тамырын, сол тілде сөйлеуші этностың сан ғасырлық 
жүріп өткен тарихын, күнделікті өмірде орныққан мәдениетін ойтанымын білуіміз қажет. Ж.А.Манкеева: 
«Тіл мен мәдениеттің байланысы тіл білімінің қазіргі лингвомәдениеттану саласында ерекше мәнге ие. 
Бұл екі фактордың тоғысуы нәтижесінде пайда болған тілдік деректер ұлт мәдениетін немесе ұлт 
тарихын, халықтың қоғамдық өмірін бейнелеп қана қоймай, ана тілінің сөздік қоры байлығының 
көрсеткіші ретінде де танылады» деп атап көрсетті[10]. 

Алғашында зерттеушілер тіл – мәдениет деп қарастырса, қазір тіл – тілдік тұлға – тарих – мәдениет 
айналасында жаңа қырынан зерттеу қолға алынуда. Тіл тұлға бар жерде қызмет атқарса, тарих, мәдениет 
те тілдік тұлға айналасында қалыптасады. Дәстүрлі парадигмада тіл мәдениетінің тірек сөзі тілдік норма 
болса, дәстүрлі емес парадигмада тілдік тұлға тірек сөзге айналады. Ал тілдік тұлға дегеніміз ‒ мәтіндерді 
жасайтын, сол мәтіндерді қабылдау қабілетіне ие, мәдени кодтарды шеше алатын тұлға. Оның бастапқы 
деңгейі жас ерекшелігіне танымына, білім деңгейіне байланысты болса, екінші тезаурустық қорына қарай 
аялық біліміне байланысты. «Тіл мәдениеті» деген үлкен ғылыми саланың жаңа парадигмасы тұлғаның 
мәдени-тілдік құзіреттілігі – ұлттық мәдениетті игеруі, тілдік қатынаста пайдаланылатын ақпаратты өзі 
табуы мен қолдануы, тілдің әлеуметтілігіне қатыстыруы, өмірдің барлық саласында пайдалы өнімге 
айналдыруы.  

 Е.М.Верещагин былайша тұжырымдайды: «Лингвокультурология ориентирована на человеческий, а 
точнее на культурный фактор в языке и наязыковой фактор в человеке. А это значит, что 
лингвокультурология достояние собственно антропологической парадигмы науки о человеке центром 
притяжения которой является феномен культуры» [11].  

Сонымен, лингвомәдениеттанудың зерттеу нысаны тіл мен мәдениеттің өзара әсері. Мұндайда тіл 
мәдени ақпараттарды беруші құрал рөлін атқарса, ал мәдениет халықтың тарихи жады, есі болып 
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саналады. Лингвомәдениеттануға берілген айқындамалардың көптігіне қарамастан, біздіңше ғалым 
В.Н.Телияның тіл мен мәдениеттің арақатынасына берген айқындамасы барынша нақтырақ көрінеді. Ол: 
«Лингвокультурология новая филологическая дисциплина, которая изучает определенным образом 
отобранную и организованную совакупность духовных ценностей и опыта языковой личности данной 
национально-культурной общности, исследует прежде всего живые коммуникативные процессы и связь 
используемых в них языковых выражений с синхронно-действующим менталитетом народа» деп жазды.  

 Ал, жаңа қоғамдық қарым-қатынастарға көшкен қазіргі қауымдастық сипаттары ұлттық бітімді 
танытатын өлшеусіз құндылықтардың бірі – төл мәдениет, екіншісі төл тіл екендігін мойындатып отыр. 
Бұл қос қатар, бір-біріне ықпалдас, бірінен бірі ажырамайтын құндылықтар қазіргі қоғам талабы алға 
шығарған жеке адамды (қоғам мүшелерін) тәрбиелеу, жеке адамның интеллектуалдық ой-өрісін дұрыс 
қалыптастыру бағытының негізіне айналып келеді. 

 Сонымен тіл мен мәдениеттің байланысын лингвомәдениеттану саласы зерттейді. 
Лингвомәдениеттану – ұлттық сипаты бар деп танылатын әлеуметтік, танымдық, этникалық, эстетикалық, 
саяси, адамгершілік, руханилық, тұрмыстық қағидалар мен заңдылықтарды тілдік құралдар арқылы 
жеткізуді зерттейтін тіл білімінің бағыты. Лингвомәдениеттанудың ең негізгі мақсаты – ұлттық 
болмыстың тілдегі көріністерін, тіл фактілері мен халықтың танымдық, этика-эстетикалық категориялары 
арқылы рухани мәдениетін танытып, олардың қызметі мен орнын анықтау деп түйіндеуге болады. 
Лингвомәдениеттану пәнінің зерттеу деректері мен дәйектері ұлттық мәдениеттің және рухани 
құндылықтардың тілдегі көрінісі әдебиет, фольклорда т.б. қазақ тіл білімінде лингвомәдениеттану 
ғылымы пәніне қатысты деректер Ш.Уәлиханов, М.Әуезов еңбектерінен бастап, Ә.Марғұлан, І.Кеңесбаев, 
Ә.Қайдар, Р.Сыздық, Е.Жұбанов, Е.Жанпейісов, Т.Жанұзақов, Н.Уәли, Ж.Манкеева, А.Жылқыбаева, 
Қ.Рысбергенова, Р.Шойбеков т.б. ғалымдар еңбектерінде көрсетіледі [11].  

 Ж.А.Манкеева: «Тіл – этностың бүкіл рухани, мәдени байлығының куәгері іспетті. Осыған орай, 
ұлттық рухты жаңғыртып, ұлттық мәдениетті тану мен танытуда соның бір жолы тіл арқылы рухани-
мәдени мұрамызды ежелден келе жатқан тәжірибе негізінде қорытып, тарихи қызметін саралап, қайта 
бағалауға бағытталған кең арналы да терең зерттеулердің қажеттілігі туындап отыр. Нақты айтқанда, 
қазақтың күнделікті тұрмысында қолданылатын бұйымның, я бір заттың атауы – ұлттық сана мен ұлттық 
талғам сабақтастығының нәтижесінде пайда болып, қалыптасатын интегралды туындының тілдегі 
бейнесі. Демек, тілдік атау белгілі бір затты атап қана қоймай, ұлттың өзіне тән дүниетанымдық 
ерекшелігіне сай туындаған бұйымды дәйектейді. Осымен байланысты тілді мәдениетке қатысты 
зерттейтін, сонымен бірге тілдің қызметі мен дамуының этномәдени және этнопсихологиялық 
факторлардың негізінде қалыптасып, сипатталатынын, өзара әсерін қарастыратын тіл білімінің жаңадан 
дамып келе жатқан салаларының бірі -лингвомәдениеттану. Лингвомәдениеттану – сөздік құрамдағы 
заттық және рухани мәдениет атауларының халыққа тән ерекшелігі мен ұлттық өзгешеліктерін, 
лингвокультуремалардың қарапайым ауызекі тілде қолданылуын, фразеологизм бойында тұрақталуын 
өзге тілдердегі ұқсас баламаларымен салғастыра отырып, синхронды немесе диахронды зерттеу. 
Лтнгвомәдениеттану аспектісі рухани және заттық мәдениет атауларын, соған қатысты мәтіндер мен 
дискурстарды зерттеумен шектеледі. Бұл мәдениет атаулары өзге де түркі тілдерінде қолданылуы мүмкін. 
Сол қолданыстағы ерекшеліктерімен салғастырылады»,- деп түсінік береді[12]. 

Орыс және украин халықтарының көрнекті филолог А.А.Потебняның пікірінше, тіл аңыздар мен 
әндерде, халықтың салт-дәстүрінде жарқырай көрінеді.Тіл тарихы ‒ ұлт тарихының, үздіксіз дамып келе 
жатқан ой өрісі мен рухани өмірінің ажырамас бөлігі. Бұл қазақ халқының тарихы, ұлттық этникалық 
ерекшеліктерін, ұлттық бітімін қайта түсініп, тереңірек бағалауға жол ашады, мәдениетті таныту арқылы 
тілдің қоғамдық-әлеуметтік қызмет аяларын кеңейтуге, тілге құрметті арттыруға, тұтастай алғанда, 
мемлекеттік дәрежеде атқарылуына үлес қосады. 

Тіл мәдениетпен байланысады және мәдениет арқылы түрленеді. Тіл мәтіндер арқылы мәдениетті 
жасаудың, дамытудың және сақтаудың құралы және ол мәдениеттің бір бөлігі. Себебі тіл арқылы рухани 
мәдениеттің күнделікті өмірде қолданысқа ие болатын түрлері жасалады[13].  

Сонымен лингвомәдениеттану лингвистика мен мәдениеттану мәселелерінің тоғысуы негізінде 
қалыптасып, сол тіл арқылы көрініс беретін мәдени құндылықтарды, олардың қолданылу жүйесін 
зерттейтін, өзіндік мақсат-мүддесімен, әдіс-тәсілдерімен ерекшеленетін тіл білімінің саласы. 

Қазақ халқының тарихи, мәдени, рухани, қоғамдық-саяси жүйесі туралы ерекшеліктерді терең 
меңгеруге негізделген лингвомәденитанымдық бағыт пайда болды. 

Еліміздегі саяси, экономикалық, мәдени, халықаралық байланыстар ретінде қазақ тілін танымдық 
бағытта оқытудың түрлі тәсілдерін қарастыру қажеттілігі туындап отыр. Сондықтан да қазақ тілін 
лингвомәденитанымдық бағытта оқыту арқылы оқушының мәдени, рухани тұлғасын қалыптастырып, 
ұлттық құндылықтарды игерте білудің маңызы зор.  
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Түйіндеме: Мақалада этномәдени мәтіндерді оқылым әрекеті арқылы балаға меңгертудің жолдары 
мен әдістеріне шолу жасалып, практикалық тапсырмалар берілген. Мақаланың ғылыми-теориялық 
негіздемесі ғалым Ф.Оразбаева еңбектеріне негізделіп, сілтеме арқылы дәйектелген. Этномәдени 
мәтіндерді оқылым әрекеті арқылы игертуде танымдық оқылым әрекетінің басымдықтары мен оны іске 
асыруда оқу бағдарламасында бекітілген оқылым мақсаттарымен дұрыс жұмыс жасау және мақсатқа 
жетуге бағытталған тапсырмалардың маңызын қарастырған. 

Аннотация: В статье представлены практические задания, раскрывающие пути и методы усвоения 
этнокультурных текстов через чтение. Научно-теоретическое обоснование статьи основано на трудах 
ученого Ф.Оразбаевой и обосновано ссылками. При освоении этнокультурных текстов посредством 
читательской деятельности приоритеты познавательной читательской деятельности и ее реализации 
предусматривают значение задач, направленных на достижение целей и правильную работу с целями 
чтения, закрепленными в учебной программе. 

Annotation:The article presents practical tasks that reveal the ways and methods of assimilation of ethno-
cultural texts through reading. The scientific and theoretical justification of the article is based on the works of 
scientist F. Orazbayeva and justified by references. When mastering ethno-cultural texts through reading activity, 
the priorities of cognitive reading activity and its implementation provide for the importance of tasks aimed at 
achieving the goals and correct work with the reading goals enshrined in the curriculum. 

 
Қазіргі техника мен ғылымның қарыштап дамуы заманында оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіру күн 

тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Оқу-тәрбие үрдісін ізгілендіру – жеке тұлғаның еркін 
дамуы үшін оның бойында жалпы азаматтық құндылықтардың қалыптасуын қамтамасыз ететін 
дидактикалық ұстаным ретінде басшылыққа алынуы тиіс. 
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Қай салада болмасын, ондағы жұмыстың нәтижесі сапасымен өлшенеді. Мектептегі сан-саналы 
жұмыстың құйылатын арнасы да білімнің сапасында болатыны даусыз. Бүгінгі білім беру сапасы – бұл 
қоғамымыздың ертеңі. Сол себепті ел болашағының ертеңі мен бүгіні ұлттық құндылықтарға 
бағдарланған сапалы білім мен оны үйлестіруші мұғалімге байланысты болмақ. Осы орайда оқушының 
танымдық, шығармашылық қабілетін дамыту — мектеп мұғалімдердің алдында тұрған жауапты 
міндеттердің бірі. 

 Қазақ филологиясының тұңғыш профессоры Қ.Жұбанов қазақ тілі сабақтарында оқушыларға тілді тек 
құрылымдық тұрғыдан игертіп қоймай, сонымен қатар сөз бен сөйлеудің, тіл мен ойлаудың 
байланыстарын да танытып отырудың қажеттігін айтқан. [1, 96] 

Профессор Ф.Оразбаева қазақ тілін танымдық тұрғыдан оқытудың мақсатын – «тіл біліміндегі 
танымдық теорияның ғылыми негіздерін меңгерту арқылы теория мен практиканы ұштастыра отырып тіл 
үйренушінің ой-өрісін кеңейту»,- деп тұжырымдайды. [2, 116]  

Сонымен қатар профессор қазақ тілін танымдық тұрғыдан оқытудың бірнеше алғышарттарын атап 
көрсетеді: 

1. Қазақ тілі пәнінің білім мазмұнын бағдарламаға сәйкес тілдік қағидаларды басшылыққа ала отырып, 
жалпы адамзатқа тән қасиеттермен сабақтастықта оқыту; 

2. Сабақ барысында жеке тұлғаның психологиялық жай күйін ескеру, оның есте сақтау қабілетін, 
жадысын, қабылдау дағдысын, сөйлеу әрекетін жетілдіру; 

3. Сабақтағы материал сынып шеңберінен шығып, табиғи орта мен қоғамдық өмірмен байланыста 
оқыту; 

4. Тілдік және қатысымдық бірліктердің мағыналық ерекшеліктерін нақты мысалдармен түсіндіріп, әр 
сөздің мағыналық реңкін тіркес пен сөйлем құрамында қолдана отырып, сөзді әр түрлі жағдаятқа сәйкес 
бейнелі жеткізуге үйрету арқылы оқушының танымдық қабілетін жаттықтыруға болатынын айтады. 
[2,119] 

Тілді оқыту сабақтарында оқушылардың танымдық әрекеті мен шығармашылық қабілеттерін 
арттыруда мәтіннің алатын орыны ерекше. Соның ішінде этномәдени мәтінді оқып-үйренуде оқушы 
өзінің шығармашылық ойлау қабілетін дамытып, сол оқыған туындысы негізінде дұрыс пайымдаулар 
жасауға ұмтылады. Мәтіндерді оқу, талдау барысында оқушылардың аялық білімдері мен білім, іскерлік 
дағдылары қалыптасады. Халықтық педагогика негізінде тәлім-тәрбие алады.  

 Этномәдени мәтіндерді оқылым әрекеті арқылы жүргізуде тиімді әдістерді таңдап алудың, оқылым 
әрекетінің маңызын айқындаудың мәні зор.  

Профессор Ф.Оразбаева оқылым теориясын «графикалық таңбалар арқылы қағаз бетіне түскен сөздер 
мен тіркестердің мағынасы мен мазмұнын ой мен сананың нәтижесінде қабылдай отырып, сауатты, 
дұрыс, мәнерлеп, ұғынықты оқу және одан қажетті деректі түсініп, сұрыптап алу»,- деп түсіндіреді. 
Сонымен қатар оқылым процесіне қатысатын төрт негізгі компонентті ажыратып көрсетеді. Олар: 

1. Көру мүшелері 
2. Ойлау мүшелері 
3. Тілдік тұлғалардың таңбалық тізбегі 
4. Қатысымдық тұлғалардың мағыналық тізбегі. 
Сонымен қоса әдіскер оқылым түрлерін қолданылу мақсаты мен тапсырмалық көрсеткішіне қарай 

бөлген: 
 Танымдық оқылым; 
 Зерделік оқылым; 
 Ізденімдік оқылым; 
 Көрсетімдік оқылым. [3, 97] 
Танымдық оқылымда – мәтіннің барлық мазмұны тұтас есте қалмай, соның ішінен өзінің қабілеті мен 

қажетіне қарай ең маңыздысын ұғып пайдаланады.  
Зерделік оқылымда – оқушы берілген материалды не мәтінді толық түсініп оқуы керек. 
Ізденімдік оқылымда – оқушы мәтін ішінен өзіне керек фактіні, сілтемені, хабарды іздеп тауып, ең 

керектісін пайдаланады.  
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Көрсетімдік оқылымда – берілген ақпаратты жүйелеп қарап шығып, оның не туралы екенін қысқаша 
анықтап біледі. [3, 99]  

Камбурн (1988) оқылымға арнап мәтін таңдаған кезде мәтін деңгейіне мән берумен қатар оның 
мазмұны да қызықты болуына назар аударған жөн деп тұжырымдайды. Себебі мәтін оқушы деңгейіне сай 
келіп, әрі оқушы үшін қызықты, мыңызды болса, оқушының ол мәтінді зерделеу үдерісі де табысты 
болады.  

Карелл (1998) оқылым әрекетін жүргізуде тиімді әдіс-тәсілдерді таңдай білу маңызды екенін атап 
көрсетеді. Оқылым дағдыларын дамытуға арналған жаттығуларды:  

1. Мәтінді оқудың алдында (оқылым алды); 
2. Мәтінді оқу кезінде (оқылым кезі); 
3. Оқығаннан кейін (оқылым соңы) деп жіктейді. [4, 29]  
Осы іс-әрекеттер жүйесін этномәдени мәтіндерді оқыту барысында «5 – 5 – 1 » әдісін пайдалану 

арқылы іске асыруға болады. Мысалы:  
Оқылым алды Оқылым кезінде Оқылымнан кейін 
«Осы мәтінде кездестіремін деп 
ойлайтын 5 сөзді атаңыз» 
«Тақырыпты оқығанда не 
туралы ойладыңыз?» 
 

«Бірінші абзацты 5 сөзбен 
қорытындылаңыз» «Тірек сөздерді 
бөліп көрсетіңіз» 
 

«Оқиғаны басқа кейіпкер 
тұрғысынан 1 сөйлеммен 
қорытындылаңыз» 
«... туралы сіздің пікіріңіз 
қандай?» 

Халқымыздың ғасырлар бойы жасаған рухани-материалдық мәдениетінің бай мұралары этномәдени 
мәтіндер арқылы балалардың бойына сіңірілуі тиіс. Сонда олардың танымдық қабілеті қалаптасатын 
болады. Әрине, қабілеттік бірден қалыптаспайды, ол үшін мұғалім үнемі ізденіс үстінде болуы қажет. 
Демек оқылым әрекетін ұйымдастыруда аталған тұжырымды есте ұстауымыз керек.  

Сабақ үрдісін ұйымдастыруда және жоспарлауда мұғалім оқу бағдарламасында белгіленген оқу 
мақсаттарын айқындап, сол мақсатқа жету жолында тапсырмалар құрастырады. Осы мақсатта 
этномәдени мәтіндерді оқылым әрекеті арқылы игертуде 7 сыныптың «Қазақ тілі» пәнінің оқу 
бағдарламасында оқылым әрекетінің бірнеше мақсаттары бекітілген:  

7.2.1.1 мәтіндік және графиктік (кесте, диаграмма, сурет, шартты белгілер) ақпаратты 
интерпретациялау; 7.2.2.1 публицистикалық және ресми стиль ерекшеліктерінде қолданылған тілдік 
құралдар арқылы тану; 7.2.3.1 хроника құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін 
ажырату; 
7.2.4.1 идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, 
құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау; 7.2.5.1 мәтін бойынша 
проблемалық сұрақтар құрастыру; 7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп 
оқу, зерттеп оқу; 7.2.7.1 ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтардан алынған деректерді 
қолдану, авторына сілтеме жасау [5] 

Мұғалім оқылым әрекеті бойынша мақсатты таңдап, сол мақсатқа сай тапсырма құрастырады. 
Мәселен, «7.2.6.1 оқылым стратегияларын қолдану: комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу» 
мақсатына жету үшін 7-сынып оқулығында ұсынылған «Көшпенділер мәдениеті» тарауындағы мәтінді 
«Сканер» әдісін пайдалану арқылы меңгертуге болады. Мысалы:  

 
Ғұндар сақтардың киім кию мәдениетін сақтап қалған. Шошақ баскиімдер, асқан шеберлікпен 

сәнделген сырт киімдер, сырылып тігілген жейделер, лақтың, құлынның терілерінен тігілген шалбарлар, 
былғары етіктер сапасы жоғары маталардан тігілген.  

Түркі қағанаты Иран, Византия мемлекеттерімен сауда-саттық байланыстарын жүргізді. Жетісу, 
Ұлы Жібек жолы бойындағы қалалар саудаға еркін араласа бастады. Ол кезде қағанат жеріндегі 
адамдар жібектен тігілген киім киген.  

 Орта ғасырда Қазақстан аумағында өмір сүрген түркі тайпаларының бас және сырткиім үлгілері 
Орхон-Енисей ескерткіштері мен тас мүсіндерде сақталып қалған [6] 

1-тапсырма. Мәтіннен қала және елді-мекен атауларын сканерлеп, олардың орналасу аймағын 
картадан көрсетіңіз. Яғни бала тапсырмаға сай ақпараттарды оқу барысында сканерлеп (түрлі-түсті 
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маркермен ерекшелеу), танымдық ақпараттардың немесе өзіне бұрын соңды таныс емес тілдік 
бірліктердің мәнін ашуға ұмтылыс жасайды. Демек бұл жоғарыда айтып өткен профессор 
Ф.Оразбаеваның оқылым түрлерін қолданылу мақсаты мен тапсырмалық көрсеткішіне қарай бөлген 
танымдық және зерделік оқылымды қолданады.  

Әдіскер-ғалым Қ.Тасболатов «Проблемалық ситуация тудыру — оқушыларға сұрақ қойып, оны шешу 
ғана емес, мұндағы сұрақ оқушыға бейтаныс, өздігінен ізденіп, өзінше қорытынды жасай білетіндей сұрақ 
болуға тиіс» дейді. Бұл орайда оқушыларға танымдық тапсырмалар беріп, проблема тудырудың және 
оның шешіміне жетелеудің маңызы зор болмақ.  

Қорыта айтар болсақ, «Тіл мен мәдениет біртұтас» деген қағидатқа сәйкес, қазақ тілінің ұлттық 
мәдениетін танытатын рухани және материалдық лексиканың барлық жиынтығын іштей жіктеп, жүйелеп, 
сан алуан ұғым-түсініктердің мән-мағынасын ашып, этностың дүниетанымдық таным-талғамы 
тұрғысынан түсіндіру тіл ғылым үшін қашанда өзекті мәселе болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда 
қазіргі қазақ тілі сабақтарында этномәдени мәтіндер арқылы білім беру көкейкесті мәселе. Сондықтан да 
оқыту мен тәрбиенің этномәдени бағыттылығы Қазақстан Республикасының қазіргі білім беру 
саясатындағы басты бағыттардың бірі болып отыр. 
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Түйіндеме: Мақалада оқушылардың коммуникативтік дағдысын айтылым әрекеті арқылы 

қалыптастырудың әдістемелік негіздері отандық ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның ғылыми еңбектері бойынша 
тұжырымдалып, түрлі тапсырмалармен дәйектеліп көрсетіледі. Білім алушылардың айтылым әрекетін 
меңгеруі арқылы - тілдік қарым-қатынасқа түсу мүмкіндіктері дамып, коммуникативтік дағдысының 
қалыптасатыны туралы анықталады. 

Тірек сөздер: сөйлесім әрекеті, айтылым, меңгерту, дағды, мұғалім, коммуникативтік дағды, оқушы, 
тапсырма, қалыптастыру 

Аннотация: В статье сформулированы методические основы формирования коммуникативных 
навыков учащихся через рецензентную деятельность, изложенные в научных трудах отечественного 
ученого Ф.Ш.Уразбаевой, изложенные в различных заданиях. Через овладение обучающими 
произношениями-развиваются возможности языкового общения, формируются коммуникативные 
навыки. 

Ключевые слова: разговорная деятельность, произношение, владение, навыки, учитель, 
коммуникативные навыки, ученик, задание, формирование 

 Annotation:The article formulates the methodological basis for the formation of communicative skills of 
students through peer-reviewed activities, set out in the scientific works of the scientist F. Sh. Urazbaeva, set out 



226 

in various tasks. Through the mastery of learning pronunciations-develop the possibility of language 
communication, formed communication skills. 

Keywords: conversational activity, pronunciation, possession, skills, teacher, communication skills, student, 
task, formation 

 
Қазіргі таңда білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне білім берудің ұлттық моделінің 

қалыптасуымен қадам басуда. Сонымен қатар «ХХІ ғасырдың жастары табысты болуы үшін нені үйренуі 
керек?» және мектеп қабырғасынан – өзінің болашағы үшін қажетті білім-дағдыны алып шығуы үшін 
«оқытудың тиімді әдістері қандай?» деген сияқты өзекті сауалдар шешімі, жаңартылған білім беру 
мазмұнындағы оқу бағдарламасы және оқу бағдарламасын жүзеге асыруда қолданылатын педагогикалық 
тәсілдермен тығыз байланысты екені анық.  

Жаңартылған білім беру мазмұнында қазақ тілін функционалдық-коммуникативтік тұрғыдан оқытуға 
назар аударылып, оқу бағдарламасында коммуникативтік әрекеттер мен дағдыларды жүзеге асыратын 
оқу мақсаттары ұсынылған.  

Қазақ тіл біліміндегі коммуникативтік саланы алғаш қарастырған отандық ғалым Ф.Ш.Оразбаева өз 
еңбегінде «коммуникация» терминіне былайша сипаттама берді: «коммуникация» сөзінің негізгі мазмұны 
«жалпы қарым-қатынас», «араласу», «хабарласу», «байланыс» деген мағыналарды білдіре келіп, 
адамдардың тіл арқылы сөйлесу үрдісін, тілдесу ерекшеліктерін, тілдің әлеуеттік мәні мен қоғамдық 
қызметін, адамдар арасындағы қарым-қатынасты, өзара түсінушілікті көрсетеді [1, 72]. Демек, ғалымның 
«коммуникация» ұғымын «қатысым» деп танығанын айта кетуге болады. 

Тілді зерттеуші ғалымдардың тілдік қатынас құбылысына байланысты тұжырымдарын сараптай келе, 
ғалым Ф.Ш.Оразбаева тілдік қатынастың бес кезеңін атап көрсетеді:  
 хабардың пайда болуы; 
  хабардың сыртқа шығуы; 
 хабардың жеткізілуі; 
  хабардың қабылдануы; 
 хабардың жауабы. [1, 83] 
«Тілдік қарым-қатынас болу үшін, хабарды қабылдап алумен ғана шектелу біржақты процесс болады, 

тілдік қатынас жүзеге асу үшін, қабылданған хабарға көңіл аудару, яғни оны сарапқа салу, бағалау, 
түсіну, сосын жауап қату шарт», – дей келе ғалым тілдік қатынаста хабардың маңызды рөл атқаратынына 
баса назар аударады. 

Мақалаға өзек болған дағды ұғымын талдап қарасақ, бұл орайда атақты психолог С.Л.Рубинштейн: 
«Дағды – саналы түрде автоматталған қимыл-әрекет түрінде көрінеді, ал сонан соң әрекеттің 
автоматталған тәсілі ретінде қызмет атқарады», – деп түсіндіреді [2]. 

Қ.Жарықбаевтың анықтамасы бойынша: «Дағды – алғашқыда саналы орындауды қажет ететін іс-әркет 
бөліктерінің қайталап жаттығудың нәтижесінде автоматтандырылуы» [3]. Ғалымдардың пікірлерінен 
ортақ мағына – дағдының бірнеше рет қайталаулардың нәтижесінде пайда болатын, яғни көп рет қайталау 
арқылы автоматты түрде орындалуға бейімделетін іс-әрекет екеніне көз жеткізуге болады. 

Аталған іс-әрекеттер жүйесін оқушылардың коммуникативтік дағдысын айтылым әрекеті арқылы 
қалыптастыру барысында әртүрлі мәтіндерді талдау, мәтіннен негізгі ойды анықтау, ақпаратты тану т.б. 
сынды әрекеттердің жүзеге асуын ескере отырып, соған сай стратегияларды қолданған жөн. 

Қазіргі заманғы көптеген жаңа тәсілдер ақпараттық-үдерістік модельге негізделеді. Левелт(1989) төрт 
үдерісті ұсынады: [4,28] 
 тұжырымдау (мәтінді жоспарлау); 
 қалыптастыру (мәтінді құру); 
 артикуляция (мәтінді айту); 
 өзін-өзі бақылау (қателерді тауып, өз бетінше түзету). 
Оқушыны сөйлетудің алуан түрлі мақсаттары бар, айталық, қатысу (араласу) үшін сөйлеу, түсіндіру 

үшін сөйлеу, өз білімін байқату үшін сөйлеу, бағамдау үшін сөйлеу. Әр мақсат барлық төрт үдерістің 
болуын көздейді, алайда әрбір кезеңге жұмсалған уақыт ерекшеленетін болады.  

Принг (2007) мұғалімдер оқыту мен оқудың барлық аспектілері бойынша оқушының айтылым 
әрекетін маңызды деп есептейді, ол оқушының таным деңгейін көрсетеді. Дэвис (1996) сыныпта тиімді 
және нысаналы әңгіме жүргізу мұғалімдерге әдетте қиынға түсіп жататынын анықтады. Басқа дағдылар 
сияқты, айтылым дағдысына үйрету де жоспарлы түрде жүргізіліп, оған қолдау көрсетіліп, лайықты түрде 
бағамдалуы керек. 

 Сабақ үрдісін ұйымдастыруда және жоспарлауда мұғалім оқу бағдарламасында белгіленген оқу 
мақсаттарын айқындап, сол мақсатқа жету жолында тапсырмалар құрастырады. Осы мақсатта 
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оқушылардың айтылым әрекетін игерту 10-сыныптың «Қазақ тілі» пәнінің бағдарламасында тыңдалым 
әрекетімен бірге ұсынылған: 10.1.1.1 мәтін үзінділері бойынша болжам жасау, өз біліміне сүйеніп 
тақырыпты жалғастыру; 10.1.2.1 мамандандырылған тар аядағы арнайы мәтіндердегі мақсатты 
аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды талдау; 10.1.3.3 тыңдалған 
мәтіндегі ақпаратты ғаламдық мәселелермен байланыстыра білу, астарлы ойды анықтау; 10.1.4.1 мәтінде 
көтерілген мәселені (қоғамдық-саяси) талдай отырып, негізгі ойды анықтау және ғаламдық мәселелермен 
байланыстыру; 10.1.5.1 мәтінде көтерілген мәселеге автор мен оқырманның қарым-қатынасын ескере 
отырып, сұрақтар құрастыру және бағалау; 10.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай көпшілік алдында 
тиісті сөйлеу әдебін сақтай отырып, дұрыс сөйлеу[5] 

Жоғарыда сөз болған оқу мақсаттары бойынша оқушыларға тапсырма ұсынылды. Мысалы: «10.1.4.1 
мәтінде көтерілген мәселені (қоғамдық-саяси) талдай отырып, негізгі ойды анықтау және ғаламдық 
мәселелермен байланыстыру» оқу мақсатын орындау үшін төмендегідей мәтін беріледі: 

Шешендік - адамзаттың өзімен бірге жасасып келе жатқан көне өнер түрі. Оның тарихы біздің 
заманымызға дейінгі V – IV ғасырлардан Ежелгі Грек мемлекетінен бастау алады. Ерте дәуір адамдары 
шешендікті «өнер падишасы» деп бағалап, шешенді ел басына қауіп төнгенде жауға қарсы қол 
бастайтын қолбасшымен қатар қойған. 

 Шешендік – қазақ халқы үшін де ұлттық мәдениеттің құнды саласы. Қазақ шешендігінің тарихы 
тереңнен тамыр тартып, көне замандарға апарады. Бабаларымыз қашаннан «сөз қадірі – өз қадірім» 
деп ұғынып, «өнер алды – қызыл тіл» екенін мойындаған. Қазақта ежелгі Грекиядағыдай шешендер 
тәрбиелейтін арнаулы мектеп болмағанымен, сөз қадірін білетін тума дарындар ел ішінде айтыс-дауға 
түсіп, өнеге мектебінен өткен. Жер, жесір, құн дауын, ру мен ру арасындағы дау-жанжалдардың 
шешімін екі ауыз сөзбен айтатын от тілді, орақ ауызды билерін халық ханнан кем бағаламаған. Тілі 
алдаспанның жүзіндей өткір, ойы теңіздей терең, қорғасындай ауыр, қысылғанға жол көрсететін, 
адасқанды жолға, тентекті тезге салатын шешендердің қазақ үшін қадірі ерекше. [6]. 

Оқушылар осы мәтін аясында бірнеше тапсырмаларды орындайды: 
1-тапсырма. Мәтін мазмұнын «төрт сөйлем» тәсілін пайдаланып айтыңдар.  
Пікір. Тыңдаған мәтін бойынша өзіндік пікірін бір сөйлеммен айтады. 
Дәлел. Өз пікірін бір сөйлеммен дәлелдейді. 
Мысал. Пікірін өмірмен байланыстырып, мысал келтіреді. 
Қорытынды. Тақырып бойынша қорытынды шығарады. 
Мақсаты: мәтін мазмұнын түсініп, ойын нақты, жүйелі айтуға дағдыландыру. Нәтиже: оқушы мәтін 

мазмұнын түсініп, өз ойын қысқа жеткізе білуге үйренеді. Дескриптор: мәтін мазмұнын түсінеді; ойын 
жүйелі жеткізеді; өмірмен байланыстыра алады. 

 2-тапсырма. Шешендікті не себепті «өнер падишасы» деп бағалаған? Осы тақырыпта ойбөлісіңдер. 
Мақсаты: пікір таластыра отырып, әртүрлі көзқарастардың нәтижесінде дұрыс, ортақ бір шешімге 

келуге дағдыландыру. Нәтиже: Пікір таластыра отырып, әртүрлі көзқарастардың нәтижесінде дұрыс, 
ортақ бір шешімге келеді. Дескриптор:ойбөліске қатысушылар өзара түсініседі; бір-бірінің ойларын 
толықтырып отырады; сөйлеу мәдениетін сақтайды. 

 3-тапсырма. Қазақ халқында жер, жесір, құн дауын, ру мен ру арасындағы дау-жанжалдардың 
шешімін екі ауыз сөзбен айтатын от тілді, орақ ауызды билер шешіп отырған. Ал қазіргі таңда бұл 
мәселелелерді шешудің қандай жолдарын ұсынар едіңдер? «Ойлан, жұптас, бөліс» әдісі арқылы шешудің 
жолдарын ұсыныңдар. 

Мұғалім берген мәселеге әрбір оқушы өз ұсынысын айту үшін ойланады. Оқушылар жұптарға бөлініп, 
өздерінің ең үздік деген ұсыныстарын біріктіреді. Өздерінің ұсыныстарымен сыныппен бөліседі. 

Мақсаты: оқушының бір-бірінен ақпарат алу дағдысын қалыптастыру. Нәтиже: Оқушылар бір-
бірімен әңгімелесу арқылы ой қорыта алады, жұптық жұмыс жүреді, идеяларын дамытып, оны сараптап, 
еркін жеткізе алады. Дескриптор: мәселенің туу себептері мен шешу жолдарын анықтайды; өз біліміне 
есеп беріп, бағалауға үйренеді;өзіндік ойын ортақ пікірге тоғыстыра алады. 

Тапсырмалар бойынша оқушының оқу жетістігін төмендегідей бағалау критерийі арқылы бағамдауға 
болады: 

 
р/с Мазмұны Жалпы балы Жинаған балы 
1 
2 
3 
4 
5 

Тақырыптың ашылуы 
Ой жүйелілігі 
Стильдік сауаттылығы 
Сөйлеу мәдениеті 

Өз идеясын жеткізе алуы және қорғай алуы 

2 
2 
2 
2 
2 
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 Қорытынды   

 
Оқушылар тапсырманы орындау арқылы логикалық тұжырым жасауға бейімделіп, еркін ойлай білуге 

дағдыланады. Бұл ғалым Ф.Ш.Оразбаеваның «Айтылым – санамен қабылданатын сыртқы дүниенің 
ауызша сөйлеу арқылы жарыққа шығаратын, қатысымдық бірліктерді қамтитын күрделі сөйлесім 
әрекеті» деген пікірін дәлелдей түседі. [1,337]. 

Оқушыларға көпшілік алдында сөйлеу мәдениетін үйретуде жағдаяттық тапсырмалар ерекше орын 
алады. Оқушылардың айтылым дағдысн жетілдіру үшін төмендегідей жағдаяттар ұсынуға болады:  

1-жағдаят. Саған мұғалімдер күніне арналған кездесуде құттықтау сөз айту тапсырылды. Бірақ сен 
көпшілік алдында сөйлеген кезде, қолың дірілдеп кетеді. Осы жағдаяттан шығу үшін не істейсің? 

Мақсаты: оқушыны жылдам әрі тұжырымды ойлауға дағдыландыру. Нәтиже: кездескен 
жағдаяттарды талдай білуге, шығу жолдарын таба білуге үйренеді. Дескриптор: ұтқыр ойлана алады; 
жылдам сөз саптай алады; өмірмен байланыстыра алады. 

2-жағдаят. Отбасылық кеңесте сенің болашақ мамандығыңды таңдауыңның дұрыстығы талқыланып 
жатыр. Сен өз таңдауыңды қорғап дәлелдер келтір.  

Мақсаты: логикалық ойлау қабілеттері мен жағдаяттан шығу дағдыларын дамыту. Нәтиже: ойларын 
тұжырымдап айтуға үйреніп, жағдаяттан шығудың жолдарын меңгереді. Дескриптор: пікірін қорғап, 
дәлелді сөйлейді; идеясын дамытады; құнды ойын жинақтап, ашық айтады. 

 Тапсырмаларды орындауын төмендегідей критерий арқылы бағамдайды: 
 

р/с мазмұны Жалпы балы Жинаған балы 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 

өзінің ойын жүйелеп жеткізуі 
шешім таба білу және ұсынуы 
нақты мысалмен өмірмен 
байланыстыруы 
мазмұнына сай мәнерлеп сөйлеуі 
коммуникативтік дағдысы 
 

2 
2 
 
2 
2 
2 

 
 
 
 
 
 

Барлығы  10  
 
Әдіскер-ғалым Ф.Ш.Оразбаева «Сөйлеуге үйрету – айтылар ойдың түпкі мақсатын анықтап алумен 

тығыз байланысты, өйткені сөйлеу кезінде сөйлемдер қалай болса солай, бет алды айтыла берсе, ой 
жүйесіз, түсініксіз болады. Түсініксіз, жүйесіз айтылған сөз қарым-қатынас тудырмайды. Сондықтан 
екінші біреуге арналып айтылған ауызша сөйлеу оған түсінікті болу үшін, белгілі бір мақсатты 
қатысымдық мақсат деп есептей отырып, тілдік қарым-қатынастың сапалы орындалуына себебін 
тигізетіндігін ескерген жөн», ‒ деп атап көрсеткен [1,336].  

Демек, жоғарыдағы тапсырмалардан байқағанымыздай, оқушылардың коммуникативтік дағдысын 
айтылым әрекеті арқылы қалыптастыру үшін тапсырмаларды жүйелі құрастырудың маңызы зор. 
Тапсырмаларды ұйымдастыру барысында, оқушылардың ақпарат алып қана қоймай, сөйлеу әрекеттерінің 
айтылым әрекеті арқылы өз ойын қорытып, еркін жеткізе білуге дағдылануы ‒ болашақта әлемдік 
бәсекелестіктің жылдам дамуына ілесе алатындай білімді де тапқыр, өзіндік ой-көзқарасын ашық айта 
алатын, өмірге бейім, интеллект қабілеті дамыған, қоғамдық өмірде өз орнын табатын жеке тұлға болып 
қалыптасуына көмектеседі. 
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МҰҒАЛІМНІҢ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІН ДАМЫТУДАҒЫ ТІЛДЕСІМНІҢ РӨЛІ 

 
Нәби Н. Б. 

И.В.Панфилов атындағы №54 мамандандырылған  
Қазақстан-Ресей мектеп-лицейінің  

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі,  
Алматы қаласы 

 
 Қазіргі білім беру жүйесінде болашақ мұғалімнің кәсіби тұлғасына, оның оқушымен қарым-

қатынасына айрықша мән беріледі. Болашақ мұғалімнің кәсіби тұлғасы, мамандығына даярлығы оның тек 
теориялық материалдарды игеруінен ғана емес, оқушымен, өзін қоршаған ортамен тілдесімге түсе алу 
қабілетімен де айқындалады.  

 Тілдесім – бұл ХХ жүз жылдықтың проблемасы. Өйткені, егер Көне Греция мен Көне Римде 
шешендік өнер риторика, эвристика және диалектика шеңберінде зерттелінсе, ал біздің уақытымызда 
тілдік қарым-қатынас, соның ішінде педагогикалық тілдесім, бірқатар басқа ғылымдар көзқарасы 
тұрғысынан зерттеледі: философия, әлеуметтану, әлеуметтік лингвистика, психолингвистика, әлеуметтік 
психология, жалпы психология, педагогика және педагогикалық психология, олардың әрқайсысы 
тілдесімді өздерінің зерттеу нысаны тұрғысынан қарастырады.  

 Тілдік қарым-қатынас бүкіл дүние жүзінде кеңінен зерттелінеді. АҚШ-тың өзінде ғана осы 
проблемамен ондаған мың ғылыми қызметкерлер айналысатынын айту жеткілікті. Тілдесімді зерттейтін 
арнайы орталықтар құрылған (мысалы, Карнеги орталығы). Соның өзінде, осы уақытқа дейін «тілдесім» 
түсінігінің өзін, оның салаларын, механизмдерін түсіндіруде бірізділік жоқ. Бұл мәселені зерттеушілер 
түрліше, түрлі көзқарас бойынша осы процеске түсініктеме беріп, оның түрлі моделін жасап, тілдесімнің 
қызметін коммуникативтік-ақпараттық, интерактивтік, іс-әрекеттік және т.б. деп жіктеп келе жатқандары 
мәлім.  

Қазақ тілін оқыту әдістемесінде тілдесім терминін тұңғыш рет ғылыми айналымға енгізген, ғалым-
әдіскер Ф.Ш.Оразбаева «арнаулы оқу орындарында педагог мамандарды дайындау оқытушының өз ісінің 
шебері болуын қалыптастырумен байланысты» қарастырылуы керек деп санайды. Ғалым «келешек ұстаз 
өз саласының білгірі болу үшін, бүгінгі күн проблемасын тани білуі, ғылымдағы тиімді әдіс-тәсілдерді 
меңгере білуі, қазіргі уақыт талабына сай іскерлікті жетілдіре алуы қажет» дей келіп, мұғалімдердің «1) 
осы тілді үйрету әдістемесін жете білуін; 2) оқушы алдында білімімен қатар интеллектуалдық 
мәдениетінің жоғары болуын; 3) әлемдегі мәдениет үлгілерін игеруін; 4) эстетикалық, этикалық 
деңгейдегі қарым-қатынасты меңгеруін; 5) адамзат құндылықтарынан хабардар болуын; 6) адами 
құндылықтарды өз ойына сіңіре білуін қажет етеді» деп түйіндейді. Әдіскер педагогтің «шеберлігі адами 
қарым-қатынастан, бала жанын ұғынудан, онымен рухани байланыстан» тұратынын, тіл 
«коммуникативтік-әлеуметтік қызмет атқара отырып, адамдар арасындағы бейресми, ресми түсіністікті, 
пікірлесуді, өзара қарым-қатынасты қамтамасыз» ететінін, «тілді қолдану адамдардың пікірлесуі 
тұрғысынан, өзара түсіністікке, сөйлесуге жетелейтін бағытта үйретілгенде ғана дұрыс жолға» 
қойылатынын айтады. Ғалым қазіргі таңда «бiлiм мен өмiрдi өз қажетiне қарай ұштастыра алатын, 
қалыптасқан пiкiрі мен ойы бар, дара тұлға тәрбиелеу» маңызды болғандықтан, «адам мен адамның 
қарым-қатынасы оның айтар сөзiне, пiкiрiне, тiлiне негiзделетінін» есте ұстау керектігін сөз етеді. 
Ғалымның ойынша, қазақ тiлi қарым-қатынастың барлық саласын қамтығандықтан, тiлдiң әлеуметтiк 
функциясы мектеп қабырғасында-ақ қаланып, жоғары оқу орындарындағы iргелi өзгерiстер арқылы 
дамуы шарт. Тілді қатынас құралы ретiнде игертумен қатар оның қоғамдық-әлеуметтiк қызметiн 
бiлгізуге, бағалауға назар аудару керек [1].  

 Әдіскер педагогикалық тілдесімнің қарым-қатынаста маңызға ие екенін былайша дәйектейді: «Ашық 
әңгіме, ойлы сұхбат, пікір еркіндігі, әдебиет қағидаларын қазақ тілі сабағында пайдалана білу, ұнамды 
образдардың әдемі қасиеттерін оқушы өз бойына сіңіріп, оны өмірмен ұштастыра алу; дүниені, ортаны, 
адамды жан-жақты зерттеп тани білу, тілдік материалдар арқылы сыртқы қоршаған ортаны оқушы өз ой-
санасымен зерделей отырып, тілдік қатынасқа түсу т.б. – барлығы оқыту жүйесін жаңаландырып, білім 
беру үрдісін тереңдете түседі. Қазақ тілі сабағында сөз бен сөйлемді, тұрақты тіркес пен мәтінді меңгерту 
үшін оқушыға ой салу, ойланту, өз пайымын тіл арқылы дәл, нақты, шешен жеткізе білуге жетелеу ұстаз 
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тарапынан көп ізденісті қажет етеді» [17,110]. Ғалым «айтылған ой сөйлеушінің мүддесіне, көзқарасына, 
берілген эмоционалды бағасына әрі жағдайдың нақтылану үлгісіне және өзге де сыртқы факторлардың 
әсеріне» тәуелді болатынына, ол айтылымда қабылданып, «жадыда» сақталатынына, «қарым-қатынас 
нормалары тілдік және бейвербалды амалдар арқылы» жүзеге асатынына, «адам танымының даму 
сатылары қатарында жеке тұлғалардың сыртқы бет-пішіні, жанары, дауыс ырғағы, жүріс-тұрысы да» 
сипатталатынына тоқталады. Әдіскер «Педагогтің білімі мен білігінің басты көрсеткіші ретінде 
бағаланатын нәрсе – педагогтің коммуникативтік қабілеті» дей келіп, «бұл қабілет тіл үйренушімен дұрыс 
қарым-қатынас жасай білу, тіл үйренушінің істеген әрекетін таразылау, оған әсер ететін мотивті аңғару, 
олардың әртүрлі жағдаяттарда өзін-өзі ұстай білуін бақылау, өзара түсіністікті қалыптастыруынан» 
көрінетінін айтады. Ғалым педагогтің коммуникативтік мәдениеті деген мәселеге тоқталып, оны жіктеп 
көрсетеді: «Педагогтің коммуникативтік мәдениеті қатысымдық, ізденімпаздық, этикеттік, жетекшілік, 
әмбебаптық болып ажыратылады. Олардың әрқайсысының өзіндік сипаты, даралық мәні болады. 
Мысалы, педагогтің қатысымдық мәдениеті адамдармен тез арада тіл табысуы; дұрыс қарым-қатынас 
жасауы; басқа адамның өміріне еркін араласып кете алуынан көрінеді». Ғалым тілдесімнің адам 
өміріндегі маңызына тоқталып, оның үш түрін көрсетеді: 1. Ақпараттық 2. Ықпалдастық 3. 
Қабылдамалық. Ақпараттық – сөйлесім әрекекті кезінде адамдардың бір – біріне мағлұмат бере отырып 
пікірлесуі; оймен, идеямен, әр түрлі хабарлармен алмасуы. Ықпалдастық– тілдесім кезінде адамдардың 
бір – біріне дәлелді пікір мен әсер етіп, тілдесушілердің бір – біріне ықпал етуі. Қабылдамалық – тілдесім 
процесінде адамдардың бір – бірінің пікірін, ойын екіншісінің қолдануы [1, 112, 115].  

 Әдіскер-ғалым Р.С.Рахметова педагогикалық тілдесімнің негізгі атқаратын қызметіне тоқталып, 
оларды былайша саралап көрсетеді: ақпараттылық (пән бойынша меңгерген білімі мен әлеуметтік 
тәжірибесін оқу үрдісінді қолдануы); басқарушылық (оқу танымдық жағдаяттарды нақты 
ұйымдастыруы); танымдық (тұлғаның жеке қасиеттері мен тіл мәдениетін тәрбиелеуге бағытталуы); 
нормативтік (адамгершілік-эстетикалық талаптар, нормаларды сақтауы). 

 Педагогикалық тілдесімде педагогикалық қабілеттің ерекше рөл атқаратынын айта келіп, оларды 
төмендегідей ажыратады:  

- педагогикалық міндеттерді шеше алу қабілеті (білім беру, тәрбие және  
дамыта оқытудың міндеттерін шеше білуі, жаңа білімді игерте алуы, ұжым мен жеке тұлғаның 

дамуына әсер ететін факторларды айқындай алуы және т.б.); 
- логикалық тұрғыдан аяқталған педагогикалық жүйені құра алу және  
оны іске асыра білу қабілеті (ұтымды әдістер мен құралдарды пайдалана алуы, білім беру үрдісін 

тиімді жоспарлауы); 
- тәрбие жұмысын ұйымдастыра білу қабілеті (білім алушының  
қоғаммен байланысын ұйымдастыру, тәрбие жұмыстарын жүргізе алуы); 
- педагогикалық қызметінің нәтижесін бағалай алу қабілеті (өзін-өзі  
бағалауы, талдау жасай алуы).  
 Әдіскер педагогикалық тілдесімнің стильдерін «демократиялық (мұғалім барлық нәрсені ұжыммен 

келесе отырып шешеді, мұғалім тек кеңесші, бағыт сілтеуші); либералдық (барлық орындайтын іс-
әрекетті ұжымының өзі шешеді, мұғалім ешнәрсеге араласпайды, тек бақылаушы ғана болады); 
авторитарлық (мұғалім оқушының кімнен отыратынын, кіммен жұмыс істейтінін тек өзі ғана шешеді)» 
деп жіктейді [2].  

У.Б.Жексенбаева мен Г.Б.Ниязова педагогикалық тілдесім туралы айта  
келіп, «оның нақты өмір жағдайында өзінің міндеттерін шешу үшін ауызша және жазбаша түрлі 

байланыс құралдарын қолдануға; әдіскер-ғалымдардың анықтамаларын, идеяларын талдауға; әдептілік 
талаптарына сәйкес өзіндік пікірін білдіруге; өз пікірін айта білуге, оның ішінде басқа да пікірлермен 
келісе білу, қарым-қатынас диалогына түсе отырып, жанжалдық ахуалдарды шешуді жүзеге асыруға; 
жалпы нәтижеге қол жеткізу үшін түрлі позициядағы адамдармен топта қарым-қатынас орнатуға 
мүмкіндік» беретіне тоқталады[3]. 

К.Б.Байтемирова қарым-қатынс адамның психикасына, мінез-құлқының қалыптасуы мен дамуына 
әсер ететінін айта келіп, «қарым-қатынас арқылы адам жоғары қабілеттері мен қассиеттерін аша алады. 
Дамыған адамдармен белсенді қарым-қатынасқа түсе отырып, ол өзі де тұлға болып қалыптаса алады» 
деп түйіндейді. Егер адам басқа адамдармен тілдесімге түспесе, ол жартылай жануар болып қалуы 
ықтимал деген пікір білдіреді [4, 177]. 
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 Ғалым-әдіскер педагогикалық тілдесімнің оқу-тәрбие процесінде айрықша рөл атқаратынын, оның 
оқушының жеке тұлғасын қалыптастыруда маңызды екенін айтады. Ғалымдардың көпшілігі 
педагогикалық тілдесімнің көп сатылы үдеріс болып табылатынын мысалдар арқылы дәйектейді. 
Педагогикалық тілдесім білім алу мен беруде маңызға ие. Өйткені ол тек қарым-қатынасты іске асырып 
қана қоймайды, сонымен бірге білім алушыны дамытады, оның білім, білік, дағдысын жетілдіруге ықпал 
етеді. Тіпті оның ата-анасымен де ынтымақтастық байланыс атқаруда айрықша рөлге ие болады. 
Сондықтан болашақ маманның педагогикалық тілдесім мәдениетін жетілдіру, оның білім беру жүйесінде 
маңызды құрал болып табылатынын зерделеу оңай жұмыс емес.  

Педагогикалық тілдесімді кейбір зерттеушілер тек мұғалім мен оқушы арасында ғана болатын қарым-
қатынас деп қарастырса, көпшілігі оның тек оқу үдерісінде ғана емес, күнделікті ортада маңызды екенін 
айтады. Себебі білім алушының жеке тұлға болып қалыптасуы, оның басқа адамдармен кез келген ортада, 
кез келген жағдайда тілдесімге түсе алуы оған күнделікті сабақ беретін мұғалімнің педагогикалық 
тілдесім мәдениетіне тәуелді. Сондықтан педагогикалық тілдесім «мұғалім ‒ оқушы» қарым-қатынасында 
ғана іске асырылмайды, жоғарыда сөз болғандай «мұғалім ‒ ата-ана», «мұғалім ‒ мұғалім», «мұғалім ‒ 
басшы» және т.б. формаларда жүзеге асырылып, тек ақпарат берумен шектелмей, білім, білік, дағдыны да 
игертуге ықпал етеді. Педагогикалық тілдесім оқу-тәрбие үдерісінің негізін құрап, түрлі жағдаяттарда 
құрал ретінде қолданылады. Өйткені қазіргі жаһандану заманында адамдардың бір-бірімен тікелей 
тілдесімге түсуі қоғамдық мәселеге айналып отыр. Болашақ педагог мамандардың педагогикалық 
тілдесім мәдениетін қарастырған ғалымдардың барлығы да осы мәселені айналып өте алмайды. Білім 
алушыны қазіргі заман талап етіп отырған тұлға ретінде тәрбиелеу үшін оған білім беретін мұғалімнің 
педагогикалық тілдесім мәдениетін дамыту қажет деген ұстанымды осы мәселені зерттеген, қарастырған 
ғалымдардың барлығы да ұстанған.  

Француз жазушысы Антуан де Сент-Экзюпери өзінің «Земля людей» атты романында «әлемдегі ең 
керемет сән-салтанат адамдар арасындағы тілдесім» деп, адамдар арасындағы қарым-қатынасты атаған. 
Зерттеушілердің тұжырымынша, жазушы айтқандай бұл бір жағынан − «сән-салтанат», ал екінші 
жағынан − кәсіби қажеттілік. Өйткені, тілдесімсіз мүмкін болмайтын адам қызметтерінің түрлері бар. Дәл 
осындай қызмет түрі – педагогикалық қызмет болып табылады. Психологтардың пікірі бойынша, 
педагогикалық жұмыстың құрылымы 200-ден астам құрауыштардан тұрады. Бірақ, оның ең күрделі 
аспектілерінің бірі – мұғалімнің баламен тірідей және тікелей тілдесім жасауы, сондықтан педагогикалық 
жұмыстың басты бағыты – тұлғаның жеке тұлғаға әсер етуі болып табылады.  

Болашақ мұғалімнің педагогикалық тілдесімінің қалыптасу үдерісін ғалымдар баланың ішкі және 
шығармашылық күшін босату құралы ретінде зерделейді. Ғалымдардың пікірінше, оқу үдерісінде жаңа 
технологиялар ойластырылған, жүйелі түрде ұйымдастырылған педагогикалық тілдесім әрекеті арқылы 
ғана тиімді қолданылады. Ғалым А.А.Бодалев педагогикалық тілдесім тәрбиеленушінің барлық өмірлік 
жағдаяттарында (үйде, мектепте, мектептен тыс жерлерде) гуманистік ұстаным негізінде жүзеге асырылу 
қажеттігін; білім алушыны жоғары құндылыққа тәрбиелеуде пайдалану керектігін; психология-
педагогикалық білім, білік, дағдыны меңгерте отырып, тілдесімде басқа адамдарды тануға мүмкіндік 
беретінін айтады [5].  

 Педагогикалық тілдесімнің тиімді болуы мұғалімнің кәсіби-педагогикалық даярлығына тікелей 
байланысты. Атап айтқанда, мұғалімде біріншіден, педагогикалық тілдесім туралы білімі; екіншіден, 
тілдесімді ұйымдастырып және басқара алу қабілеті; үшіншіден, оқушымен жағымды қарым-қатынас 
жасай алу іскерлігі; төртіншіден, педагогке тән тұлғалық-адамгершілік қасиеті; бесіншіден, мұғалімге 
қажетті сезу қабілеті мен сөйлеу мәдениеті; алтыншыдан, өзін-өзі тану мен бағалай алу қабілеті болуы 
шарт.  

 Сонда ғана педагогикалық тілдесім жоғары деңгейде болады. Зерттеушілер педагогикалық 
тілдесімнің қызметін түрліше жіктеп көрсетеді. Дәстүрлі түрде педагогикалық тілдесімнің бір-бірімен 
байланысты үш түрлі қызметі бар: коммуникатвтік (ақпарат алмасу); перцептивтік (адамдардың бірін-бірі 
танып, білуі) және тілдесімді іске асырудағы адамдардың бірлесіп әрекетке түсуі, яғни интерактивтік 
қызмет.  

 Педагогикалық тілдесімнің коммуникативтік қызметі мұғалімнің бүкіл кәсіби даярлығының 
көрсеткішін танытады. Ақпарат алмасу ‒ мұғалім үшін өте күрделі мәселе. Бұл, әсіресе, жас мұғалімдер 
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үшін қиындық тудырады. Ақпарат алмасудың нәтижесі бірнеше жағдайға тәуелді: 1) ақпарат беру мен 
оны білім алушының қабылдауында жағымды мотивация тудыруды қамтамасыз ету. Ол үшін мұғалім 
сабақ үрдісінде ақпаратты білім алушы дұрыс түсініп, қабылдауы үшін түрлі ұтымды әдістерді қолдана 
алуы қажет (қызықты фактілер мен дәлелдер келтіру, тарихи оқиғалармен байланыстыру, бейне сабақ 
қолдану, тұсаукесер дайындау және т.б.); 2) ақпарат алмасу мен беруде білім алушының жас ерекшелігін 
ескеру. Өйткені оған берілетін ақпарат түсінікті және қабылдауына жеңіл, әрі қызықты болуы шарт; 3) 
Педагогикалық тілдесімге жайлы атмосфера тудыру. Ол үшін мұғалім соған қажетті ортаны, айналадағы 
жағдайды ескеруі тиіс; 4) ақпартты жеткізуде сөз саптау, сөз тазалығы, сөз дәлдігі және т.б. талаптарды 
сақтауы керек. 

 Педагогикалық тілдесімнің перцептивтік қызметі мұғалімнің өзінің білім алушыларын қаншалықты 
дәрежеде жақсы білетіндігімен сабақтас. Перцептивтік қызметті жүзеге асыру оңай емес. Өйткені мұғалім 
педагогикалық тілдесімде өзінің жанындағы адамның яғни оқушының көңіл-күйін, сезімін, нені қажет 
ететінін сезініп, білуі шарт. Ол мұғалімнен үлкен психологиялық даярлықты қажет етеді. Оқушының 
психологиясын игеру, оған берілетін білімнің жадында сақталуын қамтамасыз ету мұғалімнен үлкен 
ізденісті талап етеді. Бұл үдерістің қиындығы ‒ білім алушы үнемі дамып отыратын тұлға. Сондықтан әр 
уақытта оның қызығушылығы мен талабынан шыға алу оңай жұмыс емес. Білім алушының 
психологиясымен қоса, оған тән құндылықтарды біліп, оны қызықтыра алу үшін мұғалім тұлға туралы 
білімді жан-жақты игеруі тиіс. Сондықтан да адамдармен жақсы тіл табыса алатын педагогтарды өз ісінің 
шебері деп атайды. Тұлғаны жақсы түсіне білу педагогикалық эмпатия ұғымымен байланысты. 
Психологтар педагогикалық эмпатия мұғалімнің өзін білім алушының орнына қойып, оны түсіне алуы, ол 
уайымдаса, сонымен бірге уайымдай білуімен сабақтастырады. Олардың пікірінше, бұл жағдай мұғалім 
өзін өзі бағалап, өзіне сын көзбен қарап, ең бірінші өзін түсіне алғанда ғана іске асады. Егер мұғалімде 
бұл қасиеттер болмаса, кері байланыс жүзеге аспайды. Яғни мұғалім өзін танығанда ғана басқаларды тани 
алады. Мұғалім мен білім алушының бірін-бірі түсінуі, өзара тығыз байланыста болуы, бір-бірін бағалай 
алуы, көңіл-күйлерін түсінуі педагогикалық тілдесімнің ешқандай кикілжіңсіз, жайлы жағдайда жүзеге 
асуына көмектеседі.  

 Педагогикалық тілдесімнің интерактивті қызметі білім алушының іс-әрекетін дұрыс басқара 
алуынан көрінеді. Дұрыс жоспарланып, ұйымдастырылған педагогикалық тілдесім сабақ үрдісін тиімді 
өткізуге ықпал етеді. Мұғалім мен білім алушының өзара бірлесіп әрекет жасауы алға қойылған 
мақсаттың орындалуына әсер етеді. Өзара бірлескен әрекет кезінде түсіністік, ықпалдастық, 
қызығушылық бір арнаға тоғысып, тілдесімнің жоғары деңгейде болуына мүмкіндік тудырады.  

 Педагогикалық тілдесімнің жоғарыда сөз болған қызметтері бір-бірімен тығыз байланысты. Олар 
бірін-бірі толықтырып отырады. Педагог білім алушыны ақпарат алмасу мен беруде, өзара әрекетті іске 
асыруда таниды. Өзара әрекет коммуникациясыз жүзеге аспайды. Ал түсінбеушілік болған кезде 
коммуникация сәтті болмайды. Олай болса, тілдесімнің бұл үш қызметі бірінсіз бірі өмір сүре алмайды.  
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