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 Монографияда синтаксистік бірліктердің ғылыми мәтінді құрудағы 

қызметі құрылымдық және коммуникативтік негізде қарастырылады. 

Ғылыми тілді лингвистикалық тұрғыдан зерттеудің жалпытеориялық 

негіздері, терминологиялық тіркес, сөйлемдік құралымдар, ғылыми мәтіннің 

ерекшеліктері т.т. сөз болады.  

 Еңбек қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында оқитын студенттерге, 

ізденушілер мен аспиранттарға, ғылым тілі мәселесі қызықтыратын тіл 

жанашырларына арналады.  
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КІРІСПЕ 

 

Қазақстан Республикасының егеменді, тәуелсіз ел болып 

жарияланғаннан бері оның ғылымы да өзінің меншікті бет-бейнесін алғаны 

белгілі. Қазақ тілінде ғылым саласын дамыту – еліміздегі тіл саясатының 

ғана емес, республика ғылымының маңызды әрі түйінді тұсы болып отыр. 

«Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында»: «Қазақ тіліндегі ғылыми шығармашылықты одан әрі 

дамыту талап етіледі» деп атап көрсетілген. Бұл игі бастама жеміссіз де емес. 

Қазақ тілінде көп жанрлы ғылыми, ғылыми-көпшілік әдебиет, публицистика 

пайда болды. Тілдің ғылыми қарым-қатынас аясындағы қызметі арта түсуде. 

Қоғамдық ғылым салаларын айтпағанның өзінде жаратылыстану, техникалық 

әдебиеттерді ана тілінде жазу дәстүрі кең өріс алды. Ғылыми саладағы 

осындай қомақты арнаулы әдебиеттің жарық көруі, жариялануы – ғылыми 

тілдің (стильдің) әдеби тілге жан-жақты әсер етуші, ықпалы зор стильдердің 

біріне айналып, ұлттық тілдің осы салада жұмсауға қажетті, қабілетті дейтін 

тілдік құрылымдарының жасалуына қызмет етіп отыр.  

Қазақ тіл білімінде ғылым тілі мәселелері көбінесе терминология 

деңгейінде   қарастырылады  (Библиографияны қараңыз). Ғылыми қарым-

қатынас аясындағы сол қатынасты тікелей жүзеге асырушы тілдік құрал – 

синтаксистік бірліктердің жұмсалымы мен оның маңызы ғылыми тұрғыдан 

жеткілікті зерделенген жоқ. Әсіресе, ғылыми ой, ғылыми ойлаудың тілмен 

жалғастығын көрсететін, солардың арақатынасын сипаттайтын тілдік 

коммуникативтік құрылымдар монографиялық деңгейде зерттелген емес. 

Тіліміздің синтаксистік ресурстары – ғылыми қарым-қатынас аясында да өз 

мүмкіндіктерін нақты танытатын тілдің пәрменді бірліктерінің бірі. 

Сондықтан ғылыми қарым-қатынасты бірден-бір іске асырушы синтаксистік 

бірліктерді функционалды-коммуникативтік және прагматикалық негізде 

қарастыру – қазақ тіл білімінде теориялық және практикалық мәні жағынан 

да өзекті әрі қажет мәселе деп санаймыз. 

Белгілі ғалым Р. Сыздық өзінің «Тілдегі жаңалықтардың сыры неде?» 

атты мақаласында «Ғылым тілі болу үшін ең алдымен ғылымның сан 

саласын сол тілде баяндауды іске асыру керек» (Қараңыз: Ана тілі, 1991, 

желтоқсанның 19-ы) – деп атап көрсетеді, ал мұндай баяндаудың тіліміздің 

синтаксистік мүмкіншіліктерінсіз жүзеге аспайтыны түсінікті.  

Ғылыми прозаның синтаксисін лингвистикалық тұрғыдан зерттеудің 

әлеуметтік мәні жағынан да өзектілігі жоқ емес. Оның маңызы әсіресе, қазақ 

тілінің мемлекеттік мәртебе алып, қоғамдық қызметтің түрлі салаларында 

қолданылуы кеңейген тұста арта түседі. Қазіргі қоғамымызда ана тілінде 

                                                
 Қазақ филологиясында «проза» термині әу бастан қара сөзбен жазылған көркем шығарма ретінде 
түсіндіріліп келді. Сол түсінік әлі күнге дейін кездеседі, соған орай «проза» сөзі айтылған тұста «көркем 

әдебиет жанры» (көркемдік реңктегі) деген ұғым қоса жүреді. Прозаның қара сөзбен жазылған көркем 

шығарма екені рас, сонымен бірге бұл ұғымның көркем емес туындыларға да қатысы барын ескеру керек. 

Прозалық  шығармаларға  көркем  мәтіннен  өзге  ғылыми,  публицистикалық, құжаттық мәтіндер де жатады 

1, 353-б.. Сондықтан «проза» сөзін тек көркем әдебиетке телімей, ғылыми шығармаларға да қатысты  
қолданылуын орынды көреміз. – С.Ә.  



еркін сөйлей ала отырып, ал өз мамандығына қатысты немесе ғылыми 

қарым-қатынас аясында қолдануға келгенде, «тілдік тәжірибенің» жоқтығын 

назарға алып, қазақ тілін пайдаланудан «тартынатын» зиялылар бары 

жасырын емес. Өйткені олар ғылыми ойды жеткізуде пайдаланылатын 

синтаксистік құрылымдар мен үлгілерді жетік игермеген немесе білмейді. 

Осы тұрғыдан келгенде, ғылыми тіл синтаксисінің коммуникативтік-

құрылымдық тұлғаларының семантикалық және жұмсалымдық қызметін 

ашу, ғылыми мәтіннің ұйымдасу заңдылықтарын, тетіктерін сипаттау 

маңызды деп табамыз.  

Ғылыми тілдің әдеби тілге жан-жақты ықпалы тек арнайы лексикадан 

(терминология) ғана емес, синтаксистік құралымдардың белсенді 

қолданылуынан да көрінеді. Ғылыми прозаның синтаксисі жалпы 

синтаксисті сапалық өзгерістер арқылы байытып дамытуда. Жұмыстың 

функционалды-коммуникативтік (ішінара прагматикалық) бағыттағы зерттеу 

үрдісі ғылыми мәтіндердегі синтаксистік бірліктердің мазмұнын ашып қана 

қоймайды, сонымен бірге тілдің қарым-қатынас аясына байланысты көптеген 

мәселелердің (қарым-қатынас аясы, сөйлеу түрі, оның ұйымдасу жағдайлары, 

коммуникативтік мақсаттар, коммуникативтік актіге қатынасушылар т.т.) 

басын ашуға септігін тигізеді.  

Ғылыми прозаның синтаксисін зерттеудің маңызды тұстары неде және  

бұл тақырыптың өзектілігі немен сипатталады, сол жөнінде бірер сөз.  

Жалпы тіл білімінде синтаксис тарауы көп ғасыр бойы зерттеліп келе 

жатқан дәстүрлі білім саласы ретінде түсініледі. Алайда соған қарамастан 

дүние жүзі тілдерінің синтаксистік құрылысының заңдылықтары толық 

танылды деп айтуға болмайды. Синтаксистік құрылыстың заңдылықтары 

дегеннен шығады, соның өзі қандай сипаттағы тілдік деректердің негізінде 

іске асып отыр, мәселенің осы жағы көп сөз бола бермейді.  

Қазақ тіл білімінде, егер Қазан төңкерісіне дейінгі грамматикалардағы 

синтаксис    жайындағы    көзқарастарды    қоспағанда,    синтаксистік      ілім  

А. Байтұрсынұлы еңбектерінен бастау алады. Содан бері синтаксистік 

нысандар      Қ. Жұбанов,    Н. Сауранбаев,    С. Аманжолов,      С. Жиенбаев,  

М. Балақаев,   Т. Қордабаев,   Р. Сыздықова,   Х. Арғынов, Қ. Есенов, Р. Әмір,  

О. Төлегенов,   М. Серғалиев,    Т. Сайранбаев,   Х. Демесінова,    Б. Шалабай,  

Ж. Жақыпов, Ж. Садуақасұлы, З. Ерназарова және т.б. көптеген 

ғалымдарымыздың еңбектерінде қарастырылды. З. Ерназарованың 

тұжырымдауында, синтаксис саласы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары 

екі бағытта дамып отыр, яғни қоғам қажеттілігі үшін және ғылыми объект 

ретінде [2, 3-б.]. Біздің назар аударатынымыз, жинақталған синтаксистік ой-

пікірлердің қандай тілдік деректердің негізінде қарастырылатындығында. 

Аталған еңбектерде қазақ тілінің синтаксистік жүйесі (сөз тіркесі, сөйлем, 

сөйлем мүшелері т.т.) негізінен, ауызекі сөйлеу тілі, көркем әдебиет тілі 

материалдары   бойынша   қарастырылады.   Қазіргі   қазақ   тілінің   «о қ у –  

а ғ а р т у,  т ә р б и е  қ ұ р а л ы,  одан соң сан салада дамып, жоғары 

деңгейге көтерілген ұлттық к ө р к е м  ә д е б и е т т і ң  т і л і, мазмұны мен 

мақсаты түрлене түскен  б а с п а с ө з д і ң   т і л і, енді қолға алына бастаған 



ғ ы л ы м  т і л і, республика қолданатын з а ң д а р мен  р е с м и  і с  қ а ғ а з- 

д а р ы  т і л і, көптеп ашыла бастаған т е а т р л а р  мен сөйлеу сағаты көбейе 

түскен  р а д и о н ы ң  т і л і,  к и н о мен т е л е д и д а р д ы ң  т і л і» [3, 3-б.] 

екенін ескерсек, синтаксистік зерттеулердің әдеби тілдің барлық 

тармақтарын қамтып отырмағанын көреміз. Мұның өзі әдеби тіл жөнінде, 

оның көп түрлілігі мен нормалары туралы біздің біліміміздің терең еместігін 

көрсетеді. Мәселе қазақ тіл біліміндегі синтаксистік көзқарастарды бұрын 

зерттеу нысанына аз іліккен тілдік деректер үшін пайдалануда, зерттеу 

ауқымын жаңа материалдармен толықтыруда болса керек.  Мұндай қадам 

деректердің алуандығымен ғана емес, қазақ тілінің функционалды табиғаты 

жөнінде жаңа мәліметтер берері сөзсіз. Жалпы синтаксисте болып жатқан 

сапалық өзгерістерді танытады және соның негізінде тың ойлар айтуға 

жетелейді.  

 Әлемдік тіл білімінде, соның ішінде орыс тіл білімінде мұндай 

лингвистикалық   бағытты   әр    кез   қолдап    отырғанын    көреміз.   Кезінде  

В.В. Виноградов пен В.Е. Костомаров жалпы (базистік) тілдік 

тұжырымдардың функционалды-стилистикалық толықтырулар негізінде 

дамытылып отырылуы тиіс екенін атап көрсеткен [Сілтеме мына еңбектен 

алынды: 4, 3-б.]. Ғылыми тілдің синтаксистік жүйесіне қатысты орыс тілінде 

едәуір еңбектердің жарық көруі де осыған дәлел (Н.М. Лариохина, В.К. 

Гречко, М.М. Глушко, Е.С. Кузьмина және т.б. авторлардың еңбектері).  

Әрине, қазақ тілінің ғылыми стилі мүлде сөз болмады деген біржақты 

ойдан     аулақпыз.     Ғылыми     стильдің       синтаксистік        ерекшеліктері  

Ж.Р.  Әмірованың  [5]      және      тарихи   қалыптасуы           тұрғысынан  

Ж.Д. Құрмамбаеваның [6] еңбектерінде баяндалады. Алайда ғылыми тілдің 

барлық ауқымды жақтарын тануда, синтаксистік бірліктердің функционалды-

коммуникативтік қызметін түсінуде бұл еңбектердің аздық етері сөзсіз, 

функционалдық тәсіл арқылы ашылатын ғылыми тіл синтаксисінің көп 

жақтары аталған жұмыстарда елеусіз қалған. 

Ғылыми  прозаның  синтаксисін  өз  алдына  жеке  зерттеу  нысаны етіп 

алғанымызда, синтаксистік  құрылымдардың  мынадай  қасиеттерін  ескердік.  

Бәрімізге   белгілі,  адам  өмірінің  барлық   мазмұны   тілде   (сөйлеуде) 

көрініс табады. Қоршаған орта туралы ой-түсінік, шындық өмірдегі 

категориялар мен байланыстар т.т. ойлау арқылы қорытылып және талданып 

(мүшеленіп) тілде бейнеленген немесе ұлттық тілдік санамен қабылданған. 

Адам белгілі бір оқиға және деректер туралы немесе оларға қатысын, сезімі 

мен талап-тілегін тіл (сөйлеу) арқылы жеткізеді, сөйлеу арқылы ұғым, ой мен 

ой қорыту қалыптастырады. Адамдар сөйлеу арқылы бірін-бірі іс-әрекетке 

шақырады, яғни коммуникативтік қарым-қатынасқа түседі. Осының 

барлығы, сайып келгенде, тілдің синтаксистік деңгейі арқылы жүзеге асады, 

яғни тілдік қатынастың көрінуінде тілдің синтаксистік ресурстары қатысады. 

Тілдік жүйенің басқа деңгейінің бірліктері – фонемалар, морфемалар, 

лексемалар – сөйлеуді қалыптастыруға синтаксис арқылы қатысады. Бұдан 

орыс тіл білімпазы В.В. Виноградовтың “синтаксис – грамматиканы 

ұйымдастырушы орталық” деген сөзінің дұрыстығы аңғарыла түседі. 



Сонымен бірге тілдің синтаксистік жүйесінің ғылыми нысан ретіндегі 

күрделі құрылымы байқалады [7, 36-б.]. 

  Демек, тілдің қарым-қатынас құралы ретіндегі қызметі синтаксис 

арқылы жүзеге асады. Коммуникативтілік – синтаксиске ғана тән басты 

ерекшелік. Синтаксистік бірліктер қарым-қатынасты (коммуникативтілікті) 

іске асыра отырып, әрқайсысы өзіне тән қызмет атқарады, бұдан 

синтаксистің келесі бір қасиеті – функционалдылық көрінеді. Демек, 

синтаксистің осы ерекшеліктері арқылы біздің жұмысымыздың 

әдістанымдық бағыт-бағдары айқындалды.  

Кезінде О. Төлегенов синтаксиске мынадай сипаттама берген екен: 

«синтаксис – жалпы ойдың тіл арқылы берілу жүйесі мен амалдарын 

зерттейтін ғылым. Онда сөздердің сөйлемдегі тіркесу ережелері де, 

сөйлемдердің  жеке  сөз  бен  сөз  тіркесінің құралу ережелері де қамтылады» 

[8, 6-б.]. Бұған А.И. Смирницкийдің синтаксисті «сөйлеуді құрастыру туралы 

ғылым» деген пікірін қосыңыз. Бұл айтылғандарға қарағанда, синтаксисті 

сөйлеу (қолданыс тілі) ұғымымен бірлікте немесе сөйлеу арқылы анықтаған 

дұрыс болады. Сонда ғана тілдің қарым-қатынаспен байланысты көптеген 

мәселелерін (қарым-қатынас аясы, сөйлеу түрлері, коммуникативтік актіге 

қатынасушылар т.т.) қамтуға болады.  

Ғылыми тіл синтаксисін сөз еткенде, әлеуметтік лингвистикалық мәні 

бар «тілдік өріс», «тілдік өре» (Р. Сыздық) сияқты ұғымдарды да атай кеткен 

жөн. Тілдік өріс, өре дегеніміз – тілдің қолданыс мүмкіншілігі, тілдің 

қолданыстағы күй-қалпы, көрінісі. Тілдің қолданылу мүмкіндігін зерттеу, бір 

жағынан, әдеби тілдің функционалдық стильдерімен астарласып жатқан 

құбылыс. Орыс тілінің зерттеушісі М.Н. Кожинаның «тілді танудың жоғары 

сатысы тар жүйелік зерттеуде емес, жүйелі функционалды зерттеуде» [9, 54-

б.] деген мазмұндағы пікірі дұрыс айтылған деп санаймыз. Дереккөз 

әдебиеттерді, тілдік мысалдарды қарай отырып, ғылыми ойдың небір 

қалтарыстарын, иірімдерін беруде қазақ тілінің мүмкіншілігі басқа ешбір 

тілден кем емес екеніне көзіміз жетті. Бұл тіліміздің ғылыми-техникалық 

әлеуетіне күмәнмен қараушыларға шынайы айғақпен берілетін тойтарыс деп 

түсінеміз.  

  Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі көп аспектілі ғылым ретінде 

қалыптасып келеді.  Соңғы уақытта синтаксис бойынша жарияланған 

еңбектерде синтаксистің “қарым-қатынастың шынайы құралы” ретіндегі рөлі 

айтыла, зерттеле бастады. Демек, синтаксис – байланыстырып сөйлеудің 

құрылысын зерттейді. Синтаксистік құрылыс – синтаксистік тұлғалар мен 

тәсілдердің жиынтығы. Мұндай тұлғалар мен тәсілдер белгілі бір мәтіннің 

(шығарманың), ол қандай функционалдық стильде жазылмасын, оның негізгі 

арқауын құрайды.  

     Профессор Р.Әмірдің мына пікірі біздің ойымызға ұшқын болды: 

“Синтаксистік құрылымдар белгілі бір грамматикалық жүйеге, ережеге 

сүйеніп қаралады. Бірақ ол жүйе, ереже жаппай, барлық жағдайды қамтып 

жұмсалмауы мүмкін. Ережелер, грамматикалық амалдар кейде стильді 

талғайды, белгілі бір грамматикалық шеңберге бейімделіп жұмсалады. 



Сондықтан да біз грамматикалық ережелерді жалпы танып зерттеумен қатар, 

олардың жұмсалу аясын, мүмкіншілігін (узусын, нормасын) де біліп, 

тануымыз керек” [10, 8-б.]. 

Сонымен, ғылыми тіл синтаксисі жалпы әдеби тілдің синтаксисінен 

несімен ерекшеленеді? Профессор М. Балақаев былай деп жазады: “Әрбір 

стильдің синтаксисінде өзіне тән ерекшеліктер болады. Мысалы, нақышы 

мол көркем тіл үлгілерін көркем әдебиет стилінен, синтаксистік амалдарды 

күрделі дәлме-дәл пайдаланып, сөйлемдерді қатал құрау үлгілерін ғылыми 

әдебиет стилінен байқаймыз. Әсіресе ғылыми стильде жазған адам ойының 

дәлме-дәл айтылуын көздейді. Ол логикалық байланыстағы ойды бұлтартпай, 

әрі дұрыс білдіретіндей тіл мүмкіншіліктерін пайдаланып, тура 

мағыналарында жұмсауға тырысады. Сондықтан ғылыми стиль 

синтаксисінде   күрделі    құрам,   құрмалас    сөйлемдер   жиі   қолданылады”  

[11, 150-б.]. Расында да, ғылыми тілдің синтаксисі жалпы ғылыми тілдің 

табиғатынан, оның көріну, жасалу тәсілдерінен өрбіп дамиды. Соған орай, 

негізгі ерекшеліктер ретінде мыналарды атауға болады: ғылыми тілдегі 

жинақылық-дерексіздік, баяндаудың жақсыздығы, яғни баяндаушының үш 

жақтың біріне тәуелді еместігі, стандарт тілдік құрылымдар жасауға ұмтылу 

үрдісі мен баяндаудың бір бағыттылығы.  

Сонымен бірге, синтаксис саласының негізгі бірліктері де (сөз тіркесі, 

сөйлем, мәтін) ғылыми тілде оның коммуникативтік мақсат-мүддесінен 

туындайтын өзіндік мәнермен, өзгешеліктермен қолданылады. Бұл жалпы 

синтаксисті, әдеби тіліміздің синтаксистік нормаларын байытып, оған өзінше 

жаңа түр береді. Жаңа түр, жаңалық дегенде тіліміздің синтаксистік жағынан 

толығуын, дами түсуін еске аламыз. Бір ғана мысал, келесі тарауда 

қарастырылатын ғылыми тілдің негізгі ұғымдық қаңқасы болып табылатын  

терминологиялық тіркес (ТТ) әлі күнге дейін әдеби тіліміздің синтаксистік 

жүйесінде өзіне лайықты лингвистикалық мәртебесін алған жоқ. Ал оларды 

коммуникативтік негізде қарастыру, функционалды-семантикалық 

ерекшеліктерін ашу тілдегі жалпы сөздер тіркесінің еркін сөз тіркесі мен 

тұрақты тіркестер тәрізді бір құрылымдық топтарымен тең дәрежеде «өмір 

сүретінін» көрсетеді. Ғылыми қарым-қатынас аясы – терминологиялық 

тіркестерге дербестік беретін негізгі арна. Сонда терминологиялық 

тіркестердің табиғаты екі жақты қаралады: ұғымдық мазмұны – 

терминологияда, құрылымдық-мағыналық сипаты, ерекшеліктері ғылыми тіл 

синтаксисінде қарастырылады. 

 Жалпы синтаксисті сапалық жағынан дамыту ғылыми тіл 

синтаксисіндегі жалпыланған, танымдық қызметтің бір үзігі ретінде 

шынайылық, дәлдік, анықтық қасиеттерін бойына сіңірген стеоротип-

сөйлемдік құралымдардан да байқалады. Әсіресе, ғылыми тілдің есімділік 

сипаты ерекше, бұл есімді сөйлемдік құралымдарды жеке топтауға негіз 

болады.  

 Ғылыми мәтін – мәтін лингвистикасында енді-енді қарастырыла 

бастады. Біздің жұмысымызда ғылыми мәтін синтаксистік нысандардың бірі 

ретінде талданады. Осы орайда өзекті болып табылатын мәселелер: ғылыми 



мәтіннің өзіндік белгілерін айқындау, семантикалық-синтаксистік 

ерекшеліктерін ашу т.т. Бұл мәтіннің басқа типтерімен олардың 

арақатынасын белгілеуде, мәтіннің әмбебап типологиясын  жасау ісінде 

септігін тигізері хақ.  

 Сөйтіп, бұл еңбекті жазудағы негізгі мақсат  – ғылыми қарым-

қатынасты жүзеге асырушы синтаксистік бірліктерді коммуникативтік және 

прагматикалық аспектіде алып сипаттау, талдау. Синтаксистік нысандарды 

талдау барысында «қарапайымнан күрделіге қарай» ұстанымы сақталды.  

 Осы айтылғандарға сәйкес зерттеу жұмысы бес тараудан тұрады. 

Терминологиялық тіркестер, оның ғылыми мәтіннің корпусын құрудағы 

коммуникативтік-прагматикалық қызметі, құрылымдық-мағыналық топтары; 

ғылыми проза синтаксисіндегі сөйлем, құрылымдық-мағыналық және 

қолданылу жай-күйі, субъект-предикат қатынасындағы есімді сөйлемдер, 

олардың өзара жіктелген топтары; ғылыми мәтіннің негізгі коммуникативтік 

белгілері, баяндалу тәсілдері; ғылыми тіл мәдениетінің қалыптасу барысы, 

оған нұқсан келтіретін факторлар т.т. сан алуан мәселелер бұл тарауларға 

негіз болды.  

 Зерттеу материалдары түрлі ғылым салалары бойынша жазылған 

оқулықтардан, оқу құралдарынан, монографиялар мен ғылыми мақалалардан 

алынды. Осы орайда тілдік мысалдар белгілі бір ғылым саласымен шектелген 

жоқ. Біздің ойымызша, ғылыми тіл синтаксисінің функционалды табиғатын 

тану, жалпы ғылыми тілдің біржақты сипатын, белгілерін айқындау талдау 

деректері әртүрлі ғылыми мәтіндерден жаппай терілгенде ғана жүзеге асады. 

Тілдік дереккөздерді талдау әдістемесі дәстүрлі «тұлғадан мағынаға қарай», 

сонымен бірге тілдік бірліктерді қолданудағы құрылымдық-мағыналық және 

жұмсалымдық жақтарын айқындауға құрылды.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бірінші тарау  
 

ҒЫЛЫМИ ТІЛДІ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУДІҢ 

ЖАЛПЫТЕОРИЯЛЫҚ АЛҒЫ ШАРТТАРЫ 

 

1.1 . Адам қызметінің және қарым-қатынастың ғылыми аясы 

 

Ең  әуелі,  жұмыстың  жалпы  бағыт-бағдарына қатысты осы тараушада 

қолданылатын түйінді ұғымдардың басын ашып алу қажет деп ойлаймыз. 

Ондай ұғымдар «ғылым», «ғылым тілінің шындықты танудағы қызметі» 

(соңғысына, «ғылым тіліне», қатысты басқа да ұғымдар, олардың мәні келесі 

тараушада кеңірек баяндалады), «қызмет» («адам қызметі»), «ая» («адам 

қызметінің аясы», «қарым-қатынастың ғылыми аясы», немесе «ғылыми 

қарым-қатынас аясы» т.т.) және осы ұғымдардың негізінде өрбитін басқа да 

терминологиялық мәні бар түсініктер. 

 «Ғылым» жөніндегі баяндауды сәл кейінге қалдыра тұрып, сөзімізді 

соңғы аталған терминдерден басталық. Жұмыста «ая» сөзі орыс тіліндегі 

«сфера» сөзінің баламасы ретінде қолданылады. Терминологиялық мәнде 

«ая» сөзінің жеке тұрып қолданылуы сирек, ол көбінесе «қызмет аясы», 

«қарым-қатынас аясы», «қарым-қатынастың ғылыми аясы»//»ғылыми қарым-

қатынас аясы» т.т. тіркеспен айтылғанда өзінің нақты терминдік мағынасын 

аша түседі. Бұл сөзбен мәндес «сала» сөзі де кейбір реттерде онымен 

қатарлас жұмсалуы мүмкін. Алайда «ая» сөзінің терминологиялық мәнін 

бекіте түсеміз десек, сондай-ақ  терминологиялық бірізділікті сақтаймыз 

десек, «сала» сөзін онымен қатар жұмсауды шектеген жөн. Оның үстіне 

“сала” лексемасының мағынасы кең, ол «тарау», «тармақ», «бөлік» деген 

мәндерде көп жағдайларда қолданыла береді. «Ая» сөзінің тіркес күйінде 

нақты мәнді білдіруіне оң әсер ететін басқа да факторлар бар, бұл сөз 

(«қызмет аясы», «қарым-қатынас аясы») лингвистикалық прагматика мен 

әлеуметтік сала үшін аса оңтайлы. Егер стиль мен жанр сөздері таза 

лингвистикалық мәнде жұмсалып, лингвистиканың өзімен түйіскен өзге 

салалармен (прагматика, әлеуметтану) ұласқандағы мәнін білдіру үшін 

қабілетсіз болса, сөз болып отырған терминдер солармен сәйкестікте бола 

отырып, сонымен бірге лингвистикалық прагматиканың бір ұғымы ретінде 

жұмсалуға бейім. Бұл ерекшелік олардың нақты бір саланың термині 

ретіндегі мәртебесін одан сайын айқындай және бекіте түседі. Айталық, 

философия мен әлеуметтану салаларында «қызмет» ұғымына берілетін 

анықтама өте кең, ал «қызмет аясы» термині прагматикалық мақсатпен 

лингвистикада қолданылғанда оның мәні тарыла, нақтылана түседі, оған 

«қызмет типі», «қызметтің бір саласы» мазмұны үстеледі. Осы сияқты пікірді 

«қызмет» сөзінің өзіне де қатысты айтуға болады. «Ая» мен «сала»-ның 

синонимділігі сияқты, «қызмет» пен «әрекет»-тің де жарыса қолданылуы 

(мысалы: адам қызметі//адам әрекеті, сөйлеу қызметі//сөйлеу әрекеті т.т.) 

мүмкін. Мұның бәрі нақты бір сөздің мазмұнына нақты бір терминологиялық 

мәннің бекітілмеуінен деп түсінеміз. Қайсыбір тұстарда сондай жағдайдан 



біздің де ада емес екендігімізді алдын ала мойындай отырып, сонымен бірге 

жұмыста терминологиялық бірізділікті неғұрлым сақтауға ұмтылғанымызды 

да ескерткіміз келеді. 

 Ендігі сөз «ғылым» ұғымы туралы. Еңбек ғылым тіліне 

арналғандықтан, соның өзін қалай түсінетінімізді ғылыми әдебиеттерге 

сүйене отырып, анықтағанды жөн көрдік.  

 Әдетте біз ғылым дегенде шындық болмыс туралы шынайы білімді 

жасау мен жүйелеуге бағытталған танымдық қызметтің ерекше бір түрін 

атаймыз. Өзінің мәні жағынан ғылым - әлемге деген адамның танымдық 

қатынасын білдіретін, мәдениет пен кәсіптің ерекше бір түрі ретінде 

танылатын сала. Мәдениет құрамында ғылым шындық болмыс туралы 

шынайы білімді жасау, жүйелеу, жинақтау мен дамыту қызметін атқарады. 

Осы қызметті атқарушы оқымыстылар қызметтің әлеуметтік жағынан 

қажетті басқа түрлерінен (айталық, материалдық өндіріс саласы) азат етіліп, 

қоғамның   рухани   жетілуіне,   дамуына   үлес   қосады.   Д. Кішібеков   пен  

Ұ. Сыдықовтың жазғанына сүйенсек: «... ғылым дегеніміз – заттардың, 

құбылыстар мен процестердің ішкі болмысын, табиғатын ашып көрсететін, 

олардың даму заңдылықтарын тұжырымдайтын шынайы, ақиқат білім 

жүйесі» [12, 301-б.]. 

 Аталған әдебиеттен өзге де әсіресе, орыс тілінде жазылған 

ғылымтануға қатысты еңбектерді қарап шыққанымызда, «ғылым» ұғымын 

түсіндірудің екі түрлі жолы кездесетінін аңғардық: 1) ғылым – 

тұжырымдардың жиынтығы ретіндегі танымдық қызметтің нәтижесі, 

«білімнің     қамбасы»     (И.Г. Герасимов,     В.И. Иванов,         В.Ф. Кузмин,  

А.К. Сухотин т.б.); 2) ғылым – материалдық дүниені тануға, оны жаңғыртуға 

және тәжірибеде пайдалануға бағытталған іс-әрекеттердің, субъектінің 

белсенді    қызметінің  жиынтығы   (В.Ф. Барков,   Г.М. Добров,   В.В. Ильин,  

А.Т. Каменкин т.б.) [Ғылым ұғымының мәні мен әдістанымдық маңызы 

туралы мына еңбекті қараңыз: 13]. Ғылым ұғымын түсіндірудің бұл екі 

жолынан қандай айырмашылықтың барын байқау қиын емес. Ол 

айырмашылық субъект факторына байланысты туындайды. Бірінші анықтама 

субъект факторын ескермейді, керісінше, екінші анықтамада субъектінің 

қызметі алдыңғы орынға шығарылған.  

 Тілші-ғалымдардың арасында да ғылыми мәтін екі түрлі аспектіде 

қаралады. Бұған жалпы ғылымтанудағы көрсетілген екі көзқарас негіз болса 

керек. Ғылыми әдебиеттер тілін зерттеудің бай тәжірибесі жинақталған орыс 

тіл білімінде ғылыми мәтінді (тілді) былай түсінеді: 1) ғылыми мәтін – 

предмет туралы объективті білім аясына қатысты ғылыми-зерттеу 

нәтижелерінің    ұғымдық,    қатаң    логикалық    баяндалуы    (И.В. Арнольд,  

А.Н. Васильева, С.А. Лаптева, Д.Н. Шмелев т.б.); 2) ғылыми мәтін – 

танымның субъективті параметрлер кешенін қосатын ақпараттық  

(рационалдық) және коммуникативтік (эмотивтік) бірліктерінің де жиынтығы 

(М.Н. Кожина,   М.П. Котюрова,    Н.М. Разинкина,      Л.В. Славгородская,  

Е.А. Баженова,  Р.С. Аликаев т.б.).  



 Біз осы жұмыстың негізіне прагматикалық бағыттың өріс болатынын 

айттық. Ілгеріде кейбір қолданыстарды сөз еткенімізде де, ғылыми қарым-

қатынас аясының есепке алынатынын жеткізуге талпындық. Демек, ғылыми 

тіл немесе ғылыми мәтін ұғымын ғылыми ақпараттардың логикалық 

ұйымдасқан түрінде тану жеткіліксіз (бұл бірінші көзқарастан байқалады), 

ғылыми тілдің лингвистикалық мәртебесі оның қарым-қатынастағы орны 

тұрғысынан қарастырылып, айқындалуы қажет сияқты. Осы орайда қарым-

қатынас аясы экстралингвистикалық факторлардың басын біріктіретін түпкі 

негіз десе болады. Жалпы ғылыми стильдің мәнінен көрінетін қоғамдық сана, 

ойлау типі, ғылыми мәтіндердегі танымның сабақтастық мәселесі т.т. 

экстрафакторлар қарым-қатынастың ғылыми аясында жүзеге асады (Бұл 

жөнінде кеңірек IV тарауда баяндалады). Біз қызмет аясы, қарым-қатынас 

аясы, адамның ғылыми қарым-қатынастағы әрекеті, сөйлеу қызметі т.т. 

ұғымдық мәндегі терминологиялық тіркестерді осы бағытты көздеп 

қолдандық.  

 Ғылым, сөзсіз, адам қызметінің аясы болып табылады. Ол белгілі бір 

әрекеттердің жиынтығымен сипатталады, соның ішіндегі неғұрлым 

маңыздысы – менталды (ойлау) әрекет. Ғылым әлеуметтік жағынан маңызға 

ие болады дейміз, алайда барлық жағдайда олай емес. Ғылыми қызметтің 

нәтижелерін қоғам мойындаған жағдайда ғана (оның нәтижелері қоғам 

тарапынан қабылданбауы да мүмкін) әлеуметтік маңызға ие бола алады. 

Мұндайда ғылыми қызметтің нәтижелері зерттеу нысаны сипатталған және 

ой операцияларында жүйелі баяндау тәсілдері қамтылған, бір-бірімен 

логикалық байланыстағы белгілі бір қорытындыларға жетелейтін мәтін 

ретінде көрініс табады. Әлеуметтік мәні жағынан ғылым саласы басқару 

(мемелекеттік-құқықтық) және өнер салаларынан басқаша келеді. Айталық, 

ғылыми қызметтің нәтижелері түрлі талқылаулардан өтетіні белгілі, ол 

ғылыми жұртшылық толық қабылдаған кезде ғана ақпараттық дербестікке ие 

болады. Бұған қарағанда, ғылыми мәтін (соған сәйкес ғылыми қызмет те) өз 

қабылдаушысын (адресатын) тапқанда ғана жұртшылықпен (социум) 

қабылданады. Сөйтіп қана ғылыми мәтін өзінің зерттеу сипаты жағынан 

генетикалық байланыстағы көптеген тұтас мәтіндермен қоян-қолтық 

араласады, солармен бір мәнмәтінге (контекске) енеді, соның бір элементі 

ретінде қалыптасады. Осы орайда Абайдың мына бір сөзі еске түседі: «Біз 

жанымыздан ғылым шығара алмаймыз, жаралып, жасалып қойған нәрселерді 

сезбекпіз, көзбен көріп, ақылмен біліп» [14, 153-б.]. Біздің түсінігімізде, ұлы 

ойшылдың айтпағы – ғылымдағы сабақтастық, жалғастық. Шындық 

болмысты тану мен оның заңдарын игеруде сабақтастықтың орны үлкен. 

Ғылыми ортаға танылған кез келген мәтін өз кезегінде басқа да ғылыми 

мәтіндердің пайда болуына түрткі болады, олардың барлығы айналып 

келгенде, белгілі бір ғылым саласындағы менталды әрекет ретінде ұласады.  

 Ғылыми қызметті іске асыруда ой қызметінің рөлі орасан. Ойлау 

типтері, соның ішінде ғылыми ойлау – ғылыми қызметті жүзеге асырудың 

бір тәсілі. Ғылыми мәтіндердегі білім ғылыми ойлаудың нәтижесі болып 

табылады. Ғылыми тілге, әсіресе, оның синтаксисіне сипаттама жасау 



барысында ойлау типінің ерекшелігін еске алмасқа болмайды, сондықтан 

оны шола кеткеннің артықтығы жоқ.  

 

1.1.1. Ғылыми ойлау – ғылыми қызметті жүзеге асырудың бір 

тәсілі 

 

Ғылыми стильде ойлау қызметі, типі – негізгі экстралингвистикалық 

фактор - қарым-қатынастың қоғамдық аясына енетін, соның мазмұнын 

құрайтын сыртқы себептердің бірі. Сондықтан ғылыми тілді 

ұйымдастырудағы оның (ойлаудың) рөлін, орнын, ерекшеліктерін қарастыру, 

бағалау жалпы ғылыми стильдің өзіндік тілдік белгілерін нақтылау үшін 

керек. Мұның өзі бір жағынан, тіл мен ойлау деп аталатын үлкен проблемаға 

келіп тіреледі. Кең мағынасында алғанда, ойлау жалпы адамзаттық сипаты 

бар құбылыс, онсыз ұжымдық топтар арасындағы белгілі бір байланыс, бір 

тілден екінші тілге аудару мүмкіндігі болмаған болар еді. Ой тіл арқылы 

айтылған мазмұнның негізін құрайды  15, 44-б.. Қазіргі уақытта тіл мен 

ойлаудың байланысы лингвистиканың ғана емес, ойлаудың танымдық 

қызметін қарастыратын логиканың және ойлау процестерін талдайтын 

психологияның зерттеу нысаны болып табылады. Тіл қызметін сөз еткенде 

ойлау мәселелерін назардан тыс қалдыру мүмкін емес.  

 Ғылыми тіл ғылыми ақпараттың өмір сүруінің логикалық ұйымдасқан 

формасы ретінде көрінеді. Шығармашылықтың бұл түрі адамның парасатты 

қызметін бейнелейтіндіктен, олардың тілі де, яғни ғылыми еңбектердің стилі 

қалыпты логикалық құрылысқа негізделеді. Сонымен бірге ғылыми ойдың 

динамикалық дамуына байланысты оған тән өзіндік тілдік өрнектер де 

кездеспей қалмайды. Бұл ғылыми стильдің тілдік деңгейлерінен, соның 

ішінде әсіресе, лексикасы мен синтаксисінен нақты көрінеді. Алайда ғылыми 

қызметтің ғылыми стильмен жазылған мәтінге айналуы бірден жүзеге аса 

қоймайды. Ғылыми ақпараттардың ғылыми стильге тән тілдік формаларда 

көрінуі үшін шығармашылық ойлаудың бірнеше кезеңін басынан өткеруіне 

тура келеді. Сонда ғылыми ойлау тілдік формада көріну барысында 

ойлаудың басқа типтерімен, әуелі интуитивті, стихиялы ойлау түрлерімен де 

тығыз қарым-қатынаста болады. Субьективтіліктің де ғылыми туындының 

дайындалу барысында ықпалы кездесіп отырады.  

 Ғылыми қызметтің алғашқы кезеңінде тілдің қажеттігі, зәрулігі онша 

байқалмайды. Мұнда зерттеуші ойлау бейнеленетін зерттеу нысанымен 

бетпе-бет кездесіп, өзімен-өзі байланысқа түскендей болады. Ғалымдар оны 

ішкі индивидуалдық қатынас деп атайды  16, 18-б.. Бұл процесс 

психологиялық ойлау арқылы дамиды. Психологиялық ойлау сөйлеу түрінде 

көрінбейді. Онда интуитивтілікке, эмоционалдыққа орын беріліп, 

субьективтілік элементтері басымдық танытады. Тіл мен ойлаудың 

байланысын арнайы зерттеген П.А. Сотникянның сөзімен айтсақ: «Вместо 

развернутого содержания появляется сгусток этого содержания, или даже в 

сознании выступает не весь сгусток, а лишь часть его, да плюс к тому это 

выступающее в сознании содержание может не раскрыться, а остаться как бы 



скобках, оставив в сознании то, что здесь мы имеем дело с чем-то 

определенным, отличным от других вещей» 17, 148-б.. Бұл кезең ғылыми-

зерттеушілік қызметтің бастапқы жұмыс бөлігін құрайды. Материалдар, 

дәлелденбеген болжамдар, қорытындылар (оның кейбірі жалған болуы да 

мүмкін) т.т. ұлан-ғайыр ақпарат, мәліметтер бастапқы жұмыс бөлігінің негізі.  

 Ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізетін адам екіге бөлінетін тәрізді: бірі -  

оның «мені» (субьект), екіншісі онымен «кеңесуші жақ». «Мен» негізгі ойлау 

линиясын жүргізеді, екіншісі («кеңесуші жақ») бұл әрекетті бақылап, 

қадағалап, қате шешім шығарудан сақтандырып отырады. А.Н. Васильева 

бұл кезең ішкі сөйлеудің («внутренная речь») қатысуынсыз болмайтынын 

дұрыс көрсетеді  18, 10-11-б.. Ішкі сөйлеу дегеніміз - іштей өзіне-өзі үн 

қату, немесе дыбыссыз түрде келетін іштей ауызша сөйлеу («вербализация»). 

Оның көмегі арқылы ақпарат логикалық өңдеуден өткізіліп, түсініледі, 

ұғынылады. Ішкі сөйлеу элементтері барлық саналы қабылдауларда, 

әрекеттерде кездеседі. Қысқасы, адамның ақыл-ой қызметі мен саналы 

әрекетінде ішкі сөйлеу әмбебап механизм ретінде рөл атқарады  Бұл жөнінде 

мына еңбекті қараңыз: 19, 3-4-б.. Біздің тақырыбымызға қатысты ішкі 

сөйлеудің қызметі туралы мынаны айтар едік: ішкі сөйлеу өзінің жалпы 

құрылысы жағынан ауызекі сөйлеу тіліне жақын, сол себептен мұнда ойдың 

дамуы жартылай тілдік формада көрініс алады. Сөйтіп, ғылыми 

шығармашылықтың әуелгі көрінісі стихиялы сипатта келеді, алайда бұны ол 

кезеңде логикалылық мүлде болмайды деп түсінбеу керек. Күнделікті 

қарапайым ойлаудың өзіне логикалылық тән. Ғылыми ойлау өз бастауын 

осындай бұқаралық тәжірибеден алады. Стихиялы дейтін себебіміз бұл сәтте 

көлемді ақпараттың өңделуі индивидуалдық, эмоционалдық деңгейде 

жүргізіліп, ықшамдалған жүйелі қалыпқа ене қоймайды. Оның өз 

психологиялық жеке моменттері болады. Сонда зерттеуші ғылыми мәтіннің 

шынайы (идеалды) бейнесін (моделін) құрастыру үшін осындай дайындық 

кезеңін өткізеді.  

 Ғылыми шығарманың толық тілдік формаға көшуі, яғни ғылыми 

стильмен жазылған туындыға айналуы - бұдан кейінгі кезеңнің жемісі. 

Мұнда зерттеушінің шығармашылық ойлауы психологиялықтан қатаң 

логикалылыққа, обьективтілікке, стихиялылықтан жүйелілікке ауысады. 

Ғылыми баяндаулар айқын синтаксиске негізделіп, сөздердің орын тәртібінің 

сақталуында логикалық бірізділік орын алады. Бұл, әрине, ғылыми тілдің 

синтаксисінде экспрессивтіліктің элементтері мүлде болмайды деген сөз 

емес. Көп зерттеушілер бұл сәтті коммуникативтік кезең деп атайды. 

Ғылыми ой жаңа білім ретінде логикалық жолмен жасалған аппарат пен 

құрылымдар арқылы танылады, тіл соларды неғұрлым дәл бейнелеу үшін, 

жеткізу үшін қолданылады. Ғылыми шығарма авторы өзінің оқырмандарын 

жалпыға бірдей қабылданған жағдайларға сүйене отырып, зерттеу 

нысанының негізгі белгілерін айқындайды. Олар пайымдаулар мен 

дәлелдеулерді нақты жеткізуге, дамытуға ұмтылады, мәселені логикалық 

жүйелілікпен баяндап, ғылыми абстракция жасайды. Сөйтіп, ғылыми ой мен 



ғылыми тілдің ажырамас бірлігі ғылыми мәтінді тудырады. Ой тіл арқылы 

көрініс алады, тіл мен ойлаудың бірлігінен тілдік ойлау келіп шығады. 

Әрине, осы орайда ұлттық тілдің қолданылу мүмкіншілігі (қолданылу өрісі) 

үлкен рөл атқаратыны сөзсіз. Айталық, қарым-қатынас құралы ретіндегі 

қызметін жарым-жартылай атқаратын тілден ғылыми ойдың тілі бола 

алатындай қызмет күту қиын. Осы орайда қазақ тілінің ғылым тілі ретінде 

қалыптасқан өз жолы бар (1.3 тараушасын қараңыз).   

 Сөйтіп, жоғарыда айтылғандардан, ғылыми ойлаудың бізді қоршаған 

дүниені логикалық категориялар арқылы танытатын қызметі бары белгілі 

болады. Ғылыми ойлауға тән ерекшеліктер оның ұғынықтылығы, дерексіздігі 

және қалыпты логикалылығы болып саналады. Ғылыми ойлаудың ойлаудың 

басқа типтерінен, айталық, көркем ойлаудан өзгешеліктері бар. Ең алдымен, 

бұл өзгешеліктер олардың шындық болмысты танудың әр түрлі тәсілдері 

екендігінен көрінеді. Ғылыми ойлау логикалық пайымдауға негізделсе, 

көркем ойлаудың мәні «дүниені көркемдік тұрғыдан игерудегі рухани 

қабілет екендігімен анықталады» 20, 118-б.. Көркем ойлаудың ерекшелігі 

«образдық-сезімдік тұрғыдан әлемді тану». М.Н. Кожина эстетикалық және 

ғылыми ойлаудың ерекшеліктері ретінде нақтылық пен дерексіздікті келтіре 

отырып, олардың бұл ерекшеліктерсіз өмір сүре алмайтынын айтады. 

Сонымен бірге, бейнелеудің бұл екі формасының – көркем бейне мен 

ғылыми ұғымның – негізгі өзгешелігі қоғамдық сананың түрлі формасын 

ұсынатындығында: бірінші жағдайда танымның міндетті формасы мен 

көрінісі индивидуалды, сезімді, мұнсыз өнер өнер болып өмір сүре алмайды; 

екіншісінде нақтылық пен индивидуалдықтан дерексіздік пен талдап 

қорытушылыққа ұласады, мұнсыз ғылым мен ғылыми ұғымдардың жасалуы 

мүмкін емес 9, 66-б.. Ғылыми стиль затты өз мағынасында тура атаса, 

көркем әдебиет тілінде әсерлеу, құлпырту элементтері, мәнерлілік басымдық 

танытады. Әрине, адам ойлауына тән танымның бұл екі сатысының арасына 

шекара белгісін сызып тастауға мүлде болмайды. Ғылыми шығармашылық 

тәрізді көркемділік те бізден тысқары тұрған дүниені бейнелейді, қоршаған 

әлемді өздеріне тән тәсілдер арқылы зерттейді, адамның дүние жайындағы 

білімін тереңдетеді. Осы орайда таным процесінің қиюласып, бірігетін 

тұстары да кездесіп отырады. Өйткені шындықты шығармашылықтың бір 

түрі арқылы ғана тану мүмкін емес. Қазіргі кезде ғылыми 

шығармашылдықтың рационалды әдіс-тәсілдерімен бірге көркемдік 

(метафора) тәсілдерді де қолданатыны жайлы айтылып жүр. Ойлау 

қызметінің әмбебап механизмдерінің бірі ретінде метафораға деген 

қызығушылық өсіп отыр 21, 5-31-б..  

 Ғылыми шығармашылық тәрізді көркем ойлау да әр түрлі дәрежеде 

көрінетін фантазия элементтерінен құралақан емес. Ғылыми ойлауда 

шығармашылық фантазия абстрактілі түрде ұғымдар жасай отырып, ой 

қозғалысына түрткі болады. Көркем ойлауда шығармашылық фантазия 

көркемдік тұтастықты, көркем образды жасауға атсалысады.  

 Сонымен, ғылыми стильде шығармашылық ойлау ғылыми стильді 

ұйымдастырушы, қалыптастырушы негізгі экстарлингвистикалық фактор 



ретінде орын алады. Ойлау қызметі ғылыми салада қолданылатын тілдік 

жүйенің сұрыпталуына ықпал ететін тәсіл болып табылады. Ойлаудың өзі 

динамикалық құбылыс болғандықтан, тілдік формада ғылыми мәтіннің тууы 

ойлаудың бірнеше сатысынан кейін ғана жүзеге асады. Жоғарыда 

айтылғандарды қорыта келгенде, ол процесті мынадай кезеңдерге бөлуге 

болады:  1)  шығармашылық  ойлаудың  коммуникативтілікке  дейінгі  кезеңі;  

2) шығармашылық ойлаудың коммуникативті кезеңі. Нәтижесінде ғылыми 

тілдік шығарма дүниеге келіп, ғылым кеңістігін жаңа ақпараттармен 

толықтырады.  

 Р.С. Аликаев логикалық көзқарас тұрғысынан, ғылыми қызметті 

менталды процеске жатқызады. Автордың дұрыс байқағанындай, 

ұғымдармен түрлі логикалық операциялар жүргізу, нәтижелерді 

эксперименталды түрде тексеру, дереккөз материалдарды іздеу, түрлі 

деректерді талдау және осы қызмет нәтижелерінің жиынтығы баяндалып, 

алынған нәтижелердің шынайылығын дәлелдеу тұрғысындағы білім тудыру 

процесі   сипатталатын   ғылыми   мәтіндер   –   менталды   әрекеттің   жемісі  

22, 5-б..   

 Сөйтіп, адам қызметінің ғылыми аясы тіл (сөйлеу) қызметі мен ой 

әрекетінің бірлескен кезінде ғана жүзеге асады. Сөйлеудің де, ғылыми 

қызметтің де нәтижесі – мәтін. Демек, бұл екеуінің негізгі өнімі – мәтін деуге 

толық негіз бар.  

 

1.2. Қарым-қатынастың ғылыми аясындағы коммуникативтік 

жағдаяттар және оның негізгі типтері 

 

       Әдетте, белгілі бір функциональдық стильді түзуші, қалыптастырушы, 

жеке стиль ретінде ұйымдасуына жағдай туғызушы факторлар болады. Бұл 

факторлар тілдік емес сипатта, яғни тілден тыс болып келеді, бірақ тілдік 

құралдардың сол стиль аясында жұмсалу, қолданылу ерекшеліктерін 

қалыптастыруға ықпал етеді және функциональдық стильге тән белгілерді 

құруға атсалысады. Жалпы тіл білімінде оларды экстралингвистикалық 

факторлар деп атап, ұзақ жылдардан бері (дәлірек айтқанда, 30-жылдардан) 

зерттелуіне  мән  беріп  келе  жатыр.  Батыс Еуропа лингвистері И. Петерсон,  

В. Шнейдер,  Б. Гавранек,  К. Гаузенблас,  М. Елинек,  орыс   тіл    білімінде  

В.П. Мурат, Ф.П. Филин, В.М. Жирмунский, М.Н. Кожина, М.П. Котюрова 

және т.б. өз еңбектерінде бұл мәселелерге тоқталмай кетпеген  Бұл жөнінде 

мына еңбекті қараңыз: 9, 15-17.   

 Қазақ тіл біліміндегі ғылыми стильге қатысты азын-аулақ еңбектер 

негізінен     семантикалық     (терминологиялық)     талдауларға    23, 9-21-б.;  

24, 44-б.; т.б.,  я болмаса таза тілдік ерекшеліктерді көрсетуге құрылып 5, 

ал стильді құрайтын сыртқы лингвистикалық факторларды, олардың тілдік 

құбылыстармен бірлігін, байланысын ашу өз алдына міндет етіп қойылмады. 

Дегенмен соңғы кезде стилистикалық зерттеулерде бұл мәселенің көкейтесті 

екенін ғалымдарымыз аңғарып  жүр. Айталық, Р. Сыздық: «Тегі, 



функционалдық стильдердің пайда болып қалыптасуында және әрі қарай 

баяу не интенсивті дамуында тіл қозғалысының өз заңдылықтарынан тыс 

тұратын жағдайлар – ғылымда «экстралингвистикалық факторлар» дегендер 

– басты рөл атқарады, анықтаңқырап айтсақ, тілдің әлеуметтік қызмет өрісі 

функционалдық стильдердің қалыптасуына не өшуіне тікелей ықпалын 

тигізеді» 25, 163-б., - деп жазады. М. Серғалиев экстралингвистикалық 

факторларға мыналарды жатқызады: қарым-қатынас аясы, қоғамдық 

қызметтің түрі, қоғамдық сананың түрі. Одан әрі «функционалдық стильдің 

толыққанды өз міндетін атқару үшін лингвистикалық фактордан гөрі тілге 

қатыссыз фактор жетекші роль атқарады» деп көрсетеді 26, 4-б.. 

 Тілден тыс құбылыстардың табиғатына тереңдей бару, сөйтіп белгілі 

бір қызмет аясындағы тілдің түзілу процесін зерттеу, әсіресе, қазіргі тіл 

білімінде өріс алып отырған бағыт. Экстралингвистикалық фактор термині 

бүгінгі күні өзгеше мән алып, көп кешенді мәселеге айналды. Бұл мәселе 

сөйлесімнің коммуникативті-прагматикалық, мәндік және құрылымдық 

ұйымдасуының өзара әрекетіне байланысты болып келеді. Сонда тілді 

зерттеу мәтіннің түзілісін (байланыстылығы, тұтастығы) және типологиялық 

белгілерін (стиль, жанр, сөйлеу типі) ескереді, сонымен бірге тілдің тууының 

кезеңдерін – интенционалдық, дейктикалық, прессупозиционалдық, 

модальдік жақтарын және солардың өзара алмасу бағыттарын қарастырады. 

Тілдің түзілу (туу) барысын зерттеудің бай тәжірибесі бізге мынаны 

көрсетеді: жалғыз тілдік модель (үлгі) тілдік қызметті сипаттау барысында 

жеткіліксіз, сондықтан тілге дейінгі жақтарды да қарастыру әрқашан өзекті. 

Тілдік және соған дейінгі қатынастардың сыр-сипатын ашу қажет. Осы 

тұрғыдан келгенде, ғылыми қарым-қатынас аясындағы тілдік қызметтің 

көрінісі ондағы коммуникативтік жағдаяттарды айқындаумен де тікелей 

байланысты. Мұның бәрі тілдің түзілу (туу) тетігіне ықпал етеді де, оның 

ұйымдасуының тәсілдеріне өз нақышын салады.  

      Кезінде К. Гаузенблас стиль жасаушы факторларға егжей-тегжейлі 

классификация бере отырып, мыналарға басты назар аударған: 1) ойлау 

негіздерімен байланысты факторлар (хабарлау қызметі, мақсат, тақырыпқа 

қатыстылығы, спонтанды, дайындықсыз); 2) қарым-қатынас ситуациясына 

(жеке және көпшілік жағдайында), сөйлеу актісінің түрлеріне (біржақты және 

екеуара), контакт түрлеріне (тікелей және жанама); 3) қарым-қатынас 

материалына (дыбыстық немесе графикалық) байланысты факторлар 

Қараңыз: 9, 61-б.. 

 Көркем емес тіл үшін Г.А. Вейхман мына факторларды атайды: 1) 

қарым-қатынастың мақсаты мен міндеті; 2) қарым-қатынастың қоғамдық 

аясы; 3) қарым-қатынас мазмұны; 4) қарым-қатынас түрі (ауызша немесе 

жазбаша, диалогтік немесе монологтік); 5) қарым-қатынастың жағдайы мен 

шарттары (кімге арналғандығы, яғни адресат сипаты, қарым-қатынасқа 

түсетіндердің әлеуметтік және жеке ерешеліктері т.т.) 27, 98-б..  

 Зерттеуші С.М. Гайдучик сөйлеу жағдаяттарының элементтеріне 

мынадай эксталингвистикалық факторларды жатқызады: айтылымның 



тақырыбы мен мақсаты, сөйлеушінің дайындық дәрежесі, сөйлеуші мен 

тыңдаушы арасындағы қатынас, сөйлеушінің әлеуметтік дәрежесі, айтылым 

мазмұнына сөйлеушінің қатысы, сөйлеуші мен тыңдаушының өзара әрекеті, 

қарым-қатынастың сыртқы жағдайы 28, 53-б.. 

 Енді бір зерттеушілер экстралингвистикалық факторлардың біріншілік 

және екіншілік деген екі типін бөліп көрсетеді. Біріншілік немесе негізгі 

факторларға мыналар жатқызылады: 

- қарым-қатынастың қоғамдық аясы; 

- қарым-қатынастың тақырыбы мен мазмұны; 

- қарым-қатынастың мақсаты мен міндеті. 

Екіншілік немесе жанама факторларға төмендегідей сипаттағы 

коммуникативтік актілер жатқызылады: 

- қарым-қатынастың жағдайы мен шарты; 

- сөйлеудің дайындықсыздығы // дайындалғандығы; 

- қатынасушылардың әлеуметтік мәртебесі; 

- қатынасушылардың арасындағы тұлғааралық қатынастар сипаты;  

- коммуниканттардың эмоционалдық мақсаты Қараңыз: 29; 30; 31 

және т.б.. 

Бұл факторлардың барлығы “қарым-қатынастың қоғамдық аясы” деген 

ұғыммен тығыз байланысты екендігі түсінікті. Сонымен бірге, олар қарым-

қатынастың ғылыми аясындағы тілдің қолданылу барысын қарастыруда да, 

яғни ғылым тілін зерттеуде де базалық әдіснамалық негіз ретінде 

қарастырылады.  

 Біз жоғарыда адамның басқа да қызметтерімен қоса ғылыми әрекеті де 

мақсатты іс-қимыл ауысуларының үздіксіз үдерісі ретінде көрінетінін 

айттық. Солардың барлығы сол әрекетке қатынасушылардың тілдік мақсаты 

анықталатын хабарлау сипатындағы, сондай-ақ белгілі бір ақпаратты 

қабылдаумен сипатталатын коммуникативтік актілер болып саналады. 

Ғылым тілінің мәртебесін білдіретін маңызды буындар оның білімді 

жинақтау және сақтау қызметімен сипатталатын танымдық және 

куммлятивтік қызметтері болып табылады. Ғылыми қызмет аясында мәтіннің 

рөлі ерекше болатынын ескеру керек. Өйткені адамның дүние туралы білімін 

өзіне жаңа білімді сіңірген ғылыми мәтіндер ғана әрі қарай дамыта алады. 

Ғылыми қызметтің мақсаты - әлемнің ғылыми (пәндік) бейнесін барлау, 

жасау, соған өзіндік жаңалық қосу болса, мұның бәрі ғылыми мәтін арқылы 

жүзеге асады. Ғылыми мәтіндер импозитивті және себептілік байланысқа 

негізделеді. Олар автор талдаулары мен адресаттың (қабылдаушының) ой 

желісінің сәйкестігін, ұғынықтылығын қанағаттандыруға ұмтылады. Ілгеріде 

де сөз болғандай, ғылымға тән сипат бұрыңғы мәтін атаулы жаңаларымен 

жоққа шығарылмайды, алайда белгілі бір мәселелерді жаңаша қырынан 

түсіндіруімен көрінеді. Сөйтіп, ғылыми қызметті жеткізудің негізгі формасы 

әр түрлі жанрлардағы (монография, мақала, диссертация т.т.) ғылыми 

мәтіндерді тудыру болып табылады, олар өз кезегінде композициялық 

құрылымымен, тілдік құралдарды пайдалануымен ерекшеленеді. Сонда 



ғылыми аядағы тілдік қатынас негізінен, мәтіндердің алмасуы арқылы жүзеге 

асады.  

 Ғылым саласындағы қарым-қатынастың неғұрлым өзіндік үлгілерін 

анықтауда қарым-қатынас тақырыбы, тілдік құралдардың жұмсалу тәртібі, 

әлеуметтік ұстаным т.б. факторлар ерекше орын алады. Қазақ тіл білімінде 

З.Ш. Ерназарова ауызша ғылыми тілді жалпы сөйлеу тілінің құрамында 

қарастыра отырып, ғылыми сөздің прагматикалық бағытын мынадай 

түрлерге бөледі: 1) сөйлеуші өз ойын дәлелдеп, жеткізуді мақсат етеді 

(хабарламалық прагматикалық бағыт); 2) сөйлеуші белгілі бір ғылыми 

бағытты, тақырыпты жақтап, қолдап сөйлеуді мақсат етеді (мақұлдаушы 

прагматикалық бағыт); 3) пікірді, ғылыми тұжырымды сынау, қарсы шығу 

мақсаты көзделеді (қарсылық білдіруші прагматикалық бағыт), 4) ескерту, 

ұсыныс айту мақсаты көзделеді (ұсыныс білдіруші прагматикалық бағыт). 

Автор осылай бөле отырып, одан әрі былай деп жазады: «Сөйлеуші 

мақсатының әр түрлі болуы түзілетін мәтіннің құрылымы мен мазмұнына 

әсер етеді. Бірақ кез келген ғылыми сөзде дәлелдеу, ойды нақты, тартымды 

етіп   жеткізу,   жаңа   мәлімет   беру   сияқты    қосымша    мәліметтері    бар»      

2, 43-44-б..  

 Жалпы тіл білімінде коммуникативтік жағдаяттардың компоненттерін 

қарастырған едәуір еңбектер бола тұра Қараңыз: 32; қазақ тіл білімі 

бойынша мына еңбекті қараңыз: 33, қарым-қатынастың ғылыми аясындағы 

жағдаяттарды топтастыру әлі күнге аз кездеседі. Қарым-қатынастың ғылыми 

аясындағы үлгілерді алғаш көрсеткен Р. Якобсон болды. Бұл автордың 

айтуында, әрбір таңба түсіндірудің керектігін көрсетеді. Семиотикалық 

коммуникацияның перцептивті типі екі жеке түсіндіруді – хабарлаудың 

адресантын және адресатты талап етеді 34, 324-б.. Р. Якобсон: «Әр түрлі 

ғылыми және техникалық мақсаттар үшін пайдаланылатын формалданған 

тілдер табиғи тілдің, әсіресе оның жазбаша түрінің жасанды трансформалары 

болып табылады...» дейді 34, 329-б.. Жинақтай келгенде, зерттеушінің 

коммуникативтік жағдаяттар туралы айтқандарын мынадай сұлба бойынша 

көрсетуге болады:   

 «Адресант – хабарлау – адресат – контекст – контакт – код».  

 Бұл үлгі қайсыбір ғалымдар тарапынан өзгертіліп, толықтырылды. 

Неғұрлым толық үлгі Ю.А. Левицкийдікі: 

 Жағдаяттың жалпы сипаты: қалыпты – экстремалды, кооперативті – 

конфликтілі;  

 Әріптестер (партнерлер): сөйлеуші – екі немесе одан көп, жеке // 

ұжымдық, тыңдаушы – белсенді // белсенді емес; 

 Әлеуметтік деңгейі: тең – тең емес әріптестер; 

 Қарым-қатынас шарты: достық – ресми; 

 Коммуникация мақсаты: хабарлау – алдын ала жазылған;  

 Коммуникация пәні: әрі қарай бөлшектеуді талап етеді - әрі қарай 

бөлшектеуді талап етпейді; 

 Уақыт зәрулігі: бар – жоқ 35.  



 Қарым-қатынастың басқа да аяларының (айталық, жеке қарым-қатынас 

аясы, бұқаралық қарым-қатынас аясы) шектеулі белгілерінің болатыны 

тәрізді ғылыми қарым-қатынас аясы үшін де өзіндік белгілер тән. Оған 

қарым-қатынастың мақсаты, тілді қолданушының сипаттамасы, 

қабылдаушының (адресат) сипаттамасы, тілдік құралдарды пайдалану 

ерекшелігі т.т. көптеген факторлар енеді. Солардың барлығы ғылыми қарым-

қатынас аясында көрініс табатын барлық әрекет атаулыны неғұрлым толық 

қамтуға бағытталған. Осы тұрғыдан келгенде, Р.С. Аликаевтың баяндаулары 

қолдауға тұрарлық. Автор қарым-қатынастың ғылыми аясына тән екі негізгі 

интенцияны (интенемалар) бөліп көрсетеді: шындық болмыстың бір 

фрагментіне (үзігіне) тыңдаушының белгілі бір көзқарасын қалыптастыру, 

сондай-ақ сөйлеуші (жазушы) көзқарасының шынайылығына тыңдаушының 

көзін жеткізу және сөйлеушінің (жазушының) не баяндау, не түсіндіру 

сипаты 22, 16-б.. Көрсетілген интенемалар арқылы тақырыпты таңдау, ойды 

жинақтау, мазмұнды материалдарды құрылымдау жүзеге асады. Тақырыпты 

баяндау барысында әдетте, статикалық күй басымдық танытады, өйткені 

автор тақырыпты құрастырушы бөліктерді біртіндеп ашуды мақсат етеді. 

Соған орай  Р.С. Аликаев негізгі жағдаяттар ретінде мыналарды таниды: 

 - динамикалық жағдаяттар = диалог, пікірталас (шындық болмыстың 

белгілі бір үзігін бағалаудағы қарым-қатынасқа қатынасушылардың 

көзқарастарының сәйкес келуі немесе сәйкес келмеуі); 

 - статикалық жағдаяттар = монолог, баяндама (сөйлеушінің 

тыңдаушыға шындық болмыстың белгілі бір үзігін бағалауда өз көзқарасын 

таңуы, соған сәйкес тыңдаушының көзқарасын қалыптастыру немесе 

шындық болмыстың бір үзігін бағалауда оның 

шынайылығына//жалғандылығына тыңдаушының көзін жеткізу; 

 - орталықтан өрбитін (центростремительные) жағдаяттар, тақырып 

тұтастығымен, бүтіндігімен сипатталады, баяндау интенциясына сәйкес; 

 - орталықтан баяндайтын (ценртобежные) жағдаяттар, тақырып 

жылжымалығымен сипатталады, түсіндіру интенциясына сәйкес 22, 16-17-

б..   

 Әрине, бұлай бөлу шартты. Өйткені кез келген статикалық 

жағдаяттардың өзі динамикалылықтың бір элементі болып қарастырылады. 

Бұған ілгеріде де ескертілгендей, белгілі бір ғылыми мәтіннің басқа 

мәтіндермен сабақтастықта келетінін, солардың жиынтығынан туатынын 

еске алсақ та жеткілікті. Ғылыми білім бір көзқараспен танысудың негізінде 

қалыптасатыны белгілі. Сонымен бірге, осы жағдаяттық типтер (оның ішінде, 

динамикалық және статикалық) айтылымды монологтық және диалогтық 

түрлерге ажыратады, солардың негізін құрайды.  

 Р.С. Аликаевтың коммуникативтік жағдаяттарды үлгілеуінің 

толықтығы мынадан да көрінеді: коммуникативтік актіге қатынасушылардың 

сыртқы жағдайын, әлеуметтік рөлін ескеру, сондай-ақ динамикалық пен 

статикалық жағдаяттардың іштей қалыптастырушы және бағалауыштық 

болып ажыратылып көрсетілетіндігі. Қалыптастырушы жағдаяттарға 

қарапайым модальділік тән болса, бағалауыштық жағдаяттарға объективті 



модальділік тән. Қысқасы, Р.С. Аликаев осы айтылғандарды ықшамдау 

мақсатымен төмендегідей сұлба және кесте арқылы береді 22, 18-б.. 

Соларды келтірелік: 

 

Сызба 
                       
       Динамикалық жағдаяттар                                                     Статикалық жағдаяттар 

                      

 

 

 

       Орталықтан             Орталықтан                                          Орталықтан           Орталықтан 

            өрбитін               баяндайтын                                               өрбитін                 баяндайтын                 

                                            (өте сирек) 

 

 

 

       

 

   қалыптастырушы           бағалаушы                                     қалыптастырушы       бағалаушы 

 

 

 

 

 

басқарылатын               басқарушы                            басқарылатын               басқарушы 

 

 

 

 

 

формалды                формалды емес                              формалды                 формалды емес 

 

 Сызбадағы стрелкалар жағдаяттардың сипаттамаларындағы түрлі 

қатынастарды көрсетеді.  

 

 

            Кесте 1 
Жағдаяттар Қарым-қатынас жағдаяттарының  негізгі сипаттамалары 

Интенция типтері Орталықтан өрбитін баяндау Орталықтан баяндайтын 

түсіндіру 

Жалпы модальділік Қалыптастырушы 

(қарапайым) 

Бағалауыштық 

(объективті) 

Коммуниканттардың 

сипаттамасы 

Басқарушы (тең дәрежелі, жалпы 

пресуппозиция) 

Басқарылатын (тең емес 

дәрежелі, түрлі 

пресупозициялар) 

 Белгілі бір тілде жүзеге асатын ғылыми қарым-қатынас аясындағы 

коммуникативтік жағдаяттарды үлгілеуде, олардың негізгі деген типтерін 

көрсету барысында сол тілдегі нақты шындықпен де санасқан жөн. Бұл 

дегеніміз сол саладағы қарым-қатынастың белгілі бір тіл бойынша 



қаншалықты белсенді дамығандығын, я болмаса бәсең әрекетін көрсетеді. 

Қазақ тілінің ғылыми қарым-қатынас үшін қолданылуы алдыңғы тармақтарда 

да сөз болғандай, белсенді дамып келе жатыр. Демек, тілімізде қарым-

қатынастың ғылыми аясы жан-жақты, ондағы коммуникативтік жағдаяттар 

да әр алуан. Соларды және жоғарыда сөз болған топтастыруларды ескере 

келе, ғылыми қарым-қатынас аясындағы коммуникативтік жағдаяттар 

мынадай компоненттерден тұратынын айтамыз: 

 Қарым-қатынас мақсаты 

 Қарым-қатынас мазмұны 

 Тілді жөнелтушінің сипаттамасы 

 Қабылдаушының сипаттамасы 

 Қарым-қатынас тәсілдері 

 Тілдік құралдарды пайдалану ерекшелігі 

 Бұдан гөрі толығырақ көз алдымызға елестету үшін мына кестені 

келтірелік: 

Кесте 2 

Ғылыми қарым-қатынас аясындағы 

коммуникативтік жағдаят сипаты 

 
№ Жағдаяттың компонеттері 

немесе белгілері 

Жағдаяттың негізгі сипаттамалары 

1 Қарым-қатынастың 

мақсаты 

Кәсіптік-танымдық контакт/ықпал 

2 Қарым-қатынастың 

мазмұны 

Кәсіптік (ғылыми) сипаттағы ақпарат (және бағалау) 

3 Тілді жөнелтушінің 

(адресанттың) сипаттамасы 

Кәсіптік жағынан меншіктіліктің тән болуы 

4 Қабылдаушының 

(адресаттың) сипаттамасы 

Кәсіптік жағынан меншіктіліктің тән болуы  

5 Қарым-қатынасты жүзеге 

асырудың тәсілдері 

Жарияланымдар (ғылыми тіл жанрлары), ғылыми 

есептер, конференциялар, кәсіптік білім беру және т.б. 

6 Тілдік құралдарды 

пайдалану ерекшелігі 

Терминологиялылық, синтаксистің кітабилігі 

(жазбалығы), рационалды-логикалық құрылымдар, 

тілдік құралдарды біртектендіру, формалдандыру, 

стандарттау және т.б. 

  

Егер жалпы тілдік қатынасты «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» 33, 17-б. деп анықтасақ, ғылыми аядағы қарым-

қатынас «автор-мәтін-адресат», сондай-ақ жалпы прессупозициялардың 

қатысуымен жүзеге асатын үдеріс, оның негізгі типі де осы үлгі негізінде 

көрінеді. Келтірілген кестеде сол коммуникативтік компоненттерді және 

олардың сипаттамаларын жинақы көрсетуге талпындық. 

 



 

1.3. Қазақтың ғылым тілінің қалыптасуына қысқаша шолу 

 

Біз ілгеріде қазақ тілінің ғылым тілі ретіндегі қалыптасқан өз жолы бар 

деп айттық. Зерттеушілер қазақ тілінде ғылыми стильдің қалыптасуын 

негізінен, ХІХ ғасырдың екінші жартысына апарып тірейді. Б. Әбілқасымов 

аталған мерзімде ғылыми стильдің қаншалықты көрініс алғаны туралы былай 

деп жазады: «Ғылыми стильге тән баяндау үлгісі де кездеседі. Мұнда 

сөйлемдер ықшам, түсінікті болып құрылып, ондағы сөздер қарапайым, 

өздерінің негізгі, тура мағынасында қолданылады. Бұл стильге жататын 

материалдарда ғылыми-техникалық терминдер орысша күйінде алынып, 

қазақша түсінік беріліп отырады. Мәселен, магнит яғни «темірді тартып 

алатұғын тас», «компас немесе сартша құбыланама», «мужской гимназия 

яғни еркек балалар оқитұғын медресе», «метеорит (көктен түскен тас)», 

«телеграф яғни сым темір» тәрізді болып келеді» 36, 13-б..  Ғалым бұл 

еңбегінде сол дәуірге тән ғылыми әдебиет нұсқаларын да санамалап 

көрсетеді. Автор бұл алғашқы ғылыми-көпшілік әдебиеттердің аударма 

сипатында жарық көргенін айта келіп: «Сөйте тұра олар – сол дәуірдегі қазақ 

әдеби тілінің жай-күйін танытуда, ғылыми түсініктерді жеткізуде тіліміздің 

ішкі мүмкіндіктерінің (сөз байлығының, сөз оралымдарының) қаншалық 

болғанын байқауда аса қажетті материал» 36, 65-б. - деп дұрыс қорытынды 

жасайды Қазақ тіліндегі ғылыми стильдің қалыптасуы жөнінде аталған 

еңбектен басқа мына еңбектерді қараңыз: 37, 35-б.; 38, 117-б.; 39, 320-б.; 6, 

34-б.; 40, 148-156–б.; және т.б.. Бұл әдебиеттерде ғылыми стильдің тілдік 

ерекшеліктері функционалды стилистика тұрғысынан болмаса да, 

құрылымдық тұрғыдан едәуір сипатталған.  

 Қазақ тілі функционалдық стильдерінің соның ішінде, ғылыми стильдің 

де қалыптасуында ХХ ғасырдың басы елеулі кезең болғаны хақ. Бұл уақытта 

мәдени аренаға озық ойлы қазақ зиялыларының шығуы, олардың түрлі 

салада жазған еңбектері қазақ әдеби тілінің қолданылу аясы мен қызметін 

барынша арттырды. Сондай-ақ қазақ тілінің сөздік қорында да жүйелену, 

сөздердің стильдік белгілеріне қарай сұрыпталу процесі ерекше қарқынмен 

жандана бастады. Сөйтіп, ғылым тілінің өркендеуі – ХХ ғасырдың бас 

шенінен өзгеше сипат алды.  

 20-30-жылдары қазақша ғылым тілін қалыптастыруда қазақ 

зиялыларының  аса  көрнекті   өкілдері   -   Ә. Бөкейханов,    А. Байтұрсынов,  

Х. Досмұхамедов,   М. Жұмабаев,   М. Дулатов,   Е. Омаров,   Ж. Аймауытов,  

С. Сейфуллин,   Қ. Кемеңгеров,   Б. Майлин,   Х. Басымов,    Н. Төреқұлов,  

Т. Шонанов, Ә. Ермеков, С. Қожанов, Қ. Жұбанов т.б. – білім беру мен 

ғылымды ана тілінде дамытудың негізін қалады. Олар ғылымның әр 

саласында заман талабына сай өз мамандары жоқ кезде әрі аудармашы, әрі 

ғалым, әрі жазушы, әрі сыншы болып еңбектер жазды. Кейіннен, яғни, 20-30-

жылдары бұл еңбектерде қолданылған терминдер арқылы жоғары оқу 



орындарына арналған оқулықтар, ғылыми-техникалық әдебиеттер көп 

таралыммен қазақ тілінде басылып шықты. 

 Мәселен, А. Байтұрсыновтың 1912-1928 жылдардағы жарық көрген 

әліппелері, оқулықтары, жазу, емле, терминология мәселелері туралы 

жазылған   сыни мақалалары,    М. Дулатовтың   «Есеп құралы»  (1918-1925),  

М. Жұмабаевтың «Педагогикасы (Баланы тербия қылу жолдары)» (1922, 

1923), Ж. Аймауытовтың «Тәрбие жетекшісі» (1924), «Психологиясы» (1926), 

«Жан жүйесі және өнер таңдауы» (1926),  Е. Омаровтың «Пішіндемесі» 

(1924, 1928), «Физикасы» (1930), Х. Досмұхамедовтың «Жануарлары» (1922), 

«Табиғаттануы» (1922), «Адамның тән тірлігі» (1927), Қ. Кемеңгеровтың 

«Оқу құралы» (1928),  «Қазақша – орысша тілмашы» (1927), С. Қожановтың 

«Есеп тану құралы» (1924), Е. Ермековтің «Ұлы математика курсы» (1935) 

т.б. көптеген еңбектерді атауға болады 40, 258-259-б..   

 Демек, ғылым тілін дамытуда жеке тұлғалардың, мәдениет 

қайраткерлерінің орны ерекше болды. Олардың түрлі ғылым салалары 

бойынша жазған еңбектері қоғам тарапынан үлкен ілтипатпен қабылданды. 

Осы   орайда   Ахмет  Байтұрсыновтың   есімі   айрықша  аталады.   Айталық,  

А. Байтұрсыновтың қазақ ғылымына сіңірген еңбегі оның ізбасарлары 

тұрғысынан төмендегідей бағаланады: «Ахаң бірсыпыра ғылым түрін қазақ 

тілінде дамытты, әсіресе қазақ тіл білімін дамытып, оны қазақ тілінде 

сипаттады. «Тіл – құрал», «Тіл жұмсар», «Әліп-би», «Оқу құралы», 

«Баяншы» сияқты оқулықтар шығарып, ғылыми-педагогикалық, 

проблемалық мақалалар жариялау арқылы ол қазақ тілін ғылым тіліне 

айналдырды. Ғылым – Ахаңның қазақ тілін іске қосқан тағы бір, төртінші, 

саласы» 41, 121-б..   

 Алайда 20-жылдары А.Байтұрсынов бастаған қазақ зиялыларының 

ғылым тілін ана тілінде қалыптастыру жөніндегі бастамалары кеңестік 

саясаттың нәтижесінде бұрынғы жеткен биігінен кері кеткені рас 40, 279-б..  

Ғалымдар  бұл  кезеңді  «ғылым  тіліндегі  ұлттық  тіректің  шайқалу  кезеңі»  

(Ш. Біләлов) деп атайды. Аталған ғалымның: «Осылай басталған, ғылым 

тіліндегі ұлттық тіректің шайқалу кезеңі, жаппай орыстану кезеңіне ұласты. 

Ол шамамен 50-жылдардан басталады» – деген жорамалы басқа да 

зерттеушілердің айтып жүргеніндей, шындыққа жақын келеді 42, 207-б..  

Қазақ тілінің әлеуметтік-лигвистикалық мәселелерін қарастырған зерттеуші 

Б. Хасанов мұның себебін орталықтандырылған саясаттан іздейді: 

«Функционирование казахского языка в предвоенный и послевоенный 

периоды отличается, с одной стороны, периодическими торможениями со 

стороны Центра, с другой – приобретением в разном объеме новых сфер: 

каналов массовой коммуникации (радио, телевидение и кино), высшего 

образования и науки» 43, 23-б..   

 Содан бері қазақ зиялылары ғылым тілін дамыту туралы өз ойларын әр 

кез білдіріп отырды. Заманымыздың заңғар жазушысы М. Әуезов қазақтан 

шыққан түрлі маман өкілдерін ана тілінде жазуға ашық түрде насихаттайды. 

Осы жолда кездесіп отырған қиындықтарға өз ренішін жасырмайды: 



«Ендеше, сол жұртшылыққа қазақтан шыққан инженерлер, дәрігерлер, 

биологтер, математиктер өз еңбектерін өз халқы тілінде жазып таратпауын 

немен ақтауға болады? 

 Ал, біздің бүгінгі әдебиет тіліміз байығанда сол ғылыми-техниканың 

бар саласындағы ұғым түсініктер, атаулар молынан кіретіндіктен байыды 

дейміз. Ендеше, сол сөздерді, сол ғылымдарға байланысты тіл, орам 

шеберліктерді осы ғылымдардың өз мамандарынан артық қазақ тілінде айтып 

бере алатын шеберлерді, қайраткерлерді бір жақтан қарызға сұрап аламыз 

ба?» 44, 272-б..   

 Мәдениет қайраткерлерінің қазақша ғылым тілін дамыту туралы 

осылай дабыл көтеруі тегіннен-тегін емес. Өйткені ғылыми тіл – ғылым 

жетістіктерін, ғылыми ақпаратты жеткізетін тіл ғана емес, «ғылым тілі 

бүгінде әдеби тіліміздің ең сүбелі саласы, жон арқасы» (Ә. Қайдар). Адамзат 

дүниені ғылым арқылы танып біледі десек, соны жеткізудегі тілдің рөлі 

орасан. Сондықтан биология ғылымының докторы Н. Аралбаевтың мына бір 

сөздері өте орынды айтылған деп білеміз: «Қандай ғылым болсын сөз арқылы 

ұғындырылады, жария болады, үйретіледі. Әр ұлт оны өз тілінде түсініп, өз 

тілі арқылы дамытады. Қазақстанда ботаника ғылымы да қазақ тілінсіз 

өркендей алмақ емес. Әдебиетте өсімдіктер дүниесі көркемдік тұрғыдан 

бейнеленсе, ботаника ғылымы оның сыр-сипатын, құпиясын нақты ашып 

ұғынуды мақсат етеді... Бір сөзбен айтқанда, тіл мәселесі ғылымның дамуы 

үшін де маңызды. Сондықтан да қазақ тілін дамыту туралы сөз болғанда 

оның ғылыми салаларға да тікелей қатысы бар екенін түсіну қиын болмаса 

керек...» 45.   

 Қазақстан Республикасының егемен, тәуелсіз ел болып жарияланғаннан 

бері оның ғылымы да өзінің меншікті бет-бейнесін алды. Республика 

ғылымы ұлттық ерекшелікті, яғни қазақ халқының менталитетін, геосаяси, 

тарихи әлеуметтік-мәдени және экологиялық сипатын ескере отырып, 

әлемдік ғылыми арсеналға бет бұрды. Елімізде жүріп жатқан саяси, 

әлеуметтік-экономикалық реформаларға сәйкес ғылым саласын да қазіргі 

көзқараспен зерделеу, қайта құру шаралары қолға алынуда. Көптеген 

мамандық өкілдері: таришы, әлеуметтанушы, философтар т.б. сала 

мамандары ғылым мәселелері бойынша еңбектенуде. Мұндай ізденістердің, 

ұсыныстардың барлығы «Қазақстан ғылымы» газетінің бетінде жарияланып 

тұрады Мына еңбекті қараңыз: 46.  

 «Кіріспе» бөлімде де айтылып өткендей, ғылым саласын қазақ тілінде 

өркендету – еліміздегі тіл саясатының ең маңызды әрі түйінді тұсы болып 

отыр. Бұл қазақ тілінің ғылыми аяда қолданылуы жаңа қарқын алып, жандана 

бастауына өз ықпалын тигізді. Қоғамдық ғылымдар саласын айтпағанның 

өзінде жаратылыстану, техникалық әдебиеттерді ана тілінде жазу кең өріс 

алып отыр. Бұл олардың тілін лингвистикалық тұрғыдан қарастыруға негіз 

болады. Міндет – осы жазба деректерге (жазба дәстүрдің ғылыми стильдегі 

доминанттық рөлін ескерсек) сүйене отырып, ғылыми тілдің синтаксистік 

құрылымына тілдік талдау жүргізу. Сондай-ақ ғылыми тілге тән тілдік-

стилистикалық құрылымдарды қазіргі тіл білімі парадигмасы тұрғысынан 



қарастыру, оның узус (тұрақты) ретінде анықталған, сонымен бірге жекелік, 

авторлық сипаттағы «окказионалдық» көріністерін таба білу маңызды.  

  

1.4. Ғылым тілі және оған қатысты негізгі ұғымдар 

 

 Ғылым тілін зерттеудегі орталық нысан – терминология екендігі сөзсіз. 

Содан да болар, қазақ тіл білімінде ғылым тілін көбінесе терминологиямен 

байланыстырады. Қазіргі кезде қазақ терминологиясы дербес нысан ретінде 

едәуір зерттелді. Сонымен бірге, бірқатар еңбектер қолданбалы 

терминология мәселелеріне қатысты, яғни терминдерді бірізге түсіру, 

жүйелеу, бекіту, нормалау сияқты болып келеді. Терминологияға тіл 

саясатының бірі ретінде мемлекет тарапынан да ерекше көңіл бөлінеді. 

Құзырлы мекемелердің қатысуымен әр жылдары осы мәселеге байланысты 

түрлі басқосулар, жиындар ұйымдастырылып, олардың материалдары жинақ 

болып шығып та жатыр. 2003 жылдан Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

жанындағы Мемлекеттік терминологиялық комиссия бюллетені 

«Терминологиялық Хабаршы» жарық көруде. 

 Алайда ғылым тілінің түбегейлі мәселелері осы термин атаулымен 

түгесіле ме? Әрине, жоқ. Олай деп түсінсек, ғылым тілі ұғымының мән-

мағынасын жасанды түрде шектеп, «бұғаулағандай» болар едік. Ғылыми 

терминология бар және ғылыми мәтін тілі бар, соның барлығы «ғылым тілі» 

деп аталатын ұғымның мазмұнын құрауға атсалыспай ма?! Ғылым тілі көп 

қырлы құбылыс, оның көп қырлылығы тілдің жазбаша түрінің барлық 

таңбалық деңгейлерінің (лексика, морфология, синтаксис) ғылыми мәтінді 

құраудағы қызметінен көрінеді.  

 Біз бұл тараушада ғылым тіліне қатысты кейбір түйінді ұғымдардың 

мән-мағынасын анықтап, басын ашып алуға ұмтыламыз, соған талпыныс 

жасаймыз. Қазақ тіл білімінде (стилистикасында) ғылым тілі туралы, оның 

басты-басты ұғымдары қандай деген мәселеде айтылған теориялық пікірлер 

аз деуге болады, сондықтан бұл мәселе тың және одан әрі нақтылауды, 

айқындауды талап етеді. Мұның өзі ғылым тілінің жалпытеориялық 

мәселелерін, әдіснамалық негіздерін толықтыра түсетіні сөзсіз. 

 Айта кету керек, қазақ тіл білімінде ғылым тілі дегенді ұғымдар мен 

терминдердің қазақша атау алуымен түсіндіретін көзқарастар кездеседі. 

Айталық, Ш. Біләлов «... ғылым тілі туралы сөз қозғалғанда, немесе ғылым 

тілі мәселесін ғылым атауларымен ұштастыру әбден орынды. Яғни, ғылым 

тілінің өзегі де, арқауы да осы атаулар ..., ғылым тілінің жасалу жолдары 

атаулардың жасалу жолдарымен анықталатын болады» [24, 20-21-б.], - деп 

жазады. Осы мазмұндас пікір С. Ақаевтің еңбегінде де қайталанады. Соңғы 

автордың ойынша, жаңа түсініктер қазақ тілінің өз сөздік қорынан алынса, 

«бұл жайтты алдыңғы қатарлы ғылыми ой мен тіліміздің туыстығы ретінде 

бағалауымыз керек» [47, 108-б.]. Әрине, терминдер мен ұғымдар – 

ғылымның ұғымдық-категориялық аппаратының негізін құрайды, сондықтан 

олардың ана тілінде жасалуы тілді пайдаланушылардың ғылыми танымын 

ұлттық негізде жетілдіретіндігінде дау жоқ. Алайда ғылым тілінің сипатын 



осындай лексикалық, терминологиялық деңгейде түсіну мәселенің бір жағы 

ғана. Ғылыми терминология мен ғылыми мәтіндердің тілін бір деңгейге 

қойып қарауға болмайды. Осы ретте Р.А. Будаговтың ертеректе айтылған 

мына бір пікірі еске түседі: «Научный стиль – гораздо более многоплановая, 

чем научная терминология» [48, 215-б.]. Демек, тағы да қайталауға тура 

келеді, ғылым тілінің көп қырлылығы тілдің жазбаша түрлерінің барлық 

таңбалық деңгейлерінің  ғылыми мәтінді құраудағы қызметінен көрінеді. 

Сонда келтірілген анықтамалардың лингвистикалық жетімсіздігі бірден 

байқалып тұрады. 

 Тағы бір қосатын жайт, қазақ тіл білімінде ғылым тілін зерттеудің 

өзектілігі туралы айтылған пікірлерге (Ә. Қайдар, Р. Сыздық, М. Серғалиев 

т.б.) қарамастан, көп зерттеушілер осы ретте скептикалық көзқарасқа бейім 

екендігі жасырын емес. Мұның өзі әдеби тіл жөнінде, оның көп түрлілігі мен 

нормалары туралы біздің біліміміздің толық еместігін көрсетеді. Осы 

тұрғыда әлемдік лингвистиканың, оның ішінде орыс тіл білімінің ғылым 

тілін зерттеудегі жинақталған тәжірибесіне сүйенудің ешқандай әбестігі жоқ.  

М.Н. Кожина ғылыми стиль мәселелерін қарастыратын соңғы 

уақыттардағы зерттеулерді шартты түрде үш топқа бөледі: 1) Стилистика 

бойынша жалпы теориялық немесе шолу сипатындағы еңбектер. Бұларда 

стилистика саласының әр түрлі мәселелерімен бірге, ғылыми стильдің де 

ерекшеліктері қарастырылады. Бұл топқа Ш. Баллидың «Француз 

стилистикасы», Прага мектебінің зерттеулері, оның ішінде Б. Гавранектің, 

И.М. Коржинканың, К. Гаузенбластың т.т. еңбектері жатқызылады. Бұрынғы 

Кеңес    зерттеушілерінен    Л.В. Щерба,    В.В. Виноградов,      Г.О. Винокур,  

О.С. Ахманованың еңбектері енеді;  2) Ғылым тіліне арнайы назар аударып, 

оның өзіндік тілдік ерекшеліктерін баяндауға, кейбір жанрлық және стильдік 

түрлерін сипаттауға арналған еңбектер. Мұндай бағыттағы жұмыстар іштей 

екі    топ    құрайды:    а)  шетелдік    зерттеулер    Й. Коржинка,   Й. Филипца,  

М. Елинканың   және     орыс    тіліндегі     Р.А. Будагов,        О.А. Лаптева,  

М.П. Сенкевич т.б. көптеген авторлардың жұмыстары; ә) 

стилостатистикалық    зерттеулер       (Й. Мистрик,      В. Фукс,          Й. Краус,  

М.П. Кульгав, С.И. Кауфман, Г.А. Лескис т.т.); 3) Бұл топты таза 

стилистикалық емес жұмыстар құрайды, оған енетін жұмыстар өздерінің 

алдына айрықша мақсат қойып, өзіндік әдіс-тәсілдер қолданады. Бұған 

негізінен, қолданбалы тіл білімі (машиналы аударма) мәселелеріне арналған 

еңбектер      жатқызылады         (Р.Г.  Пиотровскийдің   «Статистика   речи»,  

Н.Д. Андреевтің редакциялығымен шыққан «Статистико-комбинаторное 

моделирование языков» жинағы т.т.) [9, 19-21-б.].  

 Сонымен, ғылым тілінің басты-басты ұғымдары қандай дегенде 

ойымызға ғылым тілі, ғылыми стиль, ғылыми тіл, ғылыми мәтін  тәрізді 

терминдер оралады. Көп жағдайда аталған бұл терминдер бір-біріне 

теңестіріп жұмсалады да, нақты ажыратыла бермейді. Авторлар негізінен, 

бұл терминдік тіркестердегі тіл және стиль ұғымдарына интуитивті 

сүйенеді. Әрине, алдыңғысы неғұрлым кең мағынаны қамтиды да, соңғысын 

өзінің құрамына қосады.  



Ғылыми мәтін өз кезегінде дара функционалдық стильді түзеді. 

Мұндайда стиль мен тіл терминдерінің мағыналары сәйкес келіп жатады. 

Қазақ  тіл  білімінде  осы  мәселеге  неғұрлым  жақынырақ,  нақтырақ  келген  

Ә. Қайдар былай деп жазады: «ғылым тілі» мен «ғылыми тіл» деген ұғымдар 

өзара байланысты болса да, екеуі бір емес. «Ғылыми тіл» әр саладағы 

ғылымның өзіне ғана тән тілдік ерекшеліктерінің белгілі жүйесі, қолданыс 

тәсілдері. Бұл терминдерді көбінесе «ғылыми стиль» деп те атайды. «Ғылыми 

тілге» қарағанда «ғылым тілінің» мағынасы әлдеқайда кең, ауқымы зор. 

Өйткені «ғылым тілі» деген ұғым жалпы әдеби тілдің атқаратын әлеуметтік 

қоғамдық қызметінің үлкен бір саласын қамтиды» [23, 9-10-б.].  

Айта кету керек, стиль мен тіл ұғымдарының айырым-өзгешелігін 

кезінде Б. Гавранек тұжырымдаған: тіл лингвистикалық құрылымдарды 

іріктеудің жалпы мақсатымен анықталады, функционалдық стиль 

айтылымның ерекше мақсатымен анықталады [49, 556-б.]. Сонда ғылыми 

мәтіндердегі тілдің негізгі қызметі, яғни ғылыми білімді жеткізу мен 

объективтендіру қызметі немесе когнитивті және коммуникативті қызметі 

тілдік құралдардың жиынтығын анықтайды, сондықтан Б. Гавранектің 

өлшеміне сәйкес ғылыми мәтіндер тілін стиль ретінде емес, тіл ретінде 

қарастыру керек болады.  

Орыс тілінің зерттеушісі В.П. Даниленко ғылым тілін дербес 

функционалды тіл ретінде қарастырады. Мұндай жағдайда ғылым тіліне 

үлкен дербестік беріліп, ол өзінің элементтерінің құрамы мен қызметі 

жағынан «жалпы әдеби тілдің ғана емес, жалпы ұлттық тілдің де аясынан 

шығады» [50, 10-б.].  

Ғылым тілі әдеби тілдің бір түрі екендігі Ө. Айтбаевтің анықтамасында  

келтіріледі: «Ғылым тілі – ғылыми негізде жасалатын өзіндік қалыптасу 

принциптері бар, стильдік өңі ерекше әдеби тілдің бір түрі. Әдеби тілдің 

ғылымға қызмет ететін бір тармағы. Адам, қоғам, табиғат жөнінде ақиқат 

ақпарат беретін, шындықты баяндайтын ғылыми мәтін (текст). Ғылым тілі 

көптеген ғылыми зерттеулерде ғылыми стильмен теңестіріледі» [51, 88-б.]. 

Осы орайда ғылым тілінің талдау нысаны тілдің жазбаша түрінің барлық 

таңбалық деңгейлері – лексика, морфология, синтаксис, кейде фонетика 

болып табылады, олардың ғылыми мәтіндегі қызметі қарастырылады. 

Зерттеушінің «өзіндік қалыптасу принциптері бар», «стильдік өңі ерекше» 

деген жолдарынан нені аңғаруға болады? Бұл ұлттық тілдің ғылым 

саласында жұмсауға қажетті, қабілетті тілдік құралдарының болуы, ерекше 

тілдік құрылымдардың жасалуы деп түсінуге жетелейді. Және ол ғылыми 

стильдің лексикасынан ғана емес, басқа да деңгейлерінен (соның ішінде 

синтаксисті айрықша атауға болады) көрінеді. Сондай тілдік-стилистикалық 

құрылымдарды қарастыру, оның узус (тұрақты) ретінде анықталған, сондай-

ақ жекелік, авторлық сипаттағы «окказионалдық» көріністерін таба білу 

маңызды.  

Әлемдік лингвистикада ғылым тілін неғұрлым тар мәндегі сипаттау 

былайша түсіндіріледі: ғылым тілі арнайы сөздік пен арнайы синтаксистен 

тұратын таңбалар жүйесі, әрі бұл жүйенің әрбір элементі нақты ғылыми 



білімнің элементіне сәйкес келеді. С.Е. Никитина «ғылым тілі ұғымдық-

логикалық тілге сай келеді» деген Ш. Баллидің сөзін алға тарта отырып, 

ғылым тілін бұлайша түсіндіру түрлі ғылым салаларындағы жасанды 

символикалық тілдердің жасалуына, «химия тілі», «математика тілі» дейтін 

ұғымдардың пайда болуына байланысты екенін айтады. Семиотикалық 

тұрғыдан олар ішкі құрылымымен және табиғи тілмен ара қатысын 

белгілеуде қызықты. Символикалық тілде лексика да, синтаксис те жасанды, 

математикалық тілдерде символдар бірінші және екінші дәрежелі болып 

ажыратылады; біріншісі ұғымдық нысандарды ауыстырса, екіншісі 

синтаксистік бірліктерді, яғни операция типтерін тіркейді. Мұндай тілдер 

ғылым тілінің бір бөлігі ретінде оны табиғи-жасанды құрылымға келтіре 

отырып, ғылыми мәтіннің тілін құрайды [52, 27-б.].  

Сөйтіп, жоғарыда келтірілген пікірлерден ғылым тілі ұғымының тіл 

білімінде мына мағыналарда түсіндірілетіні байқалады: 1) ғылым тілі - 

ғылыми мәтін тілі, яғни соған теңестіру; 2) ғылым тілі - әдеби тілдің бір түрі; 

3) ғылым тілі - арнайы сөздік пен арнайы синтаксистен тұратын таңбалар 

жүйесі. 

Соларды жинақтай келе, біз мәселеге қатысты мынадай ой түюге 

мүмкіндік аламыз. Ең алдымен, ғылым тілі - қарым-қатынастың ғылыми 

аясында жасалатын лексика-грамматикалық жүйесі бар тұтас құрылым. 

Ғылым тілі ұғымының кең болатын себебі, ол ғылыми стильді танытатын 

тілдік құралдарды ғана емес, ғылыми ая қатынасындағы барлық 

функционалдық-стильдік белгілерді, түрлерді қамтиды. Осы орайда ғылыми 

стиль, я болмаса ғылыми тіл терминдері номенклатуралық атау болып 

табылады, яғни өзінен кең ұғым ғылым тілін құрайтын бір бөлік ретінде 

көрінеді. Салыстырмалы түрде көркем әдебиет тілі мен көркем әдебиет 

стилі деген ұғымдарды алуға болады: біріншісі, өзінің құрамына образ, 

стиль, жанр, әдеби рамка сияқты парадигмалардың барлық элементтерін 

қосса, екіншісі номенклатуралық атаулармен – метафора, ритмика, 

баяндаудың модальділік типтерімен ерекшеленеді. Ғылыми мәтінді ғылыми 

аядағы қарым-қатынастың негізгі тілдік өнімі деп қараймыз. 

Осы айтылғандарды қорыта келе, ғылыми тіл, ғылыми стиль, ғылым 

тілі деген ұғымдарды былайша саралап, терминологиялық жағынан 

неғұрлым мәндерін нақтылай көрсетуге болатын тәрізді: ғылыми тіл - адам 

қызметіндегі ғылыми аяны қамтамасыз ететін тілдің бір түрі, осы саланы 

сипаттайтын мәтіндердің жиынтығы. Ғылыми стиль функционалды, бұл 

термин тілдің ғылыми мәтіндердегі синтезделу заңдылықтарын қарастыру 

үшін қолданылады. Ғылым тілі ұғымы ғылыми стильдің ядросы мен шеткері 

аймағын құрайтын таңбалық бірліктердің, қолданыстардың грамматикалық 

және семантикалық құралдарының тұтас жүйесі. Бұл ұғымдар өзара тығыз 

байланысты, сондықтан контекстік синонимдер ретінде қолданыла береді.  

 

 

 

 



1.4.1. Ғылым тілі мәнмәтініндегі терминология 

 

 Қазақ тіл білімінде термин мен терминология мәселесі әсіресе, ХХ 

ғасырдың соңғы онжылдығында күрт өзгеріске ие болып, ерекше қарқынмен 

зерттеле бастады. Бұған себеп - әдеби тіліміздің терминологиялық жүйесінің 

«қазақылану» сипаты болды. Солақай саясаттың тілге үстемдік етуі 

салдарынан, термин атаулыны орыс тілінен ешқандай талғаусыз қабылдау 

үрдісінің басым болғаны шындық. Бүгінгі таңда термин жасау ісіне ұлттық 

мүдде тұрғысынан қайта қарау немесе кезіндегі А. Байтұрсынұлы бастаған 

ұлтжанды қазақ зиялыларының терминжасам тәжірибесін жалғастыру ісі 

қайта жанданды. Соған сәйкес қазақ тілінің байырғы сөздік қоры термин 

жасауда неғұрлым белсенді пайдаланылып, терминологиялық лексика таза 

қазақ (немесе «қазақы») терминдерімен байи түсті. Осының бәрі қазақ 

тіліндегі терминология мәселесінің ғылыми әрі практикалық жағынан қауырт 

зерттелуіне негіз болды. 

 Академик Ә. Қайдар терминология бойынша қазіргі атқарылып жатқан 

алуан түрлі жұмыстарға былайша баға береді: «Өлеңге әркімнің-ақ бар 

таласы...» деп ұлы Абай айтқандай, қоғамда күн санап туындап жатқан жаңа 

ғылыми-техникалық ұғым-түсініктерді тілімізде бедерлеп-белгілеу 

қажеттігіне байланысты толассыз тоғытылып, пайда болып жатқан қат-қабат 

сөз тасқыны – терминдерге терминология саласындағы мамандар ғана емес, 

сол терминдерді қолданушы қалың жұртшылықтың да енжар қарауы мүмкін 

емес. Сондықтан болар, кез келген сауатты, саналы азамат, жалпы зиялы 

қауым «термин» десе болды, арқасы қозып, оның төңірегінен өрбіп, мәңгі-

бақи бітпейтін дау-дамайына араласа кетеді, өз пікірін айтқысы келіп 

тұрады» [53, 15-16-б.]. Қорғалған диссертациялар санымен салыстыратын 

пікірлер де бар: «... соңғы он жыл көлемінде терминология саласы бойынша 

маманданғысы келетіндердің қатары көбейе бастады. 1992 жылдан бергі 

мерзім ішінде терминология саласы бойынша екі тіл маманы, бір математик 

докторлық, сондай-ақ оннан астам тіл мамандары кандидаттық 

диссертациялар қорғады» [54, 15-б.]. Қазақ тілінде жарық көрген қыруар 

еңбектерге көз жүгіртіп өткеннің өзінде, олардың дені қолданбалы 

(практикалық) терминология мәселелеріне қатысты болып келетінін 

байқаймыз. Өйткені қолданбалы терминологияның мақсаты сол – 

терминдерді бірізге түсіру, жүйелеу, бекіту, нормалау сияқты. Көп пікірлер 

бұрынғы интернационализмдердің қазақша баламалары туралы айтылады. 

Қазақша сөз ұсынатын телехабарлар да пайда болды. Қазақ тілі деңгейінде 

мұның пайдалы жақтары да бар. Ұмытылып бара жатқан байырғы сөздерді 

санамызда жаңғырту, күн сайын пайда болып жатқан жаңа қолданыстардың 

көпшілікке тез таралуына ұйытқы болу т.т. шаралар лингвистикалық 

сергектікке бастайды. Сонымен бірге терминологияның теориялық 

мәселелері қаралатын лингвистикалық еңбектер де бар. 

 Терминологияны өзінше жеке сала ретінде қарайтын проблемалық 

мақалалар соңғы уақытта жариялана бастады. Айталық, зерттеуші Ш. Біләл 

осы уақытқа дейін терминологияны қалыптасқан дәстүр бойынша тіл 



білімінің бір саласы ретінде қарастырып келгенімізді айта отырып, бұдан 

былай «терминологияны ғылымтану саласы ретінде қарастыру қисынды» 

деген ой айтады [55]. Алайда лингвист ғалымдар бұл пікірмен келісе 

бермейді. Б. Момынова осы орайда былай деп жазады: «Терминологияны 

лингвистикадан бөліп жарғаннан гөрі, тілші-терминшілер терминдердің 

лингвистикалық табиғатын зерттеуді тереңдетіп, сонымен бірге оның 

психологиялық, логикалық, танымдық, философиялық, әлеуметтік қырларын 

да ұмыт қалдырмай, іргелес ғылым салаларымен түйісуі, тығыз байланыста 

қарастырылуы тұрғысынан т.б. ізденгендері орынды деп білеміз» [56]. 

 Терминологияны арнаулы сала, я болмаса лингвистиканың құрамына 

енгізетін көзқарастар әлемдік тіл білімінде де бар. Терминологияны білімнің 

арнаулы саласындағы ұғымдарды білдіру үшін жасалған таңбалар жиынтығы 

ретінде зерттеу бұрынғы Кеңес Одағында Д.С. Лоттенің, Еуропада (Австрия) 

Е. Вюстердің еңбектерінен басталады. Е. Вюстер терминологияны 

лингвистика, логика, онтология, ақпараттану және нақты бір білім саласының 

байланысынан туатын арнаулы сала деп санайды. Ф. Ригз терминологияны 

немесе терминтануды лингвистика мен философияның түйісуіндегі ғылым 

ретінде анықтайды. Оның ойынша, терминология лингвистикалық пәндер 

семантика, психолингвистика, лексикология, әлеуметтік лингвистика, тілдік 

жоспарлаумен тығыз байланысты, философия болса өз кезегінде 

терминологиямен логика және концептология арқылы жалғасады. 

Терминология лексикология мен концептологияның арасын жалғайтын көпір 

іспетті [Мына еңбекті қараңыз: 57, 68-б.]. В.М. Лейчик терминологияны 

өзіндік зерттеу нысаны мен әдістері бар дербес сала деп таниды. 

 Термин – белгілі бір білім саласымен тығыз байланысты. Білім 

саласының ғылыми ұғымдар жүйесінен тұратыны белгілі. Сол ғылыми 

ұғымдар жүйесі білім саласының нысаны мен оны сипаттаудың тәсілдері 

туралы құрылымдық сұлбасын жасайды. Ғылыми ұғымдар жүйесі неғұрлым 

анықталған саланы терминологиясы қалыптасқан деп атауымыздың сыры 

сонда болса керек. Осы орайда терминдер жүйесінің ұғымдар жүйесімен 

қатынаста келуі табиғи нәрсе. Алайда бұл екеуін бір деп қарауға болмайды. 

Олардың сәйкес келмей жататын тұстары да кездеседі: біріншіден, барлық 

ұғымдар тілдік жағынан толық бейнеленді деп айта алмаймыз; екіншіден, 

олай болса, қайсыбір ұғымдар өзінің терминологиялық мәнін айқын 

қалыптастыра алған жоқ; үшіншіден, бұл айтылғандардан ұғым атаулының 

терминдерге қарағанда көп кездесетінін аңғарамыз. Рас, термин – 

анықтамасы (дефинициясы) қалыптасқан ұғымға берілген атау. Алайда 

ғылыми мәтіннің мәні жаңа ұғымдар мен тұжырымдардың жасалуында десек 

(тіпті белгілі бір мәтіннің ішінде көрініс тапқанның өзінде), мәтіннен 

алынатын ұғымдар жиынтығы сол мәтіндегі терминдер жиынтығынан 

әлдеқайда көп болуы әбден мүмкін. Сонда ұғымдардың бір бөлігі ғана 

терминологиялық жағынан бекітілгені айқындала түседі.  

Терминнің семантикасының осындай күрделілігі олардың әр түрлі 

жақтан келіп зерттелуіне ұйытқы болады. Терминдер нақты бір білім 

саласындағы маман-зерттеушілердің тарапынан қарастырылады. Маман-



зерттеушілердің міндеті – ғылыми тіл таңбасы мен ол білдіретін нысан 

элементі арасындағы сәйкестікті белгілеу. Бұл дегеніміз нысанды (обьектіні) 

сипаттау арқылы терминнің жасалу жолын түсіндіру болып табылады. 

Белгілі бір ұғымды білдіруге қатысатын денотаттың ақиқаттығын тексереді; 

атау-концепт-денотат семантикалық үшбұрышындағы нақты 

референттердің денотаттық белгілеріне баса назар аударылады.  

 Терминологияны қарастырудың келесі бір саласы – терминдерді тіл 

бірлігі ретінде зерттеу, яғни ғылым тілін лингвистикалық талдау. Терминдер 

– ғылым мен техника тілінің негізгі лексикалық бірлігі. Демек, терминдер 

ғылым тілінің сөздік құрамында қарастырылады. Ғылым тілінің сөздік 

құрамы әр алуан, бірнеше қабаттан тұратынын ескерген жөн. Қазақ 

терминологиясында зертеушілеріміздің онша назар аудармай жүрген тұсы 

осы ма дейміз. Терминология өзінің семантикасы жағынан арнаулы лексика 

деп аталатын топтың құрамына енетіні белгілі. Лексиканың бұл құрамында 

терминдер ғана емес, номенклатуралық атаулар, ғылым тіл лексикасындағы 

кәсіби сөздер де қаралады. Солардың ара жігін ашу, ғылыми мәтіндегі 

қолданылу ерекшелігін көрсету аз қолға алынуда. Терминологияны 

жалпығылыми, ғылымаралық және жеке ғылымға тән терминдер деп 

топтастыру да қажет. Термин және жалпы қолданыстағы сөздердің 

арақатынасы туралы пікірлерді Ш. Құрманбайұлының монографиясынан 

табамыз [57]. Шыққан тегі сөз болғаннан кейін, терминнің өзіне ұқсас басқа 

лексикалық топтармен (неологизм, кәсіби сөздер, арготизм т.т.) ара жігі, 

айырмашылығы, шектесер тұстары болады. Термин жайлы сөз болғанда 

осындай лексикологиялық мәселелер де назардан тыс қалмауы керек. 

Сонымен, қазақ әдеби тілінің терминологиялық жүйесі қазіргі кезде 

үлкен өзгерістерді басынан кешіруде. Терминология саласы бойынша әр 

алуан қайшылықты көзқарастар, түрлі бағыттар қалыптасып отырғаны 

жасырын емес. Соның барлығында термин өзі қолданыс тауып отырған 

мәнмәтіннен (ғылыми мәтін) тыс, жеке қаралып, қайсыбір практикалық мәні 

бар байламдар мен тұжырымдар соған негізделіп айтылады. Біздің 

ойымызша, терминге толық лингвистикалық сипаттама оны ғылыми мәтін 

тілімен тығыз бірлікте алып қарастырғанда ғана берілуі мүмкін. Оның үстіне 

қазақ терминологиясының теориялық жай-жапсары мен практикалық 

міндеттері әбден сараланды деуге болмайды. Сондықтан мұндай тәсіл қазақ 

тілі терминдеріне байланысты теориялық және практикалық мәндегі 

тұжырымдар жасауға өз ықпалын тигізетіні даусыз. Сонда ғылыми мәтін 

тілін семантикалық аспектіде қарастыру дегеніміз ғылым тілінің негізгі өзегі 

(ядросы) болып табылатын терминдерге семантикалық талдаулар жүргізу. 

Осы орайда «семантикалық» сөзінің лексикологиялық мәніне баса назар 

аударып отырмыз. Семантикалық (терминологиялық) талдау терминдерді 

дербес қалпында емес, ғылыми мәтін қарамағында қарастыруға сүйенеді. 

Мұның өзі кейбір көзқарастарды басқаша қарауға мәжбүр етеді. Айталық, 

жалпы терминологияда терминнің контекске тәуелсіз екені бұлжымайтын 

қағида сияқты. Қазақ терминологтары да бұл өлшемді жоққа шығармайды. 

Алайда қазақ тіліндегі көптеген терминдер әсіресе, бұрынғы 



интернационализмдердің қазақша баламалары тікелей контекст ішінде ғана 

өзіндік терминдік қызметке ие болатындығы мәтінге кешенді талдау 

жүргізгенде белгілі бола түседі. Осыдан барып терминологиядағы 

көпмағыналылық, омонимия, синонимділік т.т. семантикалық процестер 

туындайды. Семантикалық талдау осындай құбылыстардың ара жігін 

ажыратуға (бұл теориялық мәселелер бойынша) және жаңа терминдер 

жасаудағы кейбір тілдік амалдардың орнын, ішкі, сыртқы себептердің 

ықпалы тәрізді қолданбалы сипаттағы мәселелерді нақты түсінуге жәрдемін 

тигізеді.  

 

1.5. Ғылыми тілдің негізгі жанрлары 

 

         Бұл тақырыпшада ғылыми мәтіндердің жанрлық түрлері туралы 

көзқарастарды жинақтауды, оларды жанрлық тұрғыда топтастыруға негіз 

болатын мәселелерді айқындау және жанрлық тілдік-құрылымдық 

ерекшеліктерін көрсетуді мақсат етеміз. 

          Ғылыми мәтіндерді жанрлық түрлерге бөлу – мазмұны мен мақсатына 

қарай тілден тыс (экстралингвистикалық) факторларға жатады. Солай бола 

тұра, бұл мәселені қозғауымыздың функционалдық стильді, нақтырақ 

айтқанда, ғылыми стильді зерттеуде үлкен тілдік маңызы бар. Себебі 

функциональдық стильдің қандай саласы болмасын шындық болмысқа 

қатыссыз өз ішкі ерекшеліктерін ашпақ емес. Тілдік құралдардың белгілі бір 

стиль аясында жұмсалу заңдылықтары, ерекшеліктері лингвистикалық емес 

деректерді есепке алғанда ғана айқындала түседі. Бұл туралы М.Н. Кожина 

былай деп жазады: «... исследование закономерностей функционирования 

языковых средств, специфики и структуры стилей может дать те ли иные 

результаты только при учете внелингвистических основ стилей» [9, 52-б.]. 

         Әуелі жанр ұғымының өзіне тоқтала кетелік. Бұл терминнің 

қолданылатын саласы көп. Содан болар, бұл ұғымға берілетін анықтамалар 

да негізінен жалпы сипатта болып келеді. Жанр дегенде ең алдымен кез-

келген әдеби шығарманың өзіндік белгілері, сипаты бар түрлері еске түседі. 

Қазақ филологиясында бұл ұғымының лингвистикадан гөрі әдебиеттануда 

қойылысы басым. Көп уақыт бойы осы ғылым саласының еншісіне бөлініп 

келді. Әдебиеттануда «шығарманың жанры, яғни кейіпі дегеніміз бірыңғай 

және біркелкі қиысқан өзгеше сипаттардың, ерекше образ жүйесінің, 

айрықша композиция құрылысының, лайық тіл оралымының, белгілі ырғақ, 

интонацияның т.б. нақты бірлігі» [58, 8-б.] деп түсіндіріледі. З. Ахметов 

жанрды «әдеби нұсқаларды тегіне, түр-түсіне қарай ажыратып бөлу 

негізінде» қалыптасатын ұғым деп санайды [59, 90-б.]. Жанр терминіне 

фольклортану тұрғысынан С. Қасқабасов төмендегідей анықтама береді: 

«Жанр дегеніміз - оқиғаны, идеялы шығармаға айналдырудың әдісі, жолы 

құралы» [60, 17-б.]. 

          Жанр ұғымына берілген өзге де анықтамаларды қарастыра келіп 

[Мына әдебиеттерді қараңыз: 61, 5-7-б.; 62, 21-29-б.; және т.б.], оның 

бірқатар өзіндік белгілерден тұратын әдеби шығарманың ( «әдеби» деген 



сөзді бұл жерде кең мағынасында: көркем, ғылыми, публицистикалық, ресми 

т.т. түрлерінде қолданамыз) түрі екендігін байқаймыз. Бір қарағанда, жанр 

ұғымына бірізді анықтама беру мүмкін емес сияқты. Зерттеушінің қандай 

көзқарасты ұстанып, қай тұрғыдан келетіндігіне байланысты бұл санат 

(категория) қашанда өзгермелі, күрделі болып көрінеді. Жанрдың шынайы 

табиғатын, мәнін айқындау үшін кешенді анықтамалар тізбегін ойластыру 

қажет. Тілдік тұрғыдан келгенде, жанр коммуникативтік-тілдік акті жүзеге 

асырылатын, динамикалық құрылымдық схеманы, үлгіні бойына жинақтаған, 

жазылған туынды (бұл термин А. Алдашеваның терминологиясы бойынша) 

ретінде көрінеді. Оған тән белгілер: а) мәтіннің композициялық-сюжеттік 

жағынан өзіндік құрылымдар мен формалардан тұруы; ә) мәтін көлемінің әр 

түрлі ерекшеліктерде келуі; б) мәтіннің кімге арналғандығы (адресат сипаты) 

мен мазмұны жағынан түрлі ерекшеліктерден тұруы т.т. тәрізді болып келеді. 

Осы сияқты өзіндік белгілерден тұратын әдеби шығарманың түрі жанр 

ұғымын қалыптастырады. Қазақ тіл білімінде ғылыми стиль мәселелері 

негізінен семантикалық (терминологиялық) тұрғыда сөз болғаны болмаса, 

ғылыми стильдің жанрлық түрлері, олардың тілдік ерекшеліктері туралы 

қарастыру жоқтың қасы (Бұл туралы ілгеріде айтылды). Кезінде академик 

В.В. Виноградов стильдің жанрлық ерекшеліктерін зерттеуді лингвистикалық    

стилистиканың   күрделі    проблемасы    ретінде    қойған [63, 14-б.]. 

         Жанр ұғымының осы уақытқа дейін лингвистикада аз кездесуінің 

себебін оның прагматикалық жағынан, прагматикалық бірлік ретінде 

қарастырылмауынан деп түсінген жөн. Жанрдың негізгі мәні сөйленісті 

(айтылымды) ақпарат алмасу мақсатымен, сондай-ақ коммуникативтік актіге 

қатынасушы тұлғалармен, сөйлеу субъектілерімен және адресатпен 

байланыстыратындығынан көрінеді. Жанрды таңдау сөйлеушімен 

(жазушымен) нақты бір стильдегі (немесе оның шағын түріндегі) сөйлеу 

субъектісімен іске асырылады. Мәтінде қамтылатын мазмұн сол сөйлеу 

субъектісі арқылы таңдалатын жанр түрінің заңдары бойынша сұрыпталады. 

Сол себептен де әрбір функционалдық стильде жазылған мәтін белгілі бір 

жанрлық түрлердің қалыптасу, я болмаса қолданылу дәстүрінің тарихын 

көрсетеді, сонымен бірге адам қызметінің сол саладағы ситуацияға 

байланысты тілдік тұлғалардың жұмсалу, бекітілу сапасын анықтайды. Осы 

тұрғыдан келгенде, әрбір жанрлық түрге белгілі бір нақты құрылым, алдын 

ала айқындалып қойған өзіндік қасиеттер (сапалық белгілер) тән болып 

келетіндігі түсінікті. Айталық, іскери жанр құрылымы аса қатаң болып 

табылады, сол қатаңдықтың сақталмауы іскери жанр түрлерінің 

қабылдануының бұзылуына әкеп соғады. Салғастыру үшін мысал келтірелік:  

Тұтыну рыногындағы бағаны тұрақтандыру 

жөніндегі кейбір шаралар туралы 

     Бәсекелестік деңгейін арттыру, тұтыну рыногында қолайлы жағдай 

жасау халықтың күнделікті сұраныс тауарларына қажеттілігін 

қанағаттандыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ 

ЕТЕДІ: 

1. Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда, Энергетика және 



минералдық ресурстар, Көлік және коммуникация, Ауыл шаруашылығы, 

Денсаулық сақтау және Төтенше жағдайлар министрліктері екі апта 

мерзімде: 

«Атамекен» кәсіпкерлер мен жұмыс берушілердің жалпыұлттық 

одағының, «Қазақстанның ұлттық тұтынушылар лигасы» қоғамдық 

қорының және басқа да салалық бірлестіктердің (келісім бойынша) 

қатысуымен жеміс-көкеніс және ет өнімдерін халыққа тікелей сату 

орынжарына үздіксіз жеткізуді және оларға оңайлатылған қол 

жетімділікті қамтамасыз ету жөніндегі ұйымдастыру іс-шараларын 

әзірлесін; 

     ағымдағы жылдың аяғына дейін мұнай өнімдеріне, газ бен электр 

энергиясына, темір жол көлігінің қызметтеріне бағаның тұрақтылығын 

қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдасын (Қазақстан Республикасы 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы, 

19/2005). 

         Келтірілген үзіндідегі сөздердің орын тәртібін ауыстыруға, я болмаса 

лексикалық бірліктерді олардың синонимдерімен алмастыруға болмайды. 

Айталық, мәтіндегі Қазақстан Республикасын – біздің еліміз, «туралы» 

септеулігін жөнінде, қатысты, бойынша т.т. сөздермен, халыққа сөзін 

халқымызға деген тұлғамен алмастыра алмаймыз. Және дәнекері 8 рет 

кездеседі, соған қарамастан оны да басқа сөзбен беруге болмайды. Құжат 

жанрларында бұлай болуы табиғи құбылыс саналады, өйткені мәтіннің 

коммуникативтік мүддесі соны көздейді. 

         Ғылыми стильдің жанрлары келтірілген мысалға қарағанда босаңдау 

келетіні рас, олар мәнмәтіндік жағдайларға байланысты өзінің құрамына 

көптеген нұсқаларды енгізуі мүмкін. Алайда бұл ғылыми стиль 

жанрларының өзіндік талаптары болмайды немесе ол сақталмауы мүмкін 

деген сөз емес. Мысалы:  

Тіл және логика 

     Логиканың зерттейтін пәні – дұрыс ойлаудың заңдылығы мен формасы. 

Ойлау – адам миының жемісі. Ой тіл арқылы жүзеге асырылады. Тіл – 

ойдың құралы. Тілсіз ой болмайды, ойсыз тіл болмайды. Тілдің атқаратын 

функциялары көп. Тіл арқасында адамдар бір-бірімен қарым-қатынас 

жасайды. Ғылым мен практикада, жасөспірімдерді тәрбиелеу мен оқытуда 

тілдің ролі өте зор (О.Айтбаев. Логика).  

        Келтірілген мәтін жанрынан қандай белгілерді аңғаруға болады? Негізгі 

белгілері – ықшамдылық, дерексіздік, дәлдік. Бұлар ойлаудың ғылыми типіне 

және мәтінді тыңдаушының қалай қабылдайтынына байланысты туындайтын 

белгілер. Келтірілген үзіндіде мәтін авторы өзі тақырып етіп алып отырған 

мәселені, яғни сөйлеу тақырыбын неғұрлым толық баяндауға ұмтылады. Бұл 

мақсат мәтін ішінде негізгі тақырыптан өрбитін көптеген басқа ұғымдардың 

туындауына әкеледі. Мысалдағы Тіл мен логика-ны бастапқы ұғымдық 

бірліктер десек, олар өз кезегінде мәтіндегі ойды дамыту үшін мынадай 

бірліктерге сараланады: Тіл, табиғи тіл, жасанды тіл, сөйлеу, жазбаша 



сөйлеу, ауызша сөйлеу, тіл – ойдың құралы, логика – дұрыс ойлау, ойлау – 

адам миының жемісі, тілсіз ой болмайды, ойсыз тіл болмайды және т.б.  

        Демек, ғылыми мәтін жанрларында рационалды бағыт үстем тұрады, ол 

өзінің кең көлемділігімен (көптеген ұғымдық бірліктерге ажыратылуымен), 

талдап қорытушылығымен, логикалық құрылымымен ерекшеленеді. 

         Жанр ұғымын лингвистикалық тұрғыдан нақтылау оның сөйленісті 

ұйымдастыратын прагматикалық санат екендігін көрсеткенде ғана жүзеге 

асады. Қазіргі лингвистикалық прагматика нәтижелерін сөйленістің белгілі 

бір типін, мәтіннің қатынасы арқылы қатынастың белгілі бір типін анықтауда 

пайдалану қажет. Сондықтан М.М. Бахтиннің сөйлеу жанрлары мен 

грамматикалық формалардың бірінсіз бірінің күні жоқ екенін ескертуі дұрыс 

айтылған. Егер грамматика тілдік жүйенің тілдік элементтерін 

ұйымдастырса, ал жанр сөйленістің құрылымын мазмұндық жағынан 

ұйымдастырады [Қараңыз: 64,  241-242-б.]. 

         Жанр туралы осы айтылған коммуникативтік-прагматикалық 

аспектілерді жинақтай келе, жоғарыда айтылған белгілермен қоса, 

мыналарды да көрсетуге болады: а) жанр сөйленісті ұйымдастыру барысында 

нақты өмір сүретін прагматикалық категория; ә) жанр функционалдық 

стильмен тығыз байланысты, өйткені жанрлық парадигмалар стильдік 

байланыста болып келеді және стильдік белгілерді сол прагматикалық 

белгілердің негізінде саралайды; б) жанрлық түрлер тарихи сипатта, ол түрлі 

уақыт кесінділерінде қолдану дәстүрінің кеңейе түсуі арқылы қалыптасады, 

орнығып жүйеленеді; белгілі бір функционалдық стиль аясында жанрлық 

түрді таңдау үш түрлі фактор арқылы жүзеге асады: сөйлеуші интенциясы, 

мазмұнның тілдік-логикалық қатыстылығы, мазмұнның композициялық 

құрылымы (ресімделуі) т.т. 

          Ғылыми әдебиет тілі көп зерттелген орыс тіл білімнің өзінде ғылыми 

мәтінді жанрлық түрлерге ажыратуда ортақ көзқарас жоқ. Жанрлық 

топтастыру әрбір зерттеушінің қандай принциптерді негізге алатынына 

байланысты жасалып жүр. Т.Н. Мальчевская осы орайда мына мәселерге 

назар аударады: мазмұндау тәсілдері, мазмұнның нақтылығы мен 

абстрактілігі, мазмұндаудың ықшамдығы мен кеңдігі (толықтығы), жинақтау 

деңгейлері, интеллектуалдық ақпараттың мақсаты мен міндеттері [65, 106-б.]. 

Н.М. Разинкина жанрға қатысты үш факторды келтіреді. Олар: 1) құрылым 

формасы; 2) ақпараттың сипаты; 3) ақпараттың эмоционалдық бояуы. Осы 

факторларға сүйене отырып, ғылыми прозаның мынадай түрлерін 

ажыратады: 1) монография; 2) журнал мақалалары; 3) рецензия; 4) оқулық 

(оқу құралы); 5) лекция; 6) баяндама; 7) ақпараттық хабарлар (конференция, 

симпозиум, конгресс т.б. туралы); 8) жарыссөз (мысалы: конференцияда); 9) 

анықтамалық материалдар [30, 85-б.]. 

        Ю.В. Ванников ғылыми және техникалық мәтіндерді түрлерге 

ажыратуда функционалдық белгілеріне қарай топтастыруды ұсынады [66, 47-

б.]. 

        Е.С. Троянскаяның топтамасы назар аудартады. Зерттеуші ғылыми 

стильде жазылған мәтін типтерін анықтауда көркем әдебиет шығармаларын 



топтастырудағы тек – түр (жанр) – жанрлық түр сияқты сатылы 

байланысты еске алады. Сондай-ақ сөйлесімнің тұтас бірлігінің жиынтығы – 

тілдік жанрды тудыратын мәселелер ретінде кезінде М.М. Бахтин ұсынған 

үш факторға (Олар: 1) тақырыптық-мәндік жағынан толық аяқталушылық; 2) 

сөйлеушінің сөйлеу еркіндігі мен түпкі ойы; 3) аяқталудың типтік 

композициялық-жанрлық формалары) сүйене отырып, мынадай 

топтастыруды ұсынады: 1) академиялық (таза ғылыми) мәтіндер: 

монография, мақала, диссертация, ғылыми-техникалық есеп, тезис, баяндама, 

хабарлама, жарыссөз және т.т.; 2) ақпараттық-ресми мәтіндер (жанрлары: 

реферат, аннотация және т.т.; 3) анықтамалық-энциклопедиялық ғылыми 

мәтіндер (жанрлары: энциклопедия, анықтамалық, сөздік т.т.); 4) ғылыми-

бағалауыштық мәтіндер (жанрлары: рецензия, пікір, сараптама 

қорытындысы, полемикалық жарыссөздер т.т.); 5) ғылыми-оқу мәтіндері 

(жанрлары: оқулық, оқу құралыдары, лекция т.т.); 6) ғылыми-нұсқаулық 

мәтіндер (жанрлары: нұсқау, басшылықтар, памятка, ұсыныстар, ілеспе 

құжаттар, әдістемеліктер, бағдарлама т.т.); 7) ғылыми-іскерлік мәтіндер: а) 

ғылыми және техникалық құжаттар (жанрлары: патент, авторлық куәлік, 

стандарт, техникалық талаптар т.т.); ә) басқару мәтіндері (жанрлары: акт, 

ұсыным, рекомендация, келісім, рекламация, жоба, қаулы, шешім, жарғы, 

жоспарлық құжат, есеп, хат т.т.) [62, 22-23-б.]. 

          Әрине, бұл бөліністегі қайсыбір жанр түрлерінің (әсіресе, ғылыми-

іскерлік мәтіндер) ғылыми стильге жататындығының өзіне күмән келтіруге 

болады. Олардың ішінде ғылыми мәтіннен гөрі ресми құжатқа жақын келетін 

мәтін үлгілері де кездеседі. Алайда Е.С. Троянскаяның жанр құрылысының 

жетекші түрі (ядросы), шеткері және шекаралас (стильаралық) аймақтары 

барын көрсетуі және орыс тіліндегі ғылыми мәтіндердің сан-салаға бөлініп 

саралануы ондай күдіктің орынсыз екендігіне көз жеткізеді. Дегенмен бұл 

автор өз топтастыруында көптеген зерттеушілер айтып жүрген шығарманың 

көлемі мәселесіне назар аудармаған.  

        М. Серғалиев жанр табиғатын белгілі бір функционалдық стильдің 

шағын түрлерімен бірлікте алып қарастырады. Ғалымның өз сөзімен айтсақ: 

«... функционалдық стильдердің шағын стильдері белгілі бір мәтіндердің 

жиынтығы ретінде көрініс береді, ал сол мәтіннің әрқайсысын шағын 

стильдің құрамына енетін жанр деп атаған жөн сияқты» [67, 55-б.]. Осы 

тұрғыдан келе отырып, ғылыми стильді таза ғылыми шағын стиль, оқулық-

ғылыми шағын стиль және көпшілікке арналған ғылыми шағын стиль деп 

бөледі [67, 96-б.]. Мұндай пікір жанрлық-стильдік және коммуникативтілік 

белгілерді ескергеннен де көрініс алып отыр, сонымен бірге жалпы ғылыми 

тіл жанрларының жинақталған жиынтық бейнесін көз алдымызға елестете 

алады. Сондықтан бұл көзқарас кейбір нақтылауды қажет етсе де, ғылыми тіл 

тармақтарының тілдік-стильдік белгілерін дұрыс береді.  

         Сөйтіп, ғылыми мәтіндерді әр түрлі белгілері бойынша жіктеуге 

болады. Солардың ішінде басымдық танытатын үш негізгі белгі мыналар: 1) 

шығарманың көлемі; 2) мәтіндегі баяндау типтері; 3) мәтіннің кімге 

арналғандығы (адресат сипаты). 



         Мәтіннің көлеміне қарай ірі топ (монография, оқулық, лекциялар курсы 

т.т.), орта топ (баяндама, мақала, лекция т.т.), кіші топ (баяндама тезистері, 

аннотация, резюме, рецензия т.т.) тәрізді топтарға ажыратуға болады. 

         Адресат сипаты арқылы біз ғылыми туындының бір ғана мамандарға 

арналғандығын, не болмаса кең көлемді аудиторияға арналғандығын біле 

аламыз. Сонда бір ғана мамандар үшін жазылған туындыны таза ғылыми, ал 

мамандармен бірге өзге де оқырмандарға арналған мәтінді ғылыми-көпшілік 

деп атау орынды. Бұл жөнінде Р. Сыздық былай дейді: «... ғылыми әдебиет те 

таза ғылыми, яғни белгілі бір ғылым саласының мамандарына арналған және 

ғылыми-көпшілік, яғни қалың оқырман қауымына ұсынылған болып 

ажыратылады. Алдыңғысында ғылыми терминдер, олардың ішінде 

көпшілікке түсініксіздері молынан қолданылатын болса, ғылыми-көпшілік 

қолды әдебиетте жалпыға түсініксіздеу терминдер суреттеме жолымен 

(тіркестермен) түсіндіріліп беріледі...» [25, 175-б.]. 

         Сөз болған негізгі белгілерімен қоса қайсыбір қосымша белгілерді де 

көрсете кеткен жөн. Айталық, ғылыми шығармаларды мазмұн деңгейіне 

қарай анықтамалық, журналдық, монографиялық, мемуарлық, ақпараттық 

әдебиет деп бөлушілік осындай белгінің қатарына жатса керек. Сондай-ақ 

ғылыми мәтінде коннотациялық бағыттың қаншалықты дәрежеде орын 

алуына байланысты туындының кейбір топтарға ажыратылуын жанама 

сипаты бар белгілерге қосамыз. Бұл айтылғандарды мына кесте арқылы 

беруге болады:  

Кесте 3  

 

негізгі белгі қосымша белгі  

Шығарманың көлеміне қарай 

Мазмұндау тәсілдеріне немесе 

баяндау типтеріне қарай  

Адресат сипатына қарай 

Коннотациялық сипатына қарай 

Мазмұндық деңгейіне қарай 

         Монографиялық жанр коммуникативтік жағынан болсын, құрылымдық 

жағынан  болсын  ғылыми  тілдің  ең  бір  күрделі  жанры   болып   табылады.  

Р.С. Аликаев мұны монографиялық макромәтіннің мазмұндық, құрылымдық 

күрделілігіне байланысты деп санайды. Зерттеушінің айтуында, 

монографиялық макромәтін тақырып жағынан біріккен көптеген 

микромәтіндердің жиынтығынан тұрады, макромәтіндер өз кезегінде 

гипертемаларды  бөлудің  негізінде  шығатын  шағын  темалардан   құралады 

 [22, 56-б.]. Аталған зерттеуші монографиялық жанрдың неміс және орыс 

тілінің тәжірибесінде екі жүз жылдан астам өмір сүріп келе жатқанын айта 

отырып, бұл тілдерде толық қалыптасқан жанр ретінде оның мынадай 

белгілерін көрсетеді:  

- монографияның   тақырыбы   пәндік   ғылымның   өзекті   мәселесін 

қарастыруды көрсетеді; 

- мазмұндық  күрделілігі  жағынан  сөйлесімнің  иллокутивті  күші бір 

ғылыми саланың (пәннің) дамуына едәуір үлес қосады; 

- құрылымы   жағынан   монография   кіріспеден,   зерттеудің    негізгі 



тұжырымдарынан, тақырыпқа қатысы бар барлық мәселелер бірізділікпен 

қарастырылатын бірнеше тараулардан немесе бөлімдерден, зерттеудің қол 

жеткізген нәтижелерін баяндайтын қорытындыдан тұрады [22, 57-б.]. 

          Монографияның негізгі бағдары  –  «сендіру  (көзін жеткізу),  дәлелдеу, 

нақты мысалдар келтіру». Сөйтіп, автор ұсынған «Х жүйесі ақиқат болып 

табылады» деген айтылымды орнықтыру. Бұл бағдар өз кезегінде шағын 

топтарға бөлінеді. Оларды сұлбаға салып айтсақ мынадай: «А құбылысының 

орын алатындығын хабарлау», «А В-мен байланысты екенін дәлелдеу», «В 

өзінің құрамына С мен D-ны қосатынын хабарлау» т.т. 

         Қазақ тілінде монографиялық жанрдың дамуы оқу-ғылыми 

әдебиеттерге қарағанда кешеуілдеп дамыды деп айту керек. Оның объективті 

себептері бар. Қазан төңкерісіне дейін және одан кейін де біздің елімізде 

жаппай сауаттандыру процесі жүріп жатты, сондықтан зерттеушілер ғылым 

саласындағы белгілі бір өзекті мәселені қазбалап зерттеуден гөрі, сол саланы 

жалпылама игеруді, таныстыруды мақсат етіп қойды. 1.3 тараушасында 

келтірілген еңбектердің негізі осы оқу-ғылыми әдебиеттері болып табылады. 

Сондықтан қазақтың ғылым тілі оқу-ғылыми әдебиеттері арқылы 

қалыптасып дамыды деу шындыққа жақын болар деп ойлаймыз. Оның 

үстіне, жоғарыда да ескертілгендей, монографиялық жанр тақырыбы 

жағынан біріккен көптеген макромәтіндердің жиынтығынан тұрады және бұл 

бір ғана монографиялық зерттеудің сипатынан көрінбейді, жалпы 

монографиялық жанрдағы көптеген туындылардың жалғастық, сабақтастық 

сипатынан да көрінеді. Мұның өзі белгілі бір ғылым саласының дамуынан, 

оның өзекті мәселелерінің түбегейлі зерттелуінен, диссертациялық 

жұмыстардың қорғалуынан туатын жағдай. Әдетте монография жанры мен 

диссертацияны бір-бірімен байланыста қарап жатады. Бұлар бірін-бірі 

толықтыратын тұтас макромәтін ретінде ажырамас бірлікте (диссертациялық 

жанрдың қайсыбір дербестігіне қарамастан) қаралады.  

          Алайда қазақ тілінде монографиялық жанр мүлде дамымады деген 

біржақты пікір болмау керек. Әсіресе, қазақ тіліндегі төл ғылым салалары, 

айталық, әдебиеттану, лингвистика, тарих салалары бойынша қалыптасқан 

үрдіс болды. Қазіргі кезде бұл үрдіс басқа да, нақтырақ айтқанда, 

жаратылыстану, техникалық бейіндер (профильдер) бойынша өріс алып 

жатқаны шындық. 

           Монографиялық жанрдың бір мысалы ретінде М. Әуезовтің «Абай 

Құнанбаев» атты монографиялық зерттеуін (М. Әуезовтің мына 

басылымдары бойынша дайындалған: «Абай Құнанбаев», А., 1967; «Жиырма 

томдық шығармалар жинағы», А., 1979-1985; «Абайтанудан жарияланбаған 

материалдар», А., 1988) алуға болады. Сипаты жағынан бұл еңбек зерттеу 

нысанын тарихи тұрғыдан қарастырған монография. Ғылымдық маңызы 

қазақ әдебиеттануындағы абайтану саласын қалыптастыруымен құнды. Бір 

тақырып бойынша көптеген мәселені қамтиды, яғни монографиялық жанрға 

тән тақырып бірлігі принципін жақсы сақтаған. Мысалы: 

      М. Әуезов. Абай Құнанбаев. А., 1995. 

      1. Абай Ибраһим Құнанбайұлы. 



      2. Абайды тану. 

     3. Абайдың өмірбаяны. 

     4. Абайдың жас шағындағы шығармалары. 

     5. Абайдың лирикалары. 

     6. Абайдың поэмалары. 

     7. Абайдың қара сөздері. 

     8. Ақылбай шығармалары туралы. 

     9. Мағауияның шығармалары. 

     10. Абай ақындығының айналасы. 

     11. Абай жайын зерттеушілерге. 

     12. Орыс классиктері мен Абай. 

     13. Абай еңбектерінің биік нысанасы. 

     14. Абай мұрасы жайында. 

     15. Сәбит Мұқановтың «Абай Құнанбаев» атты монографиясы туралы. 

     16. Ә. Жиреншиннің «Абай Құнанбаев» деген кітабы туралы пікір. 

     17. Көкбайдың ақындығы. 

         Еңбектің бұл құрылымынан мәтін тұтастығын, тақырыптардың бір-

бірімен мазмұндық және құрылымдық жағынан байланысып жатқандығын 

байқаймыз. Мәтін үш коммуникативтік бағдарды негізге алып өрбіген: 

«Абайдың өмірбаяны мен шығармашылығы», «Абайдың ақындық айналасы», 

«Абай туралы зерттеулерге пікір». Сонда сөйлеуші (автор) жеткізгісі келген 

ой, мақсат, тақырып осы құрылымдық топтастыру арқылы коммуникативтік 

жағынан да байланыста екенін көреміз. Демек, бұл еңбек монографиялық 

жанрға тән ілгеріде аталған белгілерді жақсы сақтаған. 

          Әдебиеттану саласы бойынша баяндау типтеріне, мәтін үзіктерінің 

логикалық бірлігіне қарап, Б. Кенжебаев шығармаларының да 

монографиялық жанр үрдісінде жазылғанын аңғаруға болады. Автордың 

шығармаларындағы тұтас макромәтін ретінде көрінетін белгілі бір мәселелер 

өз ішінен микромәтіндерге бөлініп, барлығы бір тақырыпты коммуникативтік 

және семантикалық тұтастықта беруге қызмет етеді. Әдетте көп зерттеушілер 

макромәтін дегенде шығарманың бөлімдерін, тарауларын, тақырыптарын 

атайды. Осы орайда «ХХ ғасыр басындағы әдебиет» туындысындағы 

макромәтіндер оның құрылысы болып табылар еді: 

 Бірінші тарау. Қоғамдық жағдай және әдебиет; 

 Екінші тарау. Ағартушы ақындар; 

 Үшінші тарау. Ағартушы демократ ақын-жазушылар; 

 Төртінші тарау. Ұлт-азаттық көтеріліс туралы өлең, жырлар; 

 Жалпы қорытынды. 

 Алайда көрсетілген тараулардағы әрбір абзац, күрделі синтаксистік 

тұтастықтың өзі макромәтін ретінде толық көріне алады. Бұл тақырыптың 

(осы орайда біз тақырып деп алғашқы сөйлемді айтамыз) нақты 

айқындылығынан, оны айқындайтын келесі сөйлемдердегі логикалық 

бірізділіктің күштілігінен. Тілдік мысалдарға жүгінейік. 

 ХІХ ғасыр ішінде Россияда капитализм өсіп, өркен жайды. 



 Капитализм ішкі Россияның өзінде терең бойлап тамырлап өсумен 

қатар шет-шалғай өлкелерге, бұрын артта қалған, жер жүзілік 

базарлардан алшақ жатқан жерлерге де тарады, өркен жайды: Кавказға, 

Сібірге, Орта Азияға, қазақ даласына жайылды. Солардың шаруашылық, 

саяси, мәдени өмірлеріне әсер етті. 

 Сонымен, ХІХ ғасырдың ортасынан бастап Қазақстанда да 

капитализм дәурен сүрді: өлкеде сауда-саттық, ұсақ, қол өнеркәсіп, 

отырықшылық, егін салу көбейді, тау-кен өндіріс орындары, темір жолдар 

салынды. Өндіріс күші дамып, шаруашылықтың өнімі артты. 

 Келтірілген үзіндідегі макромәтін тақырыбы: Ресейде және 

Қазақстанда капитализм өмір сүрді. Ол көптеген микромәтіндердің 

жиынтығынан (капитализмнің ішкі Ресейден шет-шалғай өлкелерге 

таралуы, олардың шаруашылық, саяси, мәдени өмірлеріне әсер етуі, ұсақ 

өнеркәсіптің, отырықшылықтың, егін салудың т.т. шаруашылық 

түрлерінің дамуы) тұрады. Мұндай баяндау түрінде бірінші сөйлемнің 

атқаратын қызметі үлкен (Келтірілген мәтінде ХІХ ғасыр ішінде Россияда 

капитализм өсіп, өркен жайды). Ол өзінің бойына бүкіл ақпаратты сақтайды. 

Одан кейінгі сөйлемдер сол ақпаратты кеңейтуге қатысып тұр. Автордың 

коммуникативтік бағдары алғашқы сөйлем арқылы дамытылады. Демек, 

алынған мәтіннің өзінен-ақ ілгеріде сөз болған «А құбылысы орын алады», 

«А В-мен байланыста», «В өзінің құрамына С мен D-ны қосады» 

сұлбаларының ізін көреміз. Мұндағы «А құбылысы» – Ресей мен 

Қазақстандағы капитализм, «В» – шет-шалғай өлкелерге (Орта Азия, Сібір, 

қазақ даласы) капитализмнің тарала бастала бастауы, «С мен D» - 

шаруашылық, саяси, мәдени өмірдің өзгере бастауы.  

 Мәтін үзіктерінің арасында себептілік байланыс күшті. Себептілік 

байланыс мәтін құрамындағы түсіндірмелі құрмалас сөйлемдерден және 

айтылған ой мен оның бөліктерінің логикалық байланысын арттырушы 

сонымен сөзінен көрінеді. Сонымен бірге мәтін үзіктерінің ғана емес, әрбір 

шағын мәтінді құрайтын сөйлемдердің арасында логикалық бірізділік қатаң 

сақталады. Автор негізгі тақырыпты осылай дамыта отырып, оны 

жинақтайды. Жинақтау мысалға алынған үзіндіден кейін жеке абзац ретінде 

былай жалғасады:  

 Өлкеде капитализмнің дәурен сүруіне байланысты, ХІХ ғасырдың 

ақырынан, әсіресе ХХ ғасырдың басынан қазақ арасында оқу-ағарту 

жұмысы күшейді, қазақ тілінде кітаптар, газеттер шықты. Қазақ 

халқының сана-сезімі ояна бастады. 

 Сөйтіп, хабарламалық сипатқа ие мұндай баяндауларда түсіндірудің 

өзге де түрлері, айталық, хабарлау, суреттеу, дәлелдеу, саралау, топтастыру, 

толықтыру, жинақтау т.т. араласа, астарласа жүреді. Негізгі тақырыпты осы 

тәріздес баяндау түрлері арқылы ашу оны толықтыратын сөйлем санына, я 

болмаса абзац санына байланысты емес. Ол сол тақырыптың қаншалықты 

мәндік маңыздылығын ескере отырып құралады. Мысалы, сондай негізгі 

тақырыптың бірі, яғни макромәтін «ХХ ғасырдың басында қазақ арасындағы 

оқу-ағарту жұмысы» . Тақырып екі микромәтін арқылы баяндалады. Оның 



бірі – «мұсылманша оқу», екіншісі – «орысша оқу».  Алдыңғысы 16 абзацтан 

тұрады, кейінгісі – 9 абзацтың көлемінде сипатталады.   

Зерттеушілер ғылыми стильге объективтілік модальділіктің тән 

екендігін жиі айтады. Мұның өзі сөйлемдер арасындағы логикалық 

байланыстың айқын көрінуінен, ғылыми ойдың композициялық 

қозғалысының мәтінде нақты бейнеленуінен көрінеді. Сөйтіп, мәтіндегі тіл 

орамдылығының беріктігін білдіреді. Осы жағынан келгенде, Б. Кенжебаев 

шығармалары ғылыми стильдің барлық талаптарын қатаң сақтаған 

туындылар болды деп айта аламыз. Ғалымның туындыларындағы кез келген 

бөлікті алып қарасаңыз,  оларда стиль ерекшеліктері дұрыс ескерілгенін 

байқаймыз. Мына бір абзацқа назар аударайық: 

Қазақ даласының Россияға қосылуы ХІХ ғасырдың орта шенінде 

аяқталды. Осыдан бастап, Қазақстан әкімшілік-басқару жағынан болсын, 

саяси-шаруашылық жағынан болсын Россияға тәуелді күй кешті. Россияның 

тұрмысында болған экономикалық өзгерістер, саяси оқиғалар, мәдени 

дамулар азды-көпті, ертелі-кешті Қазақстанда да болып, қазақ халқы 

өмірінің әр саласына әсерін тигізіп отырды. 

Бар болғаны екі жай сөйлем, бір құрмалас сөйлем қатысқан шағын 

мәтін үлкен ақпаратты жеткізіп тұр. Мәтінің мағыналық тұтастығы «Россияға 

қазақ даласының қосылуы» ұғымынан көрінеді. Басқа сөйлемдердегі баяндау 

осы мәселенің төңірегінен табылады. Алғашқы сөйлемде жалпы пайымдау 

бар, ақпараттың тезистік мәні осы сөйлемде хабарланады. Келесі жолдарда 

онда айтылған жалпы ақпараттың (оқиғаның) салдары баяндалады. Ол үшін 

көсемше оралым (осыдан бастап), бірыңғай мүшелер (әкімшілік-басқару 

жағынан болсын, саяси-шаруашылық жағынан болсын; экономикалық 

өзгерістер, саяси оқиғалар, мәдени дамулар) қатысқан. Бұл синтаксистік 

құралымдар (конструкциялар) сөйлемдердің семантикалық жүгін 

күрделендіре түседі, автордың ойын санамалап жеткізу үшін жұмсалады.  

Монографиялық жанрдың коммуникативтік-прагматикалық ерекшелігі 

туралы айтқанда, оның сөйлеу субъектісімен (монография авторы) тең 

дәрежеде интеллектуалды даму деңгейіндегі немесе ғылыми қызығушылығы 

ұқсас адамдарға арналатынын, басқаша айтқанда, коммуникативтік актіге 

қатынасушылардың тең прессупозицияға ие екендіктерін ұмытпаған жөн. 

      Монографияға диссертация типологиялық жағынан ұқсас келеді. 

Сонымен бірге бұл екеуінің арасында айырмашылықтар да кездеседі. 

Диссертация монографияға қарағанда неғұрлым қатаң формадағы макромәтін 

ретінде көрінеді. Егер монография көптеген бағдарды (хабарлау, сендіру, 

дәлелдеу, суреттеу, жинақтау, саралау, топтастыру т.т.) есепке алып құрылса, 

диссертацияда солардың бәрі бір арнаға түсіріліп, мына сұлбада өрбиді: 

«Мәселенің ақиқаттығын дәлелдеу», «автор көзқарасының шүбәсіздігіне 

оқырманның көзін жеткізу». Әрине, көрсетілген бағдарлар диссертацияның 

монографиямен, сондай-ақ ғылыми мақалалармен ажырамас байланыста 

екенін жоққа шығара алмайды, небәрі диссертация жанрының кейбір 

ерекшеліктерін көрсетеді.  



         Ғылыми тілдің ең бір дамыған және еркін жанры – ғылыми мақала 

болып табылады. Мақаланың еркіндік сипаты онда қамтылатын материал 

мазмұнының құрылымынан, мәтіннің логикалық ұйымдасу, коммуникативтік 

мүшеленуі тәртібінен, тақырыпты таңдаудан көрінеді. Осы орайда сөйлеу 

субъектісі қатаң формаға сүйенбейді, айталық диссертацияның 

құрылымынан орын алатын ресмилік оларда сақтала бермейді. Мұндай 

ерекшеліктер ғылыми мақалаларды түрлерге топтастыруда да көптеген 

көзқарастардың болуына әкеледі. Е.С. Троянская мақаланың жеті түрін 

көрсетеді: деректерді ықшам баяндау; ғылыми нәтижелерді кең баяндау; 

ғылыми-әдістемелік мақала; тарихи-ғылыми мақала; теориялық мақала; 

пікірталастық мақала; жарнамалық мақалалар [62]. 

         Т.Н. Мальчевская арнайы баяндау мақаланы, жинақтау мақалаларын 

бөліп көрсетеді [65]. 

         Ю.А. Васильев мақала мазмұнының теориялық, практикалық және 

ақпараттық бағдарын ескере отырып, оларды негізінен мынадай түрлерге 

бөледі: теориялық, әдістемелік және техникалық мақалалар [68].   

         Келесі бір автор Р.С. Аликаев ғылыми мақалалардың аталған барлық 

түрлерін екіге бөліп қарайды: ақпараттық мақалалар және концептуалдық 

мақалалар [22].  

        Қазақ тілінде оқу-ғылыми шағын стилі жақсы дамыған. Ғылыми 

стильдің бұл түрінің негізгі жанрлары – оқулық, оқу құралдары, оқу 

мақалалары. Бұл үшеуі бір-бірімен тығыз байланыста, өйткені 

прагматикалық мақсаттары ортақ. Олардың басты бағдарлары оқу процесінің 

немесе оқу коммуникациясының мақсаты «үйретумен» (оқытумен) 

байланысты. Бұл жалпы мақсат өз кезегінде көптеген шағын міндеттерді 

құрайды: ақпаратты жеткізу мен бекіту, игеру, яғни рецепиентті оқу 

процесінің белгілі бір әрекетіне тарту, қабылдауды неғұрлым жеңілдету. 

          Оқу әдебиеттеріндегі мазмұнның композициялық мүшеленуі автор 

ойының қозғалысына және негізгі мақсаттың көрініс табуына (шешілуіне) 

байланысты. Автор қалай болғанда да оқулықта баяндалатын мазмұн 

материалының қабылдауға неғұрлым қолайлы болғанын қалайды және соған 

жету мақсатын өзіне қояды. Мысалы, жаңа сипаттағы мектеп, лицей-

гимназияға арналған оқулықтың бірі – «Ежелгі әдебиет» (авторы: А. 

Қыраубайқызы). Оқулықта ғылыми ақпарат коммуникативтік бағдарға сай 

қабылдаушылардың танымына сәйкес неғұрлым жеңілдетіп берілген. Оқулық 

атауының («Ежелгі әдебиет») және оның бөлімдері (тараулары) 

тақырыптарының (Мысалы: І-тарау: «Заманымыздан бұрынғы аңыз-жырлар 

(сақ-ғұн, үйсін дәуірі, б.з.б. УІІ ғ. – б.з. ІУ ғ.)», ІІ – тарау: «Түрік қағанаты 

дәуіріндегі әдебиет (У-УІІ ғ.ғ.)», ІІІ-тарау: «Оғыз дәуіріндегі әдебиет (ІХ-Х 

ғ.ғ.)», ІУ-тарау: Ислам дәуіріндегі әдебиет (Х-ХІІ ғ.ғ.)», У-тарау: «Алтын 

Орда дәуіріндегі әдебиет (ХІІІ-ХІУ ғ.ғ.)») ғылыми жағынан байыптылығына, 

салмақтылығына қарамастан, олардың мазмұны қарапайым болып келеді. 

Оны мына мысалдан байқаймыз: 

      Қазақ мәдениеті біздің дәуіріміздің арғы жағындағы скиф-сақ 

тарихынан басталып, түріктер тарихына жалғасады. Бұрын қазақ, 



қырғыз, түрікпен, қарақалпақ, қарашай, өзбек, ұйғыр, татар, башқыр, 

бурят (саха), Түркия түріктерін бір ауыз сөзбен түріктер деп атаған. 

Қазақтың кең даласында еркін жортқан ата-бабаларымыз бізден екі 

жарым-үш мың жыл бұрын-ақ ақыл-айламен, қылыш-найзамен елін, жерін 

сақтай білді. Дәстүріне берік болды. Алыс-жақын елдермен байланыс 

жасады. Қазақта «Ұлың – Үрімге, қызың – Қырымға» деген мақал бар. Одан 

ұғатынымыз: аталарымыздың атының тұяғы Рим мен Қырымға дейін 

жеткендігі. Он бірінші ғасырдағы ғалым бабамыз Махмұд Қашқари 

«Түрікше сөздік» деген кітабында: «Сол кездегі қыпшақтардың мекені Русь 

пен Румға дейін созылады», - деп жазған. Қазақтар – ежелден өнерлі, 

шешен, дана халық...  

         Оқулықтың өн бойында белгілі бір ғылыми ақпарат осындай қарапайым 

тілмен баяндалып отырады. Автор «ақпараттың берілуін» тыңдаушылардың 

оны қалай қабылдайтынына, ал «ақпараттың игерілуін» тыңдаушылардың 

оны қалай түсінетініне қарап түзеді. Автордың коммуникативтік бағдарына 

сәйкес мәтінде субъективті модальділік элементтері де кездесіп отырады. 

Олар автордың сөйлеу тақырыбына деген жеке қатынасы болып табылады. 

Айталық, «Сіз – қазақ дейтін ұлы халықтың ұрпағысыз!», «Сіз де сондай 

болыңыз, өсіп-жетіп толыңыз!» тәрізді көтеріңкі үнмен айтылатын лепті 

сөйлемдер ғылыми ақпараттың берілуіне қатыссыз, автордың мәтіндегі 

субъективті қатынасы деуге болады.  

         Қазіргі кезде әртүрлі сала, мамандықтар бойынша шығып жатқан 

оқулықтар, оқу құралдары баршылық. Алайда солардың қайсыбірінде 

жанрлық ерекшеліктер, композициялық түзілім көбіне-көп ескеріле бермейді. 

Сондай-ақ, монографиялық үрдісте жазылған еңбектер оқу құралдары, 

құрылымы жағынан оқу құралдары сипатындағы әдебиеттер монография 

делініп жүреді. Ғылыми тіл мәдениетіне қатысты бұл мәселелерді өз алдына 

бөлек әңгіменің жүгі ретінде қарай отырып, оқу әдебиеттерінің 

композициялық құрылымы жөнінде мынаны айтқан жөн. Әдетте оқулықтар 

мен оқу құралдарының сыртқы композициясы дәстүрлі схема бойынша 

құрылады: кіріспе мен негізгі бөлім, негізгі бөлімнің тараулары, 

параграфтары, олар бойынша жасалатын қортындылар. Оқулық 

құрылымының курс бағдарламасы бойынша құрылуы жеткіліксіз, ол белгілі 

бір пәннің ұғымдарын жүйелі түрде бейнелеп қарастыру керек, сонда ғана 

ғылыми пәннің жалпы сұлбасы танылады. Оқулықтың әрбір бөлімі, тарауы 

өзіне мына элементтерді қосады: 1) нысанның сипаттамасы; 2) нысанның 

қасиеттерін мысалдар арқылы түсіндіру, негізгі қызметтерін айту, жаңа 

білімді логикалық тәсілмен анықтау; 3) тақырыпқа қатысты ұғымдарды 

талдау, салыстыру, салғастыру, сондай-ақ бағалау арқылы жинақтау.  

        Сонымен, бұл тармақты қорыта келгенде, ғылыми тілді жанрлық 

тұрғыдан саралау өзінің мақсат-мүддесіне қарай тілден тыс факторлардың 

қатарынан саналады. Қарым-қатынастың белгілі бір аясындағы әрбір мәтін 

функционалдық стильдің бір түріне жататындығымен сипатталады және сол 

стильдің мазмұндық-құрылымдық белгілерінен туындайтын өзіне тән тілдік 

құралдармен ресімделеді. Мұндай өзіндік тілдік құралдар стилистикалық 



нормалар жүйесін құрайды. Бұл стилистикалық нормалар жүйесінен уәжді 

ауытқу саналы түрде жүзеге асады, автор мақсатты ауытқу арқылы 

оқырмандармен тығыз қарым-қатынас орнатуды көздейді, мәтіннің жоғары 

деңгейдегі ақпараттылығына жетуді мақсат етеді. Сонымен бірге белгілі бір 

функционалдық-стильдік нормадан уәжсіз ауытқу да болады. Мұндай 

жағдайда екеуара қарым-қатынас (автор – оқырман) бұзылады, берілетін 

ақпаратты бағалау мен ой тезіне салудың және қабылдаудың қиындығына 

ұшыратады.  

        Жанр ұғымының лингвистикалық мәні оның сөйленісті 

ұйымдастыратын прагматикалық категория екендігінен көрінеді. Жанрлық 

ұйымдасу, сол арқылы туындайтын стилистикалық біртектілік белгілі бір 

мәтінді біртұтас қабылдаудың қажет талабы болып табылады. Бір қарағанда, 

жанр мен функционалдық стиль ұғымдары ұқсас болып көрінуі мүмкін, 

алайда бұл екеуі бір нәрсе емес, көптеген жақтары арқылы олар 

ажыратылады. Айталық, стильді таңдау қарым-қатынас аясына байланысты 

болса, ал жанр – қарым-қатынас ситуациясына байланысты жүзеге асады.  

         Ғылыми тілдің жанрлары басқа жанрлық құрылымдардан, мысалы, 

құжаттық жанр түрлерінен ерекшеленіп тұрады. Құжаттарда әрбір сөз, 

сөйлем ешқандай ауыспалы мәнсіз тура мағынасында жұмсалатын болса, 

оларға қарағанда ғылыми тіл жанрлары босаңдау келетіні рас, соңғысы өзінің 

құрамына көптеген тілдік нұсқаларды (оппозициялық құрылымдарды, 

синонимияны т.б.) енгізуі мүмкін. Сонымен бірге ғылыми тіл жанрларының 

да қолданылу дәстүріне сәйкес өзіндік талаптары болады.  

         Ғылыми тілді жанрлық тұрғыдан топтастыруда түрлі көзқарастар бар. 

Тек-түр-жанрлық түр тәрізді сатылы байланысты негізге ала отырып, сөйлеу 

үдерісіндегі мәтіннің аяқталушылық дәрежесін, субъект-адресат факторын, 

сондай-ақ шығарма көлемін (межесін) еске ала отырып, ғылыми тілдің 

мынадай негізгі жанрларын атаймыз. Таза ғылыми мәтіндер: монография, 

мақала, диссертация; оқу-ғылыми мәтіндері: оқулық, оқу құралдары; ғылыми 

бағалауыштық мәтіндер: рецензия, пікір. Тармақшада солардың кейбіріне тән 

композициялық-тілдік түзілім баяндалады.  

Тарау бойынша түйін. Жұмыста ғылыми тіл ұғымына ерекше мән 

беріледі. Ғылыми тіл – адам қызметінің ғылыми қарым-қатынас аясындағы 

сөйлеу (бұл жерде жазбаша түрі еске алынады) әрекетін қамтамасыз ететін 

қолданыс тілінің бір түрі, ғылым салаларын баяндайтын мәтіндердің жалпы 

жиынтығы деген мәнде жұмсалады. Осы орайда тіл термині қазақ тіл 

білімінде ежелден келе жатқан дәстүр бойынша «сөйлеу» ұғымының 

баламасы (орысша «речь») ретінде қолданылады (сондай-ақ, осы мағынада 

«тіл», «қолданыс тілінен» басқа «сөз», «лебіз» терминдері де әдебиеттерде 

қолданылып жүр). Қарым-қатынастың қандай түрі болмасын сөйлеу (тіл) 

арқылы тілдік жүйенің барлық мүмкіндіктерін пайдаланады [60, 31]. Ал 

қазіргі «дискурс» терминін қолданудан саналы түрде бас тарттық, себебі 

соңғы аталған ұғым өзінің мазмұнына ауызша сөйлеу түрінің де элементтерін 

қосады, біздің жұмыстың деректері жазба мәтіндерге негізделеді.  



 Өткен жүзжылдықтың соңында әлемдік тіл білімінде «адам факторы» 

орын алды. Тіл – адам қоғамы үшін қызмет ететін жүйе, тілді тасымалдаушы 

да, сөйлеуші ле, ойлайтын да – адам. А. Байтұрсынұлының «Тіл – адамның 

адамдық белгісінің зоры» деген қанатты сөзге айналып кеткен сөзінің 

астарында тілдің қарым-қатынас аясындағы қоғамдық қызметі ескерілсе 

керек. Демек, тілді тану мен түсінудің өзі оны тасымалдаушы – адаммен 

бірлікте алып қарастырғанда ғана өз үддесіне жетпек. Бұл қағида қазақ тіл 

білімінде де назарға алынып жүр. Ф. Оразбаева былай деп жазады: «Сөйлесім 

тілі – тек адамзатқа ғана тән әрекет, тек адамдар ғана тіл арқылы сөйлей 

алады, ұғыныса алады... Сөйлесім әрекеті тек сөйлеу мүшелерінің қызметіне 

ғана емес, ойлау мен пайымдаудың, сана мен мидың да ерекшелігіне 

қатысты» [33, 8-б.]. Келесі бір зерттеуші Э. Оразалиева: «тіл – тек адам 

қажетін өтеуге жұмсалатын құрал» [69, 7-б.] – деген қорытындыға келеді. 

Біздің жағдайда осы бағытта зерттеу нысаны шығармашылық қызметтің 

құралы ретіндегі пайдаланылатын мәтін (мәтін арқылы автор) болып 

табылады.  

 Ғылым – адамның парасатты қызметінің аясына енеді. Ғылыми қарым-

қатынас аясындағы адам әрекеті – менталды (ойлау) әрекет. Сондай әрекеттің 

жемісі ретінде негізгі тілдік өнім – мәтін пайда болады. Әрине, мәтін – 

адамның ойлау әрекеті мен тіл қызметінің бірлігі арқасында іске асады. 

Ғылыми мәтін – зерттеу нысаны сипатталған және ой операциялары жүйелі 

баяндау тәсілдері арқылы көрініс тапқан, бір-бірімен логикалық 

байланыстағы белгілі бір қорытындыларға жетелейтін баяндау. Қарым-

қатынас аясы – ғылыми мәтіннің (тілдің) жасалуына ықпал ететін қоғамдық 

сананың түрі, ойлау типі, таным сабақтастығы тәрізді экстралингвистикалық 

факторлардың басын біріктіретін түпкі негіз.  

 Бұл тараудың маңызды тұсы ғылыми тілдің шындықты танудағы рөлін 

көрсетумен де сипатталады. Осы орайда біз тілдің мынадай үш түрлі 

қызметіне айрықша назар аударамыз: 1) когнитивтік (ойлау); 2) 

аккумулятивтік (білімнің қорлануы); 3) коммуникативтік (мамандардың 

қарым-қатынасы, жаңа білім алу мен қалыптастыру). Демек, жалпы ғылым 

тілінің мәртебесін білдіретін маңызды буындар білімді жинақтау, сақтау, 

тарату қызметімен байланыста болады.  

 Ғылым саласындағы қарым-қатынастың өзіндік үлгілерін анықтауда 

қарым-қатынас тақырыбы, тілдік құралдардың жұмсалу тәртібі, әлеуметтік 

ұстаным т.б. факторлар ерекше орын алады. Ғылыми қарым-қатынас 

аясындағы коммуникативтік жағдаяттар мынадай компоненттерден 

құралады:  

 Қарым-қатынас мақсаты 

 Қарым-қатынас мазмұны 

 Тілді жөнелтушінің сипаттамасы 

 Қабылдаушының сипаттамасы 

 Қарым-қатынас тәсілдері 

 Тілдік құралдарды пайдалану ерекшелігі.  



  Ғылыми аяда қарым-қатынас ілгеріде де ескертілгендей, «автор-мәтін-

адресат», сондай-ақ жалпы прессупозициялардың қатысуымен жүзеге асатын 

үдеріс, олардың негізгі типі де осы үлгілер негізінде көрінеді.  

 Тарауда ғылым тіліне қатысты қолданылатын басты ұғымдарды 

саралап және ғылым тіліндегі орталық нысан – терминологияға байланысты 

өз пікірімізді білдіре кеткенді жөн көрдік. Солардың әрқайсысына мынадай 

сипаттамалар ұсындық:  

 Ғылым тілі - ғылым саласындағы таңбалық бірліктердің, 

қолданыстардың грамматикалық және семантикалық құралдарының тұтас 

жүйесі.  

 Ғылыми тіл - адам қызметіндегі ғылыми аяны қамтамасыз ететін тілдің 

бір түрі, осы саланы сипаттайтын мәтіндердің жиынтығы.  

Ғылыми стиль - ғылыми мәтіндердегі тілдің синтезделу 

заңдылықтарын қарастыратын стиль түрі.  

Ғылыми мәтін – ғылыми аядағы қарым-қатынастың негізгі тілдік өнімі. 

Терминология – білім саласымен тығыз байланысты қаралатын ғылыми 

ұғымдар жүйесі, білім саласының нысаны мен оны баяндаудың тәсілдері 

жөніндегі құрылымдық (семантикалық) сұлба.  

Қарым-қатынастың белгілі бір аясындағы әрбір мәтін функционалдық 

стильдің бір түріне жататындығымен және сол стильдің мазмұндық 

белгілерінен туындайтын өзіне тән тілдік қолданыстармен ерекшеленеді. 

Осыдан барып белгілі бір мәтінді тұтастай қабылдаудың талабы – жанр, 

жанрлық ұйымдасу мәселелері пайда болады. Ғылыми тілдің жанрларын  

топтастыруда түрлі көзқарастар бар. Диссертацияда ғылыми тілдің негізгі 

жанрлары ретінде мыналар аталынады: таза ғылыми мәтіндер: монография, 

мақала, диссертация; оқу-ғылыми мәтіндері: оқулық, оқу құралдары; ғылыми 

бағалауыштық мәтіндер: рецензия, пікір.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екінші тарау  

 

ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ ТІРКЕСТЕРДІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ-

СЕМАНТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ 

КОММУНИКАТИВТІК-ПРАГМАТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

2.1. Сөз тіркесі: теориялық мәселелер, зерттелуі, көзқарастар 

 

Сөз тіркесі синтаксистік нысан ретінде қазақ тіл білімінде едәуір 

зерттелді. Осыдан елу шақты жыл бұрын профессор М. Балақаев қазақ тіл 

білімінде сөз тіркесі мәселелері жүйелі түрде енді қолға алына бастады деп 

жазса 70, 6-б., қазіргі таңда сөз тіркесі түрлі қырынан көптеген 

монографиялар мен зерттеулердің негізгі қарастыратын нысанасына 

айналған десе де болады Бұл туралы мына еңбектерді қараңыз: 71; 72; 73, 9-

19-б.; 74, 67-97-б.; және т.б.. Біз осы орайда сөз тіркесі туралы ғылыми 

көзқарастардың толысу, даму тарихына толық тоқталуды мақсат тұтпаймыз, 

өйткені сілтеме жасалған әдебиеттерде олар жеткілікті баяндалған. Біздің 

мақсатымыз - сөз тіркесінің қандай жақтарына зерттеушілер көбірек назар 

аударды және осы мәселеге қатысты кейбір жаңа көзқарастардың қай 

тұрғыда өрбіп отырғанына  тоқталу. 

Қазақ тілінде ғана емес, жалпы түркі тілдерінде сөз тіркесі өзінің кең 

мағынасындағы қолданысында көптеген сөздер тіркесін қамтиды. Мұны 

кезінде    түркітанушы    ғалымдар   атап   көрсеткен     болатын.    Айталық,  

Н.А. Баскаков сөз тіркесінің құрамына предикативті сөз тіркестерін (немесе 

сөйлемдерді), анықтауыштық сөз тіркестерін (Аталған автор «анықтауыштық 

сөз тіркестері» деп предикативті тіркестерден басқа барлық сөз тіркестерін 

түсінеді – С.Ә.), күрделі сөздер мен тұрақты фразеологиялық бірліктерді, 

идиомаларды жатқызады. Бұл топтарды әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері 

болуына байланысты екі бөлімге бөліп қарастырады: 1) синтаксистік 

бірліктер болып табылатын, яғни жылжымалы, мағыналық жағынана дербес 

атау  сөздердің  тұрақты   емес  тіркесуі   болып   табылатын   сөз   тіркестері;  

2) лексикалық бірліктер болып табылатын, яғни синтаксистік бірліктердің 

лексикалануы нәтижесінде пайда болған және сөздер тіркесін емес, жеке 

сөздер жасайтын сөз тіркесі 77, 55-85-б.. 

М.З. Закиев сөз тіркестерін сөздердің байланысу сипатына қарай 

синтаксистік және фразеологиялық сөз тіркестері болып бөлінетінін айтады. 

Ғалымның анықтауында, сөз тіркестері дегеніміз кем дегенде толық 

мағыналы екі сөздің нақтылаушы қатынастары арқылы жасалатын тіркестер 

78, 107-б.. Бұл ғалымның тұжырымдарындағы бір ерекшелік, тұрақты 

тіркестерді «фразеологиялық сөз тіркестері» деп атай отырып және олардың 

                                                
 Орыс тіл білімінде сөз тіркесі синтаксисінің зерттелуі жайында мағлұматты мына 

еңбектерден алуға болады: 75,17-19; 76, 60-66;. 



компоненттері арасындағы байланыстың синтаксистік сөз тіркестеріндегідей 

болатынын ескеріп, сондай-ақ А.И. Смирницкийдің «фразеологиялық 

тіркесімділік тілдің синтаксистік құрылысын зерттеу барысында да міндетті 

түрде есепке алыну керек» дейтін пікірін негізге ала отырып, оларды 

(тұрақты тіркестерді) тек лексикологияның ғана емес, синтаксистің де, соның 

ішінде әсіресе, сөз тіркестерін қарастыру барысында зерттеу қажет екендігіне 

мән береді 77, 107-б.. 

Келесі бір түркітанушы ғалым Н.З. Гаджиева сөз тіркесінің екі жақтан 

қарастырылатынына назар аударады: 1) қолданылуы, тілдегі (сөйлеудегі) 

қызметі тұрғысынан; 2) статикалық тұрғыда 79, 80-б. (Түркі тіл білімінде 

сөз тіркесі жөніндегі ғылыми пікірлер Н.З. Гаджиеваның аталған еңбегінде 

жинақталып беріледі – С.Ә.). 

Сөз тіркесіне қатысты ғылыми әдебиеттерде ең алдымен, оның 

анықтамасына, негізгі ерекшеліктеріне тоқталады. Қазақ тіл білімінде еркін 

сөз тіркесі туралы ежелден қалыптасқан анықтама бар. Ол мынау: 

«Синтаксистік қарым-қатынасты білдіру үшін кемінде толық мағыналы екі 

сөздің сабақтаса байланысқан синтаксистік тобын сөз тіркесі дейміз» 80, 8-

б.. Бұл анықтама бойынша сөз тіркесі болу үшін, біріншіден, оның 

құрамында  толық мағыналы екі сөз болу керек; екіншіден, олар сабақтаса 

байланысады, яғни басыңқылық-бағыныңқылық ыңғайда болады; үшіншіден, 

тіркескен сөздер синтаксистік қатынаста жұмсалады 81, 32-б.; 82, 45-б.; 

және т.б.. Зерттеу еңбектерінде сөз тіркесінің құрылымдық ерекшеліктеріне, 

сөз таптарының тіркесімділігіне көңіл бөлінеді. Профессор Т. Сайрамбаев сөз 

тіркестерінің мына жақтарына баса назар аударады: 1) сөз тіркесінің 

байланысу формалары, 2) сөз тіркесінің байланысу амалдары, 3) сөз 

тіркесінің синтаксистік қатынастары, 4) сөз тіркесінің түрлері 71, 12-б..  

Сонымен бірге, сөз тіркесінің өзге тілдік тұлғалардан (сөз, сөйлем, 

тұрақты тіркес) айырым-өзгешелігі, сөз тіркесі құрамының күрделену 

барысы сияқты мәселелер аталған еңбектерде сөз болады. 

Сөз тіркесінің құрылымы тұрғысынан соңғы уақытта оған жаңа сипат 

берушілер бар. Бұл әсіресе, сөз тіркесіндегі бағыныңқылық қатынасты 

(басыңқы сыңар) жақтаушылар тарапынан өріс алып отыр. Бағыныңқылық 

қатынас болғандықтан, сөз тіркесінің бір сыңары басыңқы, екіншісі 

бағыныңқы болып келетіні белгілі. Мұндағы басыңқы сыңар сөз тіркесінің 

грамматикалық бітімін белгілейді 10, 12-б.. Соның ыңғайына қарай сөз 

тіркесін топтастыру қазақ тіл білімінде бұрыннан бар. Зерттеушілерді 

қызықтыратыны - басыңқы сыңардың құрамы. Т. Сайрамбаев есімді, етістікті 

тіркестермен бірге ортақ басыңқылы деген үшінші топты бөледі 83, 26-34-

б..  Сөз тіркесінің басыңқы сыңарлары кандидаттық диссертация деңгейінде 

де қарастырылуда 84. 

Сөз тіркесі синтаксисіне қатысты соңғы көзқарастар оның қызметіне 

байланысты өрбиді. Қазақ тілі синтаксисінің мамандары сөз тіркесін сөйлем 

құрауға қатысатын материал екенін бірауыздан мойындайды. Бір ескеретіні, 



қазақ зерттеушілері сөз тіркесінің осы қызметін көрсетумен ғана шектеледі. 

Сөз тіркесінің атқаратын қызметі туралы орыс тіл білімінде жүйелі 

баяндалады: «Словосочетание в языке выполняет несколько функций: 1) 

служит строительным материалом для предложения, входит в его состав; 2) 

употребляется в качестве названия (в частности, заголовка); 3) служит 

осовным элементом текста при некоторых видах его сегментированного 

построения» 76, 73-б.. Академик М.С. Серғалиев сөз тіркесінің осындай 

қызметін негізге ала отырып, оны сабақтаса байланысқан сөз тіркестерінен 

емес, салаласа байланысқан сөз тіркесі де атқара алатынын дәлелдейді. 

Ғалымның пікірінше: «салаласа байланысқан сөздер тобы да сөйлемнің 

құрылыс материалы болатыны сөзсіз. Екіншіден, мерзімді баспасөз 

беттерінде, көркем шығармаларда, сирек те болса, салаласа байланысқан 

сөздер тізбегінің ұшырасатынын теріске шығару да әділетсіздікке жатар еді. 

Үшіншіден, көптеген сөйлемнен әлдебір үзінді алғанда, тең функционалды 

сөздердің байланысы көзге ұрып тұратыны анық. Ендеше, басыңқы-

бағыныңқылы қатынаста болатын сөз тіркестерінің болатыны сияқты, қатар, 

тең келіп, салаласа байланысатын сөз тіркестерінің қолданысымызда жиі 

кездесетініне назар аудару қажет болады» 82, 46-б.. Сөйтіп, автор сөз 

тіркестерінің негізгі ерекшеліктері мен принциптерін тек сабақтаса 

байланысудан емес, сонымен бірге салаласа байланысудан  да көретінін  

мәлім етеді. 

 Қазіргі авторлар бұл пікірді жақтауға бейім. Айталық, Қ. Шәукенов сөз  

тіркесі тек сабақтастық байланыста ғана болады деген пікірге қосыла 

бермейді. Оның ойынша, сөйлемде айтылған ойға қатысты қандай сөз де  

тіркеске түсе алады. Автор сөз тіркестерінің (сөйлем мүшелерінің) 

салаластық қатынаста тұрып та ойды білдіре алатынын жоққа шығармайды 

85, 12-б.. Бұл зерттеушінің сөз тіркесі жөніндегі көзқарастарының 

ерекшелігі сол, сөз тіркесі мен сөйлем мүшелерінің арасына теңдік белгісін 

қоймайды. Автордың өз сөзімен айтатын болсақ: «... бір сөйлемде сөз тіркесі 

мен ондағы сөйлем мүшелерінің саны бірдей болмайды... Міне, осы жағдай 

сөз тіркесі синтаксисі мен сөйлем синтаксисінің бір еместігін аңғартады. 

Сөйтіп, синтаксистің осы екі саласын бір-бірінен айыра білудің әрі қисындық 

(теориялық) әрі практикалық мәні бар екендігін байқатады» 85, 12-б..  

 Келесі бір зерттеуші Б. Сағындықұлы да салаласа байланысу – 

синтаксистік байланысудың бір түрі екендігін өз жұмысында дәлелдейді. 

Автордың айтуында: «Соңғы уақытта жарық көрген еңбектерден салаласа 

байланысқан сөз тіркестерінің зерттеу нысанасына ілінбей жүргенін байқауға 

болады», «... олардың ыңғайластық, талғаулық, қарсылықты болып келетінін 

барынша тарату қажет» 86, 4, 22-б..   

 Ж.А. Жақыпов сөз тіркесін функциональды-коммуникативтік 

синтаксис тұрғысынан қарастырады. Автор сөз тіркесін «синтаксистің 

бастапқы тетігі» деп атай отырып, оның дербес единица екендігіне күмән 

келтіргендей сыңай танытады. Автордың пікірінше, сөз тіркесі өзінің 

байланысу түрлері мен тәсілдері арқылы сөйлемнің, сондай-ақ орамды тілдің 



(мәтіннің) ой жалғастыру мақсатында дайындалған құрылымдық тетігі. 

Ғалымның ойын жалғастырсақ: «Сөз тіркесі – орнықты емес, сөйлеу 

процесіндегі жылжымалы, керегі мен сәтіне қарай қолданылатын құбылыс... 

Сондықтан «сөз тіркесі» дегенде статикалық ұғымды емес, динамикалық 

ұғымды білдіреді» 87, 13-14-б..  

 Сөз тіркесіне қатысты ғылыми көзқарастардың бір саласы – жалпы 

тіркес атаулыға байланысты. Р. Әмір былай деп жазады: “... тіркес, сөз тіркесі 

деген екі терминдік атауды ажыратып тану керек. Тіркес – тілдегі процестің 

атауы, сондықтан бұл атауды жалпы мағынада жұмсаймыз. Сөз тіркесі – 

тіркестің белгілі бір шартқа сай көрінісі” 10, 13-б..   

 Қазақ тіл біліміндегі сөз тіркесі синтаксисіне қатысты бұрын-соңды 

айтылған пікірлерді, тұжырымдарды елеп-екшеп, сонымен бірге өздерінің 

нақты    ұсыныстарын    білдірген    айтулы    еңбек  -   Ә. Аблақов,   С. Исаев,  

Е. Ағмановтың бірлесіп жазған кітабы 88. Кітапта сөз тіркесінің табиғаты, 

оны өзіне ұқсас құбылыстардан ажырату, өзіндік басты қасиеттерін айқындау 

т.т. сөз тіркесі синтаксисі теориясының толып жатқан түйінді мәселелері 

жүйеленіп беріледі. Ілгеріде сөз болып өткен мәселелермен бірге бұл еңбекте 

өзге мына жайттар қарастырылған: «сөздер тіркесі» мен «сөз тіркесі» деген 

қолданыстардың ұғымдық мәнін ажырату, сөйтіп, «сөз тіркесі» деген 

терминнің мәнін, қолданылу шеңбері мен шекарасын айқындау, тұрақты 

тіркестердің түрлерін (фразеологиялық тіркестер, атаулық тіркестер) 

нақтылау, сөз тіркесімділігінің сипатын көрсету, қазақ тіліндегі сөздер 

тіркестерінің топтарын синтаксистік сөз тіркесімен салыстыра, олардың 

негізгі белгілерін айқындау және т.б. 88, 3-25-б..  

 Жалпы тіл білімінде сөз тіркесі теориясына қатысты жаңа 

көзқарастардың бір ұшы – «синтаксема» немесе сөздің синтаксистік 

тұлғаларына қатысты туындап отыр. Г.А. Золотова  қазірге дейін бәрімізге 

белгілі постулатқа айналып кеткен «сөз тіркесі – сөйлемнің құрылыс 

материалы» деген қағиданы қайта қарауды ұсынады. Автордың 

пайымдауынша, бұл рөл (сөйлемнің құрылыс материалы болу) сөз тіркесінен 

гөрі синтаксемаға көбірек қатысты. Сөз тіркесі күрделі синтаксемалар немесе 

синтаксемалардың тізбегі ретінде көрінеді. Синтаксема өзіне 

морфологиялық, категориялық-семантикалық, функционалды-синтаксистік 

сипатарды біріктіре отырып, синтаксистің бірлігі ретінде мына шарттарға 

жауап береді: а) басқа синтаксистік бірліктермен бөлшек/бүтін ретінде 

қатынасқа түседі; ә) құрылымның элементі ретінде синтаксемаға бүтіндік 

сипаттары тән 7, 49-50-б.. Бұл көзқарас - Г.А. Золотова бастаған авторлар 

ұжымының коммуникативті синтаксис тұрғысынан қарағандағы ой-

түйіндері.  

 Сонымен, қазақ тіл біліміндегі сөз тіркесі туралы негізгі еңбектерге осы 

қысқа шолудың өзінен-ақ бұл мәселе жөнінде мынадай басты пікірлердің 

барлығын аңғаруға болады:  

1) Сөз  тіркесі  дербес  синтаксистік  единица,   олар   сөз   таптарының 

өзара    тіркесімділігі    тұрғысынан   қарастырылады   (М. Балақаев,   Р. Әмір,  



М. Серғалиев, Т. Сайрамбаев, Ә. Аблақов, С. Исаев және т.б.);  

2) Сөз тіркесі сөйлеу үдерісіндегі құбылыс (Ж. Жақыпов); 

3) Сөз тіркесінің қызметі сабақтаса байланысудан ғана емес, салаласа 

байланысудан да көрінеді (М. Серғалиев, Қ. Шәукенов, Б. Сағындықұлы); 

4) Сөз тіркесі мен сөйлем мүшелері бөлек (Қ. Шәукенов); 

5) Тіркес,  сөздер  тіркесі,  сөз  тіркесі  деген  терминдерді   ажырата 

пайдалану (Р. Әмір, Ә. Аблақов, С. Исаев т.б.). 

Сөз тіркесі синтаксисіне қатысты негізгі ғылыми пікірлерді қарастыра 

келе, біздің жұмыстың бағыт-бағдарына қарай мынадай ұстанымдарды тірек 

ететінімізді айта кеткен жөн. Ең әуелі, сөздер тіркесі мен сөз тіркесі 

ұғымдарына  қатысты.  Жоғарыда  да  сөз  болғандай,  авторлар  (Ә. Аблақов,  

С. Исаев, Е. Ағманов т.б.) сөздер тіркесі дегенге өзара тіркескен барлық 

сөздер тобын жатқызады да, сөз тіркесіне тек толық мағынасы бар сөздердің 

сабақтаса байланысқан тіркесін жатқызады. Сонда біздің жұмыстың зерттеу 

нысаны болып табылатын терминологиялық тіркестер, басқа да тіркес 

атаулының қатарында сөз тіркесінің құрамына енбейді және сөз тіркесі 

синтаксисінің нысаны ретінде қабылданбайды. Мұндай көзқарасты 

ұстанатын зерттеушілердің терминологиялық сөз тіркесі деген қолданысты 

терминологиялық тіркес деп қолдану керек деген пікірін құптай отырып, ал 

оны сөз тіркесі құрамынан шығарып тастауына байланысты өз 

қарсылығымызды білдіреміз. Біздің ойымызша, қазақ тіліндегі сөз тіркестері 

құрылымдық жағынан үш топты құрайды: еркін (синтаксистік) сөз тіркестері, 

тұрақты тіркестер және терминологиялық тіркестер. Күрделі сөздер, көмекші 

сөзді тіркестер т.т. түйдекті тіркес құрамында қаралғаны жөн деп табамыз. 

Терминологиялық тіркестерді сөз тіркесі аясында қарастыруға мыналар 

себеп: біріншіден, олар да еркін сөз тіркестеріндей, сыңарларының саны 

жағынан кем дегенде екі және одан да көп сөзден құралады; екіншіден, 

терминологиялық тіркестер ұғымдар арасындағы статикалық (синтаксистік) 

қатынастарды білдіру үшін жасалады да, нақтылауыштық қатынас жүзеге 

асады; үшіншіден, ғылыми тіл синтаксисінің құрылымын терминологиялық 

тіркестерсіз анықтау мүмкін емес, олар белгілі бір синтаксистік мән 

тудыратын категорияларды жасауға қатынасады. Ғылыми тілдің синтаксистік 

корпусына тән негізгі сапалық белгілердің қалыптасуына ықпал етеді, демек, 

олар белгілі бір дәрежедегі коммуникативтік рөл атқаратын сөз қатарларын 

құрайды.  

Осы орайда фразеологиялық тіркестерге қатысты ілгеріде келтірілген 

А.И. Смирницкийдің пікірін еске алуға болады. Қазіргі кезде фразеологиялық 

тіркестерді де синтаксистік бірліктер ретінде қарастыруға болатынын 

ғалымдар ашық жазып жүр. Айталық, Б. Сағындықұлы: «... тілдік 

тіркестердің бірі тұрақты тіркес тек лексикалық бірлік қана емес, сонымен 

қатар синтаксистік бірлік ретінде де танылады» 89, 340-б. деген көзқараста 

Сондай-ақ, мына еңбекті қарауға болады: 90.   

Сонымен бірге  тіркес пен сөз тіркесіне қатысты М. Серғалиевтің мына 

бір пікірін толық келтірген артық емес деп түсінеміз: «Синтаксисті 

зерттеушілердің кейбіреулері ... тұрақты тіркестерді тек тіркестер деп атап, 



синтаксистік тіркестерді ғана сөз тіркестері деп атауды қалайды. Мұндағы 

олардың қоятын басты шарттары – синтаксистік сөз тіркестерінің екі 

сыңардан (компоненттен) құралатындығы. Мұны қолдау қиын, өйткені, 

біріншіден, фразеологиялық единицалар да, синтаксистік конструкциялар да 

сөздердің тобынан, тізбегінен, солардың тіркесінен тұрады; егер бірі 

сөздерден жасалған тіркес болып, екіншісі тілдік басқа единицалардан 

құралып жатса, оның жайы өзгеше, ал мынадай жағдайда тіркестердің біріне 

сөзді қосып, екіншісінен алып тастаудың қаншалықты ақылға қонымдылығы 

түсініксіз. Екіншіден, сыңарлар тек қана синтаксистік сөз тіркестерінде 

болады деп әріптестер жаңсақ ұғынған; шындығында, ондаған жылдар бойы 

айтып келе жатқан орыс ғалымдарының пікірлерін былай қойғанда, академик 

І. Кеңесбаев фразеологиялық единицаларда да екі, үш, одан да көп компонент 

болатыны қазақ тілінің материалында шегелеп атап өтеді» 91, 25-б..   

Терминологиялық тіркестердің еркін (синтаксистік) сөз тіркесінен, 

фразеологиялық тіркестерден айырым-өзгешелігін келесі тақырыпшаның 

өзегі ретінде қалдыра отырып, аталған авторлар ескермейтін мына бір тұсқа 

назар аударамыз. Авторлар сөздер тіркесінің құрылымдық жағына мән 

береді, ал оларды тудыратын сыртқы факторларға назар аудара бермейді. 

Тілге дейінгі мазмұн, коммуникативтік-прагматикалық компонент, оның 

тілдік құрылымға ықпалы аталған жұмыстарда ескерілмейді.   

Демек, сөз тіркесі туралы көзқарастарда олардың құрылымдық 

жағынан тағы қандай топтармен толығатынына мән берілмейді. Сөз тіркесі 

ауызекі сөйлеу тілі мен көркем әдебиет стилінің деректері негізінде 

қарастырылып, өзге функциональдық стильдердің материалында көп сөз 

бола бермейді. Осындай бағдардағы жұмыстардың аздығы, тіпті жоқтығы сөз 

тіркесінің табиғатына қатысты пікірлердің тар екенін көрсетеді. Сондықтан 

сөз тіркесінің белгілі бір функционалдық стиль аясында қолданылу жай-

күйін зерттеу, сол арқылы олардың ерекшеліктерін, бұрын сөз болмаған жаңа 

қырларын тану бүгінгі күні өзекті мәселе деп санаймыз. 

Сөз тіркестерінің құрылымдық топтарын осындай бағытта зерттеу 

қазіргі лингвистикалық жаңалықтарға да тікелей байланысты. Олар белгілі 

бір функционалдық стильде жазылған мәтіннің коммуникативтік қызметі, 

тілдік тұлғалардың коммуникативтік-прагматикалық сипаты, прессупозиция 

түрлерін анықтау т.т. Зерттеушілер тарапынан үлкен мәнге ие болып отырған 

бұл мәселелер аясында терминологиялық тіркестерді қарастыру оның 

ғылыми тілдің синтаксисінде ғана емес, жалпы синтаксистік құрылымға 

қатысты пікірлер айтуға мүмкіндік береді. 

Осы тұрғыдан келгенде, терминологиялық тіркес сөз тіркесінің еркін 

сөз тіркесі мен тұрақты тіркес тәрізді бір құрылымдық түрін құрайды. 

Алайда қазақ тіл білімінде терминологиялық тіркесті сөз тіркесінің бір 

саласы ретінде санап, оны өзі сияқты аталған бірліктерден ажыратып талдау 

мәселесі әлі күнге күн тәртібіне қойылған емес. Терминологиялық тіркесті 

тудыратын арна – ғылыми-техникалық қарым-қатынас аясы. Оның 

компоненттерінің тіркесімділік жағдайы, яғни оның сыңарларының құралуы 

экстралингвистикалық факторларға байланысты. Осы орайда автор мен 



қабылдаушының білім деңгейі басты прессупозиция ретінде танылады. 

Терминологиялық тіркестердің ұғымдық мазмұны – терминологияда қаралса, 

ал оның құрылымдық-мағыналық ерекшеліктері ғылыми тіл синтаксисінің 

еншісіне тиеді.  

Сонымен, қазіргі кезде тіліміздің сөздік құрамы ғана емес, 

грамматикалық құрылымы да көркем шығармалармен қатар ғылыми, 

ғылыми-көпшілік жанрлардың есебінен дамып отыр. Демек, тілдің 

материалдық базасы солардың да негізінде байып, толығуда. Әдеби тілдің 

грамматикалық бітімі де ұштала, жетіле түсуде. Бұл жалпы грамматикалық 

құрылысқа өзінше әр беріп, түр қосады. Мәселе тілдік деректер негізінде 

соларды таба білуде және сипаттауда болса керек.   

 

2.2 Терминологиялық тіркес – сөз тіркесінің құрылымдық бір түрі 

 

Біз 2.1. тараушасында тілге дейінгі мазмұн, коммуникативтік-

прагматикалық компонент, оның тілдік құрылымға әсері тәрізді үрдісті сөз 

еттік. Демек, терминологиялық тіркесті (бұдан әрі «терминологиялық 

тіркестер» – ТТ) қарастыруда оның қызметін ғылыми мәтіннің 

коммуникативтік қызметімен тікелей байланыста аламыз. Бұл дегеніміз – ТТ 

ғылыми мәтіннің корпусын (сұлбасын) тікелей құрастырушы ретінде 

танылады деген сөз.  

Ғылыми мәтін айтылым құрылымының өзіндік ерекшеліктерімен: 

дәлдігімен, ықшамдылығымен, ойдың бірізді (біржақты) көрініс табуымен, 

жалпы баяндаудың логикалық бірізділігімен сипатталса, осы белгілерге 

қызмет етуде ТТ-дің де алар орны орасан.  

Ғылым мәтіндердегі ТТ-ді зерттеу, ең алдымен, олардың құрылымдық-

семантикалық бірліктер болып табылатындығымен байланыста қаралады. 

Мәтіннің корпусын тікелей құрастырушы сыңарлар ретінде ТТ мәтінді 

мағыналық қабылдауды қамтамасыз етеді. Демек, ТТ-ді лингвистикалық 

талдау олардың арнайы мәтіндердегі қызметін, коммуникативтік мәнін 

анықтаумен де маңызды. 

Ғылыми мәтіннен қандай да бір үзінді алсаңыз, олардағы ой жекелеген 

сөздермен ғана емес, ТТ арқылы білінетінін аңғаруға болады. Мысалы: 

Атом құрылысы туралы ілім молекуланың түзілу механизмін, сондай-

ақ молекуладағы атомдардың арасында химиялық байланыстардың 

табиғатын түсіндіреді. Сыртқы электрон деңгейінде 8 электроннан кем 

электрон болатын көптеген элементтер артық электрондарын беруге 

немесе жетпейтін электрон санын 8-ге жеткізуге бейім келеді. Осының 

нәтижесінде атомның электрнейтралдығы бұзылады. Электрон берген 

атомда оң зарядтың артық мөлшері пайда болады. Мұндай зарядталған 

бөлшектерді    иондар    деп    атайды   (Е.М. Шайқұтдінов,  Т.М. Төреханов,  

А.Ш. Шәріпханов. Органикалық химия).  

 Мысалдан атом құрылысы, атом құрылысы  туралы ілім,  

молекуланың түзілу механизмі, химиялық байланыстар,  атомдардың 

арасындағы химиялық байланыстар, молекуладағы атомдардың арасындағы 



химиялық байланыстардың табиғаты, сыртқы электрон т.б. ТТ-ді 

ажыратуға болады. Мұндай тіркестердің ғылыми мәтіннің баяндалу 

жосығында, синтаксистік бірізділіктің жасалуында алатын орны үлкен, 

сондай-ақ, ойды жеткізуде белсенді қызмет атқарып тұр. 

 Ғылыми тілде ТТ мен қатар терминологиялық оралымдар да белсенді 

қолданылуымен назар аудартады.  Бұл екеуінің ұқсастығы (әсіресе, көп 

сыңарлы ТТ мен оралымдардың) соншалықты, кейде оларды ажырату да 

қиынға соғып жатады. ТТ мен терминологиялық оралымдарды ажыратуда біз 

өлшем етіп оларды құрайтын сыңарлардың терминологиялық мәнінің толық 

болуын/болмауын аламыз. ТТ-де, негізінен, ұғымдық мән сақталады, сондай-

ақ, олардың арасында жеке тұрғанда термин емес сөздерден құралатындары 

тіркес күйінде тобымен ұғымдық мағынада жұмсалады (бұл көбінесе 

терминологиялық фразеологизмдерге тән). Ал терминологиялық 

оралымдарда ұғымдық мәннің сақталуы міндет емес, олар ғылыми тілде 

сөйлемдерге түрлі қосалқы мағыналық реңктер үстеп қолданылады, сөйлем 

құрамын күрделендіруге қатысады. Сонда ТТ белгілі бір білім саласындағы 

ұғымдардың нақтылануы барысында жасалатын күрделі тілдік құрылым 

болса, терминологиялық оралымдар сөйлем дәрежесіне жетпей қалған, өзінің 

бойына түрлі синтаксистік қатынастарды жинақтаған терминологиялық 

мәндегі сөздердің немесе ТТ-дің арасына сөз салып күрделенген түрі. 

Мысалы: Күрделі заттың эквиваленті дегеніміз – басқа заттың 

эквивалентімен        қалдықсыз      реакцияласатын       салмақ         мөлшері  

(Б.А. Бірімжанов, Н.Н. Нұрахметов. Жалпы химия). Сөйлемнен ТТ-ті және 

терминологиялық оралымды ажыратуға болады: ТТ – күрделі заттың 

эквиваленті; ал терминологиялық оралым - басқа заттың эквивалентімен 

қалдықсыз реакцияласатын салмақ мөлшері.  

 Екі тіркесімділіктің де ғылыми тіл синтаксисінде ойды жеткізудегі 

маңызы зор. Терминологиялық мәндегі оралымдар өз алдына жеке 

қарастыруды қажет етеді. Біз осы тарауда, жалпы жұмыста бұл тектес 

оралымдарға жол-жөнекей болмаса, арнайы тоқтала бермейміз.  

Сонымен бірге ТТ-ді зерттеудегі мұндай бағыт олардың құрылымдық 

түзілімін, өзі сияқты құбылыстардан айырым-өзгешелігін, құрылымдық-

мағыналық түрлерге жіктелуін т.т. мәселелерді айналып өту деген сөз емес. 

Сондай құрылымдық межелерді қарастыра отырып қана, олардың 

коммуникативтік аспектідегі мәнін түсінуге болады.  

 Термин туралы сөз қозғаған қазақ тілші ғалымдары өз пікірлерін 

негізінен жеке дара сөзден тұратын терминдерге қатысты өрбітеді. Ұғымның 

жеке сөз арқылы ғана емес, сөздердің өзара тіркесуі арқылы да жасалатынын 

ескерсек, сондай сипаттағы терминологиялық тіркестердің мазмұны мен 

құрылымына тоқталу тіл білімінде (терминологияда ғана емес) өзекті 

мәселелердің бірі. 

Ұғымдық сипаты жағынан алып қарағанда, ТТ - термин жасаудың 

өнімді бір тәсілі. Әдетте біз ғылымның дамуы оның ұғымдарының дамуымен 

тікелей байланысты деп жатамыз. Бұл дәлелдеуді қажет етпейтін шындық. 

Білімнің кеңеюі мен тереңдеуі заңды құбылыс. Мәселе соның жүзеге 



асырылу жолында. Жаңа ұғымдар екі түрлі жолмен таңбаланады: жеке сөз 

арқылы және сөз тіркесін құру арқылы. Соңғысы бұрыннан белгілі 

нысандардың негізінде жасалады. Ғылымда оны «тектік ұғым», «тірек ұғым» 

деп атаушылық бар. Тектік ұғымның түрлі ұғымдарға ажыратылуы белгілі 

бір ғылыми нысанды (объектіні), құбылысты жаңа қырынан танытады. 

Бұрынғы бүтін көптеген бөліктердің жүйесі болып шығады. Сол бөліктердің 

әрқайсысы танымның дербес нысаны ретінде қалыптасады да, өз кезегінде 

өзінен де тар мағынадағы көптеген бөліктердің жүйесін құрауы мүмкін. 

 Демек, жаңа ұғымдардың тууы көп жағдайларда біртіндеп бөліну 

жолымен жүзеге асырылады, яғни бұрын белгілі ұғымның логикалық жақтан 

нақтылануы арқылы іске асады. ТТ сол дәстүрлі ұғымның түрлі белгілерін, 

түрлерін, қасиеттерін нақтылау үшін пайдаланылады. 

 ТТ-дің семантикалық құрылымы күрделі тілдік мәнді көрсетеді, 

өйткені олар өзінің құрамына пәндік-логикалық мазмұн, функционалдық 

мән, парадигматикалық қатынастар тәрізді мағыналық компоненттерді 

қосады. ТТ тілді нақты қолдану барысында тілдік жүйенің барлық 

деңгейлерімен байланыста болып келеді.  

 Тілдік (грамматикалық) жағынан алып қарағанда, терминологиялық 

тіркес арнаулы кәсіби аяда қолданысымен назар аудартатын сөз тіркесі 

атаулының құрылымдық бір түрі. ТТ өзі сияқты құрылымдық топтармен 

(еркін сөз тіркесі, фразеологиялық тіркес) бірге, сөз бен сөйлем арасындағы 

аралық тілдік деңгейді қамтитын лексика-синтаксистік сипаттағы құбылыс. 

Осы орайда өзекті болып табылатын мәселелер: терминологиялық 

тіркестердің сөз тіркесі саласындағы орнын белгілеу, құрылымдық топтарын 

саралау, ғылыми тіл синтаксисіндегі ерекшеліктерін ашу, сондай-ақ, олардың 

арасындағы синтаксистік қатынастарды нақтылау т.т. 

Терминологиялық сипаттағы тіркестерді басқа сөзбен атап, бөлек беру 

нышандары бұрыннан кездесті. С. Исаевтың «атаулық тіркестер» ұғымы 

осыны   ескергеннен  туған  деп   санаймыз.   Сондай-ақ,  ТТ-ді   топтап   беру  

Т. Сайрамбаевтың еңбектерінде ұшырасады.  

Қазақ тіл білімінде терминологиялық тіркесті құрылысына қарай 

қарастырады 92; 93; және т.б., ал оны сөз тіркесінің бір саласы ретінде 

танып, оның өзіне ұқсас басқа бірліктерден (еркін сөз тіркесі, 

фразеологиялық тіркес) ажыратып талдау мәселесі күн тәртібіне қойылған 

емес. Әуелі ТТ-ге қатысты қолданылатын атаулардың өзі бірізділіктен аулақ. 

Бұл үшін «терминдік тіркес» (А. Абдрахманов), «сөз тіркесі арқылы жасалған 

терминдер», «сөз тіркесі түріндегі терминдер», «тіркесім терминдер» (Ө. 

Айтбаев), «терминдер сөз тіркесі», «күрделі терминдер» (Т. Сайрамбаев) т.т. 

атаулар қолданылады. Осыған байланысты біз ТТ-ді еркін сөз тіркесі мен 

фразеологиялық тіркес аралығындағы сөз тіркесінің бір саласы ретінде 

танығандықтан, оны «терминологиялық тіркес» деген өз атымен атауды 

қолдаймыз. «Тіркесті терминдер» деген қолданыс терминологиялық тіркестің 

жалпы ерешеліктерін ашып бере алмайды. Бұл терминді терминологиялық 

тіркестің грамматикалық сипатына нақты тоқталғанда қолданған жөн деп 

санаймыз. 



Сөз тіркесі сөйлем құраудың негізгі материалы 80, 8-б.. Сөйлем өз 

кезегінде сөз тіркестерінің түрлі құрылымдық топтарынан тұрады. Белгілі  

бір сөз тіркестері құрамы жағынан дербес мағыналы сөздерден тұрып, бір-

бірімен тіркесу мүмкіншілігі шексіз болып  келеді. Бұлар еркін сөз тіркестері 

деп аталады. Еркін сөз тіркестерін құрайтын сөздерде мағыналық сәйкестік 

сақталады. Бұған қарама-қарсы топ - тұрақты тіркестер. Тұрақты тіркестер 

құрамына қарай қанша сөзден тұрмасын барлығы жинақталып келіп бір ғана 

мағынаны білдіруге қызмет етеді 94; 95. Еркін тіркестер стилистикалық 

тұрғыдан бейтарап болса, фразеологизмдердің кең қолданылатын орны – 

сөйлеу тілі, көркем әдебиет. ТТ – арнаулы кәсіби аяда қолданысымен назар 

аудартатын сөз тіркесінің үшінші бір түрі. Қай тілде болмасын сөз тіркесі 

арқылы жасалған терминдік атаулар терминологиялық лексиканың басым 

көпшілігін құрайды Қараңыз: 50, 131-б.; 96, 71-б.; 97, 21-б.; т.б.. Мына 

мысалдарға назар аударайық:  Айтыс негізінен екі түрлі: әдет-салт айтысы 

және ақындар айтысы (Әдебиеттану терминдерінің сөздігі) немесе Бірақ 

өмір сыңаржақ пікір екенін дәлелдеп, барлық уақытта бірдей қолданыла   

беретін      абсолюттік     ақиқат     болмайтынын      айқын       көрсетті  

(Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия). Бұл сөйлемдерді терминологиялық 

тіркестерге былайша ажыратамыз: әдет-салт айтысы, ақындар айтысы, 

абсолюттік ақиқат. Алдыңғы екі сөз тіркесіндегі тектік ұғым – айтыс, 

соңғысында – ақиқат немесе бұларды тірек терминдер деп атауға болады. 

Сөз тіркестерінде тектік ұғымдар айтыс пен ақиқат түрлік ұғымдарға 

ажыратылып нақтыланған: айтыс  әдет-салт айтысы  ақындар 

айтысы; ақиқат   абсолюттік ақиқат.  Бұдан ұғымның бір сөзбен ғана 

емес, сөз тіркесі арқылы да жасалатыны көрінеді. Сөз тіркесі түрінде келген 

терминдер ұғымды бір сөзбен жеткізе алмаудан туындайды. Олар күрделі 

ұғымды беру үшін жасалып, оның (ұғымның) мәні мен кәсіби нысанын 

нақтылайды. Келтірілген мысалдарда нақтылау әдет-салт, ақындар, 

абсолюттік  тәрізді нақтылаушы сөздер арқылы жүзеге асқан. Тектік 

ұғымның түрлі ұғымдарға осындай жолдармен ажыратылуы белгілі бір 

ғылыми нысанды, құбылысты жаңа қырынан танытады. Айталық, 

философияда адам деген тектік ұғым бар: Адам дегеніміз – белгілі бір 

дәрежеде биологиялық-әлеуметтік тіршілік иесі (Философиялық сөздік). 

Сол адам сөзінің ұйытқы болу нәтижесінде бұл категорияның жаңа қырлары, 

түрлері сараланады: жеке адам, адам болмысы, адам әлемі және әлемдегі 

адам, адамның әлеуметтік мәні, адамның ұлттық тұрпаты, адамның 

мақсатты әрекеті, адам санасы т.т. Өз кезегінде бұл ұғымдар басқа 

сөздермен тіркесуі арқылы көп салалы ұғымның тууына жағдай жасайды. 

Мысалы: жеке адамның тарихтағы рөлі, адам санасының мазмұны мен 

табиғаты, адам мен қоғам бірлікте және т.б. Осы тектес мысалды өзге 

ғылым саласынан да келтіруге болады.  

Әдебиеттану бойынша лирика тектік ұғымының түрленуіне мысал: 

азаматтық лирика, философиялық лирика, көңіл-күй лирикасы, махаббат 

лирикасы, табиғат лирикасы. 



Бұл терминдердің құрамы күрделене түсіп, жаңа ұғымдар пайда болуы 

мүмкін. Мына сөйлемге назар аударалық: Қазақ жазба әдебиетіндегі 

азаматтық лириканың түрлеріне Абайдың, Сұлтанмахмұттың бірталай 

өлеңдерін жатқызуға болады (Әдебиеттану терминдерінің сөздігі). Сөйлемді 

зерттеу нысанымызға қарай талдайтын болсақ, сатылай дамыған мына 

ұғымдарды алар едік: 

                                                         1 

 азаматтық лирика 

2 

 қазақ жазба әдебиетіндегі азаматтық лирика 

3 

қазақ жазба әдебиетіндегі азаматтық лириканың түрлері 

 

Сонымен, терминологиялық тіркес тірек ұғымның, яғни бұрыннан 

белгілі дәстүрлі ұғымның түрлі белгілерін, түрлерін, қасиетін нақтылау үшін 

жасалады. Оларды тудыратын негізгі экстралингвистикалық фактор -  

ғылыми-техникалық қарым-қатынас аясы. ТТ осы аядағы қарым-қатынас 

үдерісінде пайда болып, тілдік деңгейде синтаксистік құрылыстың элементі 

ретінде күрделі ұғымды білдіріп, терминологиялық лексика ішінде 

қалыптасады. Бұдан терминологиялық тіркестің коммуникативтік қызметі 

байқалмай қалмайды. Жалпы сөз тіркесін зерттеушілердің көбі ондағы 

коммуникативтік қызметті жоққа шығарады. Сөз тіркесінің коммуникативтік 

қызметіне назар аударғандардың бірі – В.Г. Адмони. Осы зерттеушінің ізімен 

Н.И. Филичева сөз тіркесінің белгілі бір дәрежеде коммуникативтік қызметі 

барын дәлелдейді. Ол былай деп жазады: «Направление коммуникации у 

большинство  словосочетаний одно - конкретизация, детализация, уточнение 

уже известного слушателю и читателю о предметах, явлениях, процессах и 

т.п....» 98, 33-б..  Әрине, сөз тіркесіндегі коммуникативтілік сөйлемдегідей 

толық көрініс таппайды, жанама қызмет атқарады. Номинация теориясы 

тұрғысынан жалпыны бөлшектеу, даралау, ерекшелеу, дерексізді нақтылау 

үдерісі жүзеге асады. Бұл өзі адамның ойлау қабілетіне байланысты 

құбылыстар. Нәтижесінде ұғым сараланып, нақтыланады да, номинативтік 

қызметі арта түседі. Тілдік номинацияны зерттеушілер сөз тіркесінің 

номинативтік мәнін жоққа шығармайды 99, 9-б..  

ТТ сыртқы көрінісі жағынан еркін тіркеске де, фразеологиялық 

тіркеске де ұқсас келетіні рас. Осыны ескергеннен болар, Ө. Айтбаев 

терминологиялық тіркестің  мынадай түрлерін ажыратады: а) еркін тіркесті 

терминдер. Мұның құрамындағы әрбір компонент жеке тұрып термин бола 

алады. Ол басқа терминологиялық сөз тіркесінің қатарына енуі де ықтимал; 

ә) Еркін тіркесті емес терминдер, яғни былайша тіркескен терминдер 

құрамындағы сөздердің бәрі бірдей жеке тұрып термин бола бермейді. Олар 

дәл осы тіркесу түрінде ғана терминдік қызмет атқарады; б) фразеологиялық 

терминдер 92, 19-б.. Енді бір зерттеуші Ж. Шәкенов терминологиялық 

тіркестің өзіндік құрылым ерекшелігі жөнінде былай деп көрсетеді: «Ол 

қанша сөзден тұрмасын, компоненттерінің орнын ауыстыруға немесе 



араларына басқа бір сөзді кіргізуге я бірін екіншісінен бөліп қолдануға 

келмейді. Лексикалық, лексика-грамматикалық жағынан да  бөлшектенбей 

тұтас бір ұғым, мағына білдіріп, бір сөз табының құрамына кіреді; қосымша 

қосылғанда да сыңарлары жеке-жеке емес, тұтас тұлғанады, әдетте қосымша 

мұнда да соңғы компонентке қосылады, сөйлем ішінде де ажырамай, соңғы 

сыңарларының тұлғасына орайлас сөйлем мүшесі болады, бір ритмикалық 

екпінмен айтылады» 100, 108-109-б.. Ж. Шәкенов талдауларынан тұрақты 

тіркестерге тән белгілер анық байқалады. Зерттеуші ТТ мен тұрақты 

тіркестерді, күрделі сөздерді бір деңгейде алып қарастырғанда да, 

терминологиялық тіркестердің айырым өзгешелігін көрсетуді мақсат 

тұтпаған. Соған сәйкес  терминологиялық тіркестердің табиғатына 

байланысты «компоненттерінің орнын ауыстыруға», «араларына басқа бір 

сөзді кіргізуге», «бірін екіншісінен бөліп   қолдануға»   болмайды   деген   

негізсіздеу   пікір  айтылған.  Профессор Т. Сайрамбаев ТТ-ді күрделі сөз 

тіркестерінің құрамында қарайды 72, 21-б..   Сонымен бірге, олардың 

тұрақты тіркестерден төмендегідей айырмашылықтары барын дұрыс 

көрсетеді. Олар: 1) құрамындағы сөздер санының бірден емес, келе-келе 

молаю процесі басым; 2) мұнда терминдік мәнінің жаңаруына сәйкес 

қосымша анықтауыш т.б. үнемі қосылып отырады 93, 54-б..  

 Жалпы терминологиялық тіркесті өзіне ұқсас бірліктермен тереңірек 

салыстыру үрдісі орыс тіл білімінде кең етек алған. А.Н. Васильева 

«терминологиялық фразеологизм» ұғымын жоққа шығармайды. Оның 

түсіндіруінше, мұндай терминдер ұғымдық сипаттағы тіркестерге айналу 

үшін үш кезеңді басынан кешіреді. Алғашқыда бейнелі-метафоралық 

қолданыс ретінде пайда болып, кейін формаларының тұрақтылығы мен 

қолданылуы жағынан фразеологизмге айналады. Одан қолданыстың үшінші 

кезеңіне көшеді. Бұл жағдайда олардың бейнелі-метафоралық экспрессиясы 

жойылып, бір ғана ұғымдық мәні қалады, олар ғылыми тілдің логикалық 

ойлау аппаратына қызмет етеді 18, 133-б..  

 ТТ жалпы тіл жүйесіндегі грамматикалық категорияға, сөз тіркесіне 

тән барлық белгілердің болуымен сипатталатын синтаксистік бірлік, ал сөз 

тіркесінің «кемінде толық мағыналы екі сөздің бағыныңқылық-басыңқылық 

қатынас негізінде жасалатын синтаксистік біріккен құрылым» екендігі 

алдыңғы тармақта да айтылды. Сөз тіркесінде жалпы мағыналы сөз басқа 

сөзбен тіркесу арқылы мағыналық жағынан нақтылыққа ие болады (кітап – 

қызық кітап). Синтаксистік сөз тіркесінің номинативтілігіне 

(атауыштылығына) келетін болсақ, осы орайда ғалымдардың пікірі екіге 

жарылатыны белгілі Бұл жөнінде қараңыз: 88, 4-б.. Байқалатын бір жайт, 

еркін сөз тіркесінің атауыштылығына онша қосыла бермейтін ғалымдар ТТ-

ге келгенде бірауыздан олардың атауыштық мәнін мойындайды. М. Балақаев 

былай деп жазады: «Алдымен сөз тіркестерін түгелдей номинативті деп 

қарау дұрыс емес. Ондай сөз тіркестерінің тек олардың жұмсалу орайында 

атқаратын қызметі тұрғысынан номинативті (атауыш) деп тануға 

болатындары бар. Мысалы, сөз тіркестері құрылымында пайда болған 



терминдік тұрақты атаулар (социалистік жарыс, партия оқуы, қант 

қызылшасы, қызыл бұрыш, темір жол, мал дәрігері, су қоймасы, қол басы, су 

диірмен, отан соғысы т.б.). Осындай ауыс мағыналы сөз тіркестерінен 

біріккен, кіріккен күрделі сөздердің жасалуы олардың екінші рет атауыш 

(вторичная номинация) дәрежесіне көтерілуі болмақ...» 101, 33-б.. Сөз 

болып отырған мәселеге қатысты Т. Сайрамбаев та осындай мазмұнда пікір 

айтады: «Демек, номинативтік мән тек жеке сөздерге тән, кейде ондай мән 

сөз тіркестеріне формалдық жағынан ұқсас келетін күрделі сөзді терминдер 

мен күрделі атау, газет, журнал, мақала, кітап аттары мен ТТ ғана болады» 

83, 8-б.. Келтірілген пікірлерге қарағанда, еркін сөз тіркестеріне атауыштық 

тән емес, ТТ-ге атауыштық тән болып келеді. Алайда атауыштық мәннің 

болу-болмауы еркін сөз тіркестері мен ТТ-дің арасындағы басты 

айырмашылық емес.  

 Ал еркін сөз тіркесі мен ТТ-дің грамматикалық құрамында 

айтарлықтай айырым-өзгешелік жоқ. ТТ қанша сөзден тұрғанымен, қалай 

болса солай тіркесе бермей, тілдің грамматикалық заңдылығын сақтап, 

ондағы байланысу түрлерінің негізінде қалыптасады. Айырмашылығы 

олардың семантикасында. Дегенмен бұл орайда да ұқсастықтар табылады. 

Алдымен сол жөнінде. Зерттеуші Р.Ю. Кобрин: «Большинство 

терминологических словосочетаний семантически родственны свободным  

словосочетанием в том смысле, что значения их (как и значения свободных 

сочетаний) равны сумме значений  соствляющих их частей» 102, 47-б., - дей 

отырып, «составные термины, как и свободные словосочетание, в процессе 

номинации соотносятся значения слов, входящих в их состав, со структурой 

выражаемого понятия» 102, 47-б., - деген ой айтады. Бұған қарағанда, еркін 

сөз тіркесінің құрамына енетін сөздер өздері таңбалайтын нәрсенің 

(ұғымның) құрылымымен мағыналық сәйкестікте, байланыста болып келеді  

де, оның түрлі белгілері мен қасиеттерін сипаттайды. Олар өздері білдіретін 

нәрсені (ұғымды) бір құрылымдық-семантикалық бүтін ретінде атамайды. 

Бұл қасиет, яғни тұтасымен бір ғана ойды білдіру фразеологиялық тіркеске 

тән екені белгілі. Сөйтіп, еркін сөз тіркестері мен терминологиялық 

тіркестердің ұқсас жақтары мыналардан көрінеді: 1) грамматикалық 

құрылымынан; 2) құрамындағы сыңарларының өздері білдіретін ұғымның 

құрылымымен байланыста болуынан. Осы тәріздес ұқсастықтармен қатар 

олардың арасында айырмашылықтар да бар. Айырмашылық мынада: 

терминологиялық тіркестердің тірек ұғымды нақтылайтын анықтауыш 

сыңарлары терминденуші нысанның тұрақты әрі кәсіби белгілерін білдіреді, 

ал еркін сөз тіркестерінде бұл орайда еркіндік бар. Олар сөйлеу барысында 

құрастырылып, заттың белгілерін әр түрлі сөздермен бере береді. Сондықтан 

оларды құраушы сөздердің орны еркін. Р.Ю. Кобрин еркін сөз тіркестерінде 

семантикалық және грамматикалық орталықтар сәйкес келеді, ал 

терминологиялық сөз тіркестерінде оның сынарларының мағыналық дәлдігі 

мен  нақтылығы семантикалық орталықты бөліп шығаруға мүмкіндік 

бермейді деген пікір айтады 102, 46-б.. Демек, ТТ-де құрамындағы 



сөздердің мағыналық теңдігі сақталғанымен, оларда «мағына тұтастығын 

тудыру» үрдісіне бет бұру көрінісі белең алады. Дегенмен біз жалпы алғанда 

ТТ-дің құрамындағы сыңарларының әрқайсысы орын тәртібіне қарай еркін 

немесе шартты түрде тұрақты деп санаймыз. Оның мәнісі олардағы ұғымдық 

мәннің жаңаруына, кәсіби белгілердің өзгеріп, дамып отыруына байланысты. 

Қайсыбір терминдік ұғымдар арнаулы қолданыстан шығып та жатады. 

Мәселеннің зерттелу жағдайына орай жаңа терминдік қолданыстар да пайда 

болатыны және олардың қатары молая беру мүмкіндігі бар екендігі белгілі. 

ТТ-дің осындай ұғымдық жағы олардың сыңарларының орын тәртібіне қарай 

еркін, өзгермелі болуына әкеледі. Демек, ТТ-дегі «мағына тұтастығын 

тудыру» үрдісі таза формалды күйде қалып, барлығында біркелкі дәрежеде 

көрінбейді. Солай бола тұра, белгілі бір дәрежедегі тұрақтылық мән ТТ 

сыңарларының арасында сақталады. Мұндай өзіндік тұрақтылық мән ТТ-де 

үш жақты көрінеді: 1) құрылымдық тұрақтылық; 2) семантикалық 

тұрақтылық; 3) функционалдық тұрақтылық. Құрылымдық тұрақтылық ТТ-

дегі орын тәртібінің сақталуымен сипатталады, ал семантикалық тұрақтылық 

олардың сыңарларының бекітілген мәнінің тұтастығымен немесе «мағына 

тұтастығын тудыру» үрдісінен көрінеді. Функционалдық тұрақтылық ТТ-дің 

арнайы қызметімен ерекшеленеді. Бұл үш белгі бір-бірімен тығыз 

байланыста болып, ТТ-дің функционалды-семантикалық және қарым-

қатынас аясындағы өзіндік ерекшеліктерін айқындайды. Құрылымдық, 

семантикалық тұрақтылық дегендер ұғым тұтастығынан туындайды, ал ұғым 

тұтастығы өз кезегінде терминдік қызметтің пайда болғанынан бастап ТТ 

сыңарларында көрінеді. Мұндай қасиеттер еркін сөз тіркестеріне тән емес.  

 ТТ-дегі осы айтылған тұрақтылық мәні бір жағынан, оларды 

фразеологизмге жақындатады. «Терминологиялық фразеологизм» ұғымының 

тууы осыдан болса керек. Бірақ ТТ мен тұрақты тіркестер арасында түбегейлі 

айырым-өзгешелік барын әрдайым есте ұстаған жөн. А.В. Куниннің  ТТ-ді 

фразеологиялық емес сипаттағы тұрақты құрылымға жатқызуы тегіннен-

тегін емес. Ол  былай деп жазған еді: «При любом понимание объема 

фразеологии, кроме предельно широкого, при котором объектом ее изучения 

является устойчивые       образования    нефразеологического    характера»     

103, 212-б.. А.Н. Васильева ғылыми ұғымдық  сөз тіркестеріндегі 

«идиомалықтың» сырын мамандар үшін түсінікті болғанымен, жалпы 

жұртшылық үшін түсініксіз болып көрінетіндігінен іздейді. Яғни олардың 

«идиомалылығы» бар болғаны маман еместер үшін ғана өмір сүреді немесе 

жекелеген ғылым салаларында аясы тар терминологиялық қызметте 

жұмсалуынан көрінеді. Мұны зерттеуші «фразеологиялықтың» ерекше түрі 

ретінде бағалайды 18, 138-б..  Р.Ю. Кобриннің дәлелдеуінде ТТ тұрақты 

тіркестерге тән мынадай белгілерге ие бола алмайды: сөздердің орын 

тәртібінің тұрақтылығы; басқа тілдерге сөзбе-сөз аудару мүмкін еместігі; 

фразеологизмдердің экспрессивтілігіне байланысты белгілері 102, 47-б.. 

Бұл  екі  тіркестің  айырмашылығы  туралы  қазақ  тіл  біліміндегі  профессор  



Т. Сайрамбаевтің пікірі жоғарыда келтірілді. Демек, ТТ мен фразеологиялық 

тіркестер алдыңғысының атауыштық (немесе дефинитивтік), ал соңғысының 

бағалауыштық мәнде қолданылуымен ерекшеленеді.  

 Қазақ тіл білімінде тұрақты тіркестер құрамында қаралатын жаңа типті 

атаулық тіркестер жөнінде айтылып жүр. С. Исаев терминдік мәні бар қазақ 

әдебиеті, батырлар жыры, жатыс септігі, көмектес септігі, өздік етіс, 

ортақ етіс т.б. бір топ терминдерді сондай тіркестердің қатарына жатқызады 

88, 12-б.. Біздің көзқарасымыз бойынша бұл тіркестер ТТ-дің ішіндегі 

терминологиялық фразеологизмдерге жақын. Өйткені келтірген 

мысалдардың барлығының бағыныңқы сыңары жеке тұрғанда терминдік 

қызмет атқара алмайды, тіркес күйінде ғана терминдік қызметке ие бола 

алады. Бұл - біздің тарапымыздан терминологиялық фразеологизмдерге 

қойылатын өлшемдердің бірі.  

 Айта кететін тағы бір жайт, зерттеуші Г.Н. Смағұлова өзінің 

монографиясында «ғылыми фразеологизмдер» тіркесін термин ретінде 

қолданған және оларды кітаби фразеологизмдердің қатарына қосады 104, 

118-б.. Біздің зерттеуімізде аталған автордың «ғылыми фразеологизмдері» 

ТТ-дің топтарының бірінде қаралады.  

 Сонымен, ТТ еркін сөз тіркестері мен фразеологизмдерден осындай 

өзіндік ерекшеліктерімен өзгешеленеді. Ол белгілер терминологиялық 

тіркесті жеке бір сала ретінде тануға мүмкіндік береді. Біз Б.Н. Головин мен 

Р.Ю. Кобриннің: «Термины такого типа называются составными или 

многословными  терминами, или терминологическими словосочетаниями, и 

должны рассматриваться в ряду известных в языкознании видов 

словосочетаний – свободных, устойчивых или фразеологических» 102, 45-

б., - деген пікірін қолдаймыз.  

 ТТ-ге қатысты жоғарыда айтылған мәселелерді түйіндей келе, оған 

мынадай анықтаманы ұсынамыз: ТТ деп ғылыми-техникалық және кәсіби 

аяда жасалып, ұғымдар арасындағы нақтылауыштық қатынасты жүзеге 

асыратын және келесі сыңарын таңдау сыртқы факторларға байланысты 

болатын синтаксистік тіркесті немесе сөз тіркесінің құрылымдық бір түрін 

атаймыз.  

 ТТ-ді өзі сияқты бірліктердің (единицалардың) қатарынан көру үшін 

төмендегі кестені келтіреміз (63-бетті қараңыз). 

 Ұлттық тіл жүйесіндегі ТТ-дің мәртебесін белгілеу үшін оның өзі 

тәрізді сөз тіркесінің құрылымдық топтарынан ерекшеліктерін көрсету 

жеткіліксіз. ТТ жеке термин сөзден де, сондай-ақ жалпы әдеби тілдегі жеке 

дара сөздерден де ерекшеленіп тұрады. Тармақтың бас шенінде айтылғандай, 

жаңа ұғым екі түрлі жолмен таңбаланады: жеке сөз және сөз тіркесі арқылы. 

Термин сөз бен ТТ түрлі семантикалық үдерістер арқылы (жалпы әдеби 

тілдегі сөздердің ұқсастық (метафора), іргелестік, шектестік (метонимия) 

мәндерінің арнайы, терминдік қызметке көшуі немесе терминолог-

ғалымдардың айтуындағы терминдену тәсілі) жасалуы жағынан, терминдік 

қызмет атқаруы жағынан бірдей дәрежеде. Екеуі де ғылыми ұғымды білдіру 



мақсатымен қолданылатын дербес тілдік бірліктер, мұның өзі олардың 

қызметі жағынан да бір типті екенін көрсетеді. Алайда жеке дара термин мен 

ТТ-ді бір қатарға қоюға, бір деп қарауға тағы болмайды. Осы орайда сөз бен 

сөз тіркестерінің айырмашылығын еске алған мақұл. Сондай негіздегі 

айырым-өзгешеліктер жеке дара термин мен ТТ-дің арасында да болады. Бұл 

екеуі ең әуелі, құрылымы жағынан ажыратылады. ТТ күрделі құрылым, 

термин сөз – тұтас құрылым. Олардың құрылымдық ерекшеленуі мағыналық 

және мазмұндық тұрғыдан да өз ықпалын тигізеді. Егер термин сөзге 

жалпыланған мағына тән болса, ТТ-ге нақтыланған мағына көлемі тән. 

Сондай-ақ ТТ-ді құраушы сыңарлар олар білдіретін мағынаны күрделендіре 

түседі, ғылыми мәтіннің корпусын тікелей құрастырушы сыңарлар ретінде де 

мәтінді мағыналық қабылдауды қамтамасыз етеді, ал мұндай қасиеттерге 

жеке дара терминдер ие бола алмайды. Міне, осы сияқты айырым-

өзгешеліктер бұл екеуінің бір деңгейдегі тілдік бірліктер емес екенін нақты 

байқатады.  

 ТТ жалпы сөзден несімен ерекшеленеді? Бұл орайда салыстыру 

белгілері ретінде әр түрлі көрсеткіштерді алуға болады. ТТ күрделі құрылым 

болғандықтан, онда күрделі мағыналық қатынастар болады дедік. Мұндай 

қасиет сөзде болмайды. Мазмұнының, мағыналарының шындық болмыстағы 

заттар мен құбылыстарды білдіруі, яғни екеуара сәйкестігі жағынан сөз – 

денотаттық мағынасымен (тура сәйкестік) сипатталса, ТТ – ғылыми ұғымды 

білдіреді. ТТ мәнін стандарттау үрдісі бар, сөздің мағыналық сипаты 

стандартталмайды. Сөздің мағынасы мәнмәтін арқылы түсіндіріледі, ТТ-дің 

мәні анықтама беру негізінде ашылып отырады. Қызмет аясы жағынан да әр 

түрлі: сөз – жалпы сөздік құрамда жұмсалады, ТТ – ғылыми тіл элементі.  

 Осы тармақты қорыта келгенде, ТТ түрлі жақтарымен өзіне ұқсас, я 

болмаса басқа да тілдік бірліктерден ажыратылады. Бұл оның әдеби тіл 

жүйесіндегі орнын белгілеп, жеке тілдік (синтаксистік) бірлік ретіндегі рөлін 

айқындайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Кесте 

Терминологиялық тіркестердің өзіне ұқсас бірліктерден айырым-өзгешелігі 
 

Реті Сөз тіркесінің 

түрлері 

Құрамындағы сыңарларының 

мағыналық теңдігінің сақталуы- 

на/сақталмауына қарай 

Құрамындағы 

сыңарларының орын 

тәртібіне қарай 

Құрамындағы 

сыңарларының 

өзгермелілігіне қарай 

Тілді пайдаланушыларға 

түсініктілігіне қарай 

дербес 

мағыналы 

 
 

бір ғана 

жалпы 

мағыналы 
 

шартты 

дербес 

мағына 
 

еркін тұрақты шартты 

тұрақты 

 

өзгермелі тұрақты шарт-

ты 

өзгер-
мелі 

барлығына 

таныс 

мамандарға 

таныс 

1. Еркін сөз 

тіркесі 

 

+ - - + - - + - - + - 

2.  Тұрақты 

тіркес 

 

- + - - + - - + - + - 

3. Терминологиялық 

тіркес 

 

- - + - - + - - + - + 

 

 

 

 

 



2.3. Терминологиялық тіркестердің құрылымдық-мағыналық 

топтары 

 

Осы уақытқа дейін ТТ құрамындағы сыңарларының санына, 

сыңарларының терминдену сипатына және оларды құрайтын 

компоненттердің шығу тегіне (генетикалық төркініне), қандай сөз табынан 

құралатынына байланысты қарастырылып келеді. Ал ТТ өз ішінен  қандай 

құрылымдық-мағыналық топтар құрайды деген мәселе төңірегінде айтылған 

пікірлер азын-аулақ. 

Терминге қатысты зерттеулерде ТТ түрліше баяндалады. Ө. Айтбаев 

сөз тіркесі түріндегі терминдерді төмендегідей топтастырады: а) еркін 

тіркесті терминдер. Мұның құрамындағы әрбір компонент жеке тұрып 

термин бола алады. Ол басқа терминологиялық сөз тіркесінің қатарына енуі 

де ықтимал. Мысалы, күкіртті азот, азотты алюминий, еңбекші бұқара, 

Жазушылар Одағы т.б.; ә) еркін емес тіркесті терминдер, яғни бұлайша 

тіркескен терминдер құрамындағы сөздердің бәрі бірдей жеке тұрып термин 

бола бермейді. Олар дәл осы тіркесім түрінде ғана терминдік қызмет 

атқарады. Мысалы, қызыл бұрыш, ақ отау, қара топырақ, қызыл әскер, азат 

ел, сұрапыл соғыс т.б.; б) фразеологиялық терминдер: ежелгі заман, көне тіл, 

абсолют шама, абсолют ақиқат, үлкен жол, сырт пішін, азамат соғысы, 

қызу жұмыс, азаматтық право, балалар бақшасы, рухани    тәрбие,    

замана   тынысы,    ерте дүние тарихы...   92, 19-б.. Ш. Құрманбайұлы 

күрделі терминдер құрамындағы сөздердің терминдену барысын сөз етеді 

57, 57-63-б..  

Біз бұл тараушада ТТ-ді құрамындағы сыңарларының терминдену 

барысына, қолданылу дәстүрлілігі мен жиілігіне қарай өз ішінен үш топқа 

бөліп қарастырдық. Дәлірек айтқанда, ТТ-ді осындай топтарға ажыратуда біз 

құрылымдық-семантикалық және коммуникативтік принципті басшылыққа 

алдық. Бұл принципті таратып айтатын болсақ, құрылымдық дегенде 

терминдердің екі және одан да көп сөздерден жасалуы ескеріледі. 

Семантикалық – ТТ-ді құрайтын терминдердің терминологиялық мәнінің 

жеке я тіркес күйінде сақталуы, ал коммуникативтік – ТТ-дің қолданылу 

дәстүрлілігі, жиілігі және ғылыми мазмұнды берудегі, жеткізудегі орны, 

жалпы ғылыми мәннің жасалуындағы атқаратын қызметі. Міне, осы 

өлшемдерді негізге ала отырып, ТТ-ді мынадай топтарға бөліп 

қарастырамыз: 

1) терминологиялық еркін сөз тіркестер (ТЕТ); 

2) терминологиялық фразеологизмдер (ТФ); 

3) терминологиялық метафоралық тіркестер (ТМТ). 

Енді соларға жеке-жеке тоқаталып өтелік. 

ТЕТ аталған өзге топтарға қарағанда жалпы терминологиялық 

лексикада жиі қолданылады. ТЕТ дегеніміз – бұрын белгілі нысанның  

негізінде пайда болып, оның жаңа  белгілерінің жасалуына негіз болатын ТТ-

дің түрі. Демек, ТЕТ белгілі бір ұғымның  жаңа қырларын білдіру үшін 

жасалады, сол үшін қызмет етеді. Мысалы, экономика саласында акция 



дейтін термин  бұрыннан бар. Сол акция терминінің қатысуымен жасалған 

терминдер: ақция құны, кумулятивтік акциялар, еңбек ұжымының 

акциялары, акционерлік қоғам  т.т. ТТ жасалған. Бұл сияқты ТТ-дің 

сыңарлары жеке тұрып та қолданыла береді. Сонымен бірге басқа 

тіркесімдердің қатарында да жұмсалуы ықтимал.  

ТЕТ-ді өзі сияқты ТТ-дің түрлерінен ажыратудағы негізі өлшем – оны 

құраушы сыңарлар өз алдына жеке тұрғанда да терминдік қызмет атқара 

алатын, яғни сыңарларының терминологиялық мәні толық сақталған құрама 

терминдер. Жоғарыда келтірген ТТ-дің әрбір сыңары (акция, құн, еңбек, 

ұжым, акционерлік, қоғам) жеке тұрып та терминдік қызмет атқара алады.  

Демек, ТЕТ-тің басқа топтарға қарағанда басты қасиеті де – оның 

сыңарларын құрайтын терминнің (немесе терминологиялық тіркестің) жеке 

тұрғанда терминологиялық мәнін сақтай алуы. Мазмұнының жаңарып 

отыруына, жаңа ұғымның тууына т.т. ұғымдық өзгерістерге байланысты 

ТЕТ-тің құрамы ауысып отыруы да ықтимал.  Бұл орайда оларда еркіндік 

сипат бар. ТЕТ синтаксистік еркін сөз тіркесіне құрылымы, байланысу 

жолдары, сыңарларының толық мағыналы болып келуі жағынан ұқсас. 

Олардағы айырмашылық – сыңарларының ішкі семантикасында, оған әсер 

ететін сыртқы факторда және коммуникативтік қызметінде (айталық, тілді 

қолданушыларға қаншалықты таныс болуында).  

ТЕТ пен ТФ арасындағы айырмашылықты байқау үшін мына сөйлемді 

келтірелік: Қысқаша айтқанда, таным процесі, ақиқатқа жету екі сатыдан 

тұрады: тірі сезіну және абстрактылы ойлау (О. Айтбаев. Логика). 

Сөйлемдегі ТТ қатарынан табылатын тірі сезіну мен абстрактылы ойлау 

болса, олардың өзі былай ажыратылады: тірі сезіну – ТФ болып табылады, 

өйткені тірі сөзі жеке алғанда термин емес, ол сезіну терминімен тіркесіп 

қана терминологиялық мәнде жұмсалады. Абстарктылы ойлау -  ТЕТ болып 

табылады, өйткені оны құрайтын сыңарлар жеке тұрып та терминдік қызмет 

атқара алады.  

ТЕТ құрамындағы сыңарларының санына қарай екі және одан да көп 

сөзді болып келеді: материя қозғалысы, химиялық теңдік, қоғамдық сана, 

атом-молекула теориясы, металл өндіру технологиясы, материяның 

сақталу заңы, заттар массасының сақталу заңы т.т. Әуелі бес, алты, жеті 

компоненттен тұратын терминологиялық тіркестер арнаулы лексикада 

кездеседі. Жалпы көп сыңарлы құрама терминдердің жасалуында  ТЕТ пен 

ТФ арасындағы ауыс-түйісті ескерген жөн. Бірде ТЕТ-дің негіз болуы 

арқылы көп құрамды терминдер жасалады және бұл үдеріс керісінше де 

жүзеге асуы мүмкін. Мысалы:  

              

                                                  ашық акционерлік қоғам 

акционерлік  

қоғам        

                                                 жабық акционерлік  қоғам 

 



Мысалда ТЕТ көп сыңарлы ТФ-дің пайда болуына негіз болып тұрса, 

мына ретте керісінше ТФ көп сыңарлы ТЕТ-дің құралуына дәнекер болған:  

 

                                                   аналитикалық тіл білімі 

тіл білімі                                   қазақ тіл білімі     

                                                   орыс тіл білімі 

 

Сондықтан көп сыңарлы құрама терминдер құрамына қарай аралас 

келіп, оларды ТТ-дің белгілі бір түріне ажыратуы қиынға соғып жатады. 

Төменде келтірілетін терминдерді сондайлардың қатарына жатқызуға 

болады: материализмнің негізгі үш тарихи түрі, заттың біркелкі және 

екінші ретті сапалары, мөлшерлік және сапалық өзгерістердің өзара ауысу 

заңы, қоғамдық болмыстың алғашқылығы, қоғамдық сананың кейінгілігі, 

заттар мен құбылыстардың бір түрден екінші түрге өтуі және т.б. Мұндай 

көп сыңарлы терминдердің пайда болуының негізгі себебі алдыңғы 

тараушаларда келтірілді, олар негізінен, ұғымның логикалық жақтан 

мүшеленуі, жаңа сапалық белгілерінің дамуы т.т. Олар ұғымды бір, екі-үш 

сөзбен жеткізе алмаудан туындайды.  

Терминологиялық фразеологизм (ТФ) деп – құрамындағы 

сыңарларының бірі өз алдына жеке тұрып терминдік қызмет атқара 

алмайтын, тобымен терминологиялық мәнде жұмсалатын ТТ-дің түрін 

айтамыз. Мысалы: терістеуді терістеу заңы, (философия); ақ өлең, ауыз 

әдебиеті, бүркеншік ат (әдебиеттану); ас қорыту (медицина); бейбіт қатар 

өмір сүру (дипломатия); жалпы пайда, жалпы өнім, жалпы ұлттық өнім, 

жалпы қоғамдық өнім, жалпы айналым (барлығы экономика саласында), 

Флогистон дәуірі, флогистон теориясы, еселі қатынастар заңы (химия 

терминдері) т.б. Терминологиялық лексика ішінде ғылым мен техниканың 

белгілі бір саласы бойынша әбден қалыптасып  кеткен ТФ-дер де едәуір 

ұшырасады. Айталық, философияны терістеуді терістеу заңы, 

философияның негізгі мәселесі, философияның жоғары мәселесі, 

дипломатияны бейбіт қатар өмір сүру, экономиканы жалпы пайда, жалпы 

өнім, жалпы ұлттық өнім, жалпы қоғамдық өнім, жалпы айналым, 

әдебиеттануды ақ өлең, ауыз әдебиеті т.т. түрлі салалардың өзіне тән құрама 

терминдерінсіз көз алдымызға елестете алмаймыз. Бұл да, яғни қолданылу 

дәстүрлілігі ТФ-ді айқындаудағы бір өлшем болып табылады. Ілгеріде де 

мысалдар келтірілгендей, ТФ ұғымдық мәнінің жаңарып отыруына орай 

ТЕТ-ге айналып, соның бір компоненті ретінде қызмет атқарып, көп сыңарлы 

құрама терминдерге ұласып отырады.  

ТФ сыңарларының орын тәртібінің тұрақтылығы жағынан жалпы 

тұрақты тіркестерге ұқсас келетіні рас. Алайда бұл ұқсастық сырттай 

қарағанда ғана. ТФ мен жалпы тұрақты тіркестердің құрылымдық және 

семантикалық табиғатында түбірлі өзгешеліктер бар. Ең алдымен, тұрақты 

тіркестер көркемдік, бейнелілік қызмет атқарады, ТФ ғылыми тілдің 

ұғымдық қызмет атқаратын бір бөлшегі. Осыған байланысты тұрақты 

тіркестер ауыспалы мағынада қолданылса, ТФ ғылыми мазмұндағы бір 



саланың ұғымдық жүйесінің элементі ретінде жұмасалады да, дәл, тура 

мәнде қолданылады. ТФ құрамы сыңарларының саны жағынан, білдіретін 

мағынасы жағынан өзгеруі мүмкін, ал тұрақты тіркестер осы орайда шын 

мәнінде тұрақты.  

 Терминологиялық тіркестердің келесі бір саласы – терминологиялық 

метафоралық тіркестер (ТМТ). ТМТ дегеніміз - әуелі метафораның 

қатысуымен жасалып, кейіннен ұғымдық сипаттағы сөз тіркесіне айналған 

терминологиялық тіркестің түрі. ТТ-де мұндай метафораланып қолданылу 

екі жағдайдан көрінеді: таза ұғымдық сипатқа ие болған ТТ-де және ғылыми 

тіл синтаксисінің сұлбасын жасауда қатынасатын терминологиялық мәні бар, 

терминологиялық сипаттағы қолданыстарда. Біріншісіне мынадай мысалдар 

келтіруге болады: келте қылмыс құрамы, төте сайлау құқығы, төтенше заң 

шығару, сөйлеу тілінің ағысы, немістің классикалық философиясының 

жоғарғы шыңы, филоософия тасы, Де Бройль толқындары  және т.б.  

Екіншісіне мынадай мысалдар жатады: дүниетанымдық көкжиек, ой-

түсінік қоймасы, таным процесінің баспалдақтары, тарихтың терең 

түкпірі, ұлттық ерекшеліктердің психологиялық астарлары, ұлттық 

рухтың қайнар бұлағы және т.б. 

ТМТ әуелі есте сақтау, ассоциациялау, ұқсату белгілеріне сәйкес 

жасалады. Оларда бағалауыштық мән, коннотация басым болып келеді. 

Мысалы, бас мидың жүйке жолдары термині «жол» сөзінің нақты мағынасы 

абстракт мағынаға ауысуы арқылы метафораланған. Немесе төркіндете 

зерттеу, індете зерттеу (Ә. Қайдар) тәрізді         қолданыстарды мысалға 

алалық. Әдетте «төркінде» етістігі «әйелдің ел-жұрты, туған-туысқанына 

барып аралауы» мағынасын береді: Үш жылдан кейін төркіндеп 

туыстарына келді (Қазақ тілінің сөздігі). Терминологиялық қолданыста 

(төркіндете зерттеу) етістік абстракт сипат алған. Осындай пікірді індете 

зерттеу тіркесіндегі «індете» сыңары туралы да айтуға болады. «Індет» 

сөзінің етістік ретіндегі мағынасы «аңдарды қуып жүріп ініне тығу, ұстау 

үшін амал жасау» (Қазақ тілінің сөздігі). Жалпы әдеби тілдегі нақты әрекетті 

білдіретін бұл сөз ендігі жерде абстрактіленген. Демек, ТМТ-дің жасалуында 

нақтылықтан абстрактілікке көшу құбылысы орын алады. Ш. Құрманбайұлы 

актиний үйірі, изотоптар үйірі, радий үйірі, уран үйірі, нептун үйірі, 

сызықтар үйірі, қисықтар үйірі, радиоактивті элементтер үйірі немесе 

механизмнің қажуы, металдың қажуы, материалдың қажуы, термалық 

қажу, коррозиялық қажу тәрізді бір топ күрделі терминдерінің жасалуына 

лексика-семантикалық тәсілдің де қатысы бар деп санайды 57, 58-б.. 

Аталған терминдердің құрамындағы «үйір» және «қажу» сөздері ұқсату 

белгілеріне сүйеніп, терминологиялық қолданысқа көшкен.  

ТМТ-дің пайда болуында, әрине, аударма ықпалының болғандығын 

жоққа шығаруға болмайды Терминологиялық жүйедегі аударманың әсері 

туралы мына еңбекті қараңыз: 92, 122-144-б.. Соның ішінде әсіресе, 

жиырмасыншы, отызыншы жылдардан басталған қоғамдық-саяси 

әдебиеттерді аудару ісі қоғамдық ой-сананың дамуына үлкен ықпал еткені 

сөзсіз. Ө. Айтбаевтың сөзімен айтсақ: «Содан бергі жерде біздің әдеби тіл 



қолданыстағы қызметі ерекше неше алуан термин сөздер мен терминдік 

мәндегі тіркестерге молыққан екен» 92, 139-б.. Сондай тіркестердің бір 

саласы – ТМТ болып табылады. Төмендегі келтірілетін мысалдар ең алғашқы 

жасалу көзін сол жылдардан алады: терең диалектика, әлсіз жерлерді ұстау, 

фактілерді созып жеткізу, күрес жүргізу, көзқарастардан шегіну, тұтас 

философияны қойыртпаққа айналдыру, тану сатылары, өсу ауыртпалығы, 

платондық  махаббат және т.б.  

И.С. Мұратбаеваның байқауында, коннотативтік мағынасы анық 

білінетін терминдер экономика саласында көптеп кездеседі: семіз мысық // 

«жирный кот», сауын сиыр // «дойная корова», көгілдір фишка // «голубая 

фишка», алтынға бөлеу // «золотое рукопожатие», алтын парашюттер // 

«золотые парашюты» және т.б. Автордың ойынша, терминдердегі 

коннотация әр түрлі функцияда қолданылады: номинативтік мағынаның 

жасалуына әсер етеді, терминологиялық жүйеде өз орнын алып, терминді 

қолданушылардың есінде сақталып, қолдануға ыңғайлы болуы үшін 

жұмсалады т.т. 105.  

ТМТ-дің жасалуында көрінетін бейнелілік уақытша. Ондай бейнелілік, 

экспрессия терминологиялық тіркестің белгілі бір терминологялық жүйеде 

орнығуы үшін қызмет атқарады. Метафоралық мағына біртіндеп жойылады 

да, олар ұғымдық сөз тіркесіне (ТТ-ге) айналады. Сөйтіп, метафоралану 

ғылым тілінде де кездеседі, соның бір дәлелі терминдерді, ТТ-ді 

қалыптастырудағы рөлі. Олар терминологиялық лексиканы байытуға үлес 

қосады Қазақ тіл білімінде ғылым тіліндегі метафоралану жөнінде мына 

еңбекті қараңыз: 106.  

ТМТ-ді төмендегідей құрылымдық-семантикалық үлгілерге жіктеуге 

болады (Бас әріппен берілген шартты белгілер төмендегідей түсініледі: Т – 

термин, ТЕ – термин емес сөз, Т2 – екеуі де термин т.т.): 

 Т + ТЕ: жапырақ алақаны, актиний үйірі т.т.; 

ТЕ + Т: төркіндете зерттеу, індете зерттеу, шашақ тамыр, қолтық 

бүршік, көген сабақ т.т.; 

Т + Т: баға бәсекесі т.т. 

 Сөйтіп, ТТ ұғымдық мағынаны білдіретін сөз тіркестері ретінде іштей 

үш топқа бөлінеді: терминологиялық еркін тіркестер, терминологиялық 

фразеологизмдер және терминологиялық метафоралық тіркестер. Бұлар 

құрамындағы сыңарларының терминологиялық мәнінің сақталуына, я 

болмаса тобымен терминдік қызмет атқаруына, қолданылу жиілігіне, 

дәстүрлілігіне байланысты өзара ажыратылады. ТЕТ осы орайда соңғы 

екеуіне қарағанда әлдеқайда жиі, саны жағынан да көп болуымен 

сипатталады. Бір қарағанда, жалпы терминологиялық мағынаның 

тұрақталған бірлік ретінде саналуына байланысты «еркін» деген сөздің өзі 

оның табиғатына қайшы сияқты болып көрінуі мүмкін. Алайда тарауда да сөз 

болғандай,  жалпы термин атаулыдағы тұрақтылықтың шартты екенін 

ескерсек, сондай-ақ ТФ мен ТМТ-ге қарағанда негізгі қасиеті де 

сыңарларының дербестік сипатында болатынын назарға алсақ, бұл атауды 



қолданудың ешқандай әбестігі жоқ. Бұл үш топтың да қызметі бір – ғылыми 

тілдің өзіндік белгілеріне сай (логикалылығы, дерексіздігі, жинақылық-

жалпылауыштық белгілері т.т.) коммуникативтік мақсат-мүдде үшін 

жұмсалады.  

 

2.4. Терминологиялық тіркестердегі синтаксистік қатынастар 

 

 Синтаксистік қатынастар жалпы синтаксистік жүйеде басты 

ұғымдардың бірі ретінде орын алады. Қазақ тіл білімінде бұл мәселе 

профессор Қ. Есеновтың «Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік қатынастар» 

деген еңбегінде арнайы сөз болады 107. Мұнда автор  синтаксистік 

қатынастар туралы негізгі мәліметтерді бір жерге жинақтап берген. Қ. Есенов  

синтаксистік қатынастардың басталар жері сөз тіркесінен көрінетінін 

мойындай отырып, оны жеке сөйлемдердің өзаралық қатынастары деңгейінде 

қарастырады. Ғалымның айтуынша: «...синтаксистік қатынастар 

грамматикалық түрде ұйымдасқан жеке сөйлемдердің табиғатына тән болып 

келеді». Автор синтаксистік  қатынастарды осындай кең көлемде түсіне 

отырып, оған мынадай анықтама береді: «Синтаксистік қатынастар дегеніміз 

– сөздер байланысының негізінде өрбіген жеке сөйлемдердің 

құрылысындағы ұйымдастырушы тілдік амал-тәсілдер» 107, 12-б..  

 Сөйлемнің өздігінен құрылмайтыны түсінікті. Жеке сөздер сияқты сөз 

тіркесі де сөйлем құруға ат салысады, оның құрамын кеңейтуге қатысады. 

Сол қызметі арқылы (сөйлем арқылы) сөз тіркесі коммуникативтік қызметті 

атқарады. Синтаксистік қатынастар Қ. Есенов атап көрсеткендей 

«ұйымдастырушы тілдік амал-тәсілдер» сипатында болса, мұның жеке сөздер 

тіркесінде де пайда болатынын ешкім жоққа шығара қоймас. Сөз тіркесі 

синтаксисіне арналған  еңбектерде бұл мәселе жол-жөнекей болсын 

айтылады 81, 44-98-б.. Осыған сәйкес, синтаксистік қатынастар – сөз 

тіркесін құрайтын сөздердің мағыналық және грамматикалық 

үйлесімділігінен туындайтын қатынас болып табылады. 

 Синтаксистік қатынастардың негізгі типтері жөнінде Н. Сауранбаев 

субъект-предикаттық,  объектілік,  атрибуттық  қатынастарды  атаса  108, 8-

б., Қ. Есенов оның түрлері предикаттық қатынас, айқындауыштық қатынас, 

объектілік қатынас, адвербиалдық қатынас (сабақтаса байланысудан өрбиді) 

және салаластық қатынас (бірыңғай  мүшелі сөйлемдегі қатынас, салалас 

құрмалас  сөйлемдерге  болатын  қатынастар)  болып  жіктелетінін  көрсетеді 

107, 16-72-б..  

 Орыс тілі синтаксисінің маманы Н.С. Валгина синтаксистік 

қатынастың негізгі деген мынадай түрлерін айтады: атрибутивтік, объектілік, 

субъектілік, пысықтауыштық, комплетивтік 75, 36-75.  

 Біздің түсінігімізде, синтаксистік қатынас – сөз тіркесін құрайтын 

сөздердің мағыналық және грамматикалық үйлесімділігінен туындайтын 

қатынас. Анықтауыштық, объектілік, пысықтауыштық қатынастардағы 



терминологиялық тіркестер туралы сөз еткенімізде, осы көзқарас  

тұрғысынан келіп қарастырдық. 

 Анықтауыштық қатынастығы терминологиялық тіркестер. 

Ғылыми тілде анықтауыштық қатынас белгілі бір ұғымның түрлі белгілерін, 

түрлерін, қасиеттерін нақтылау үшін жұмсалады. Мысалы: 

Микроорганизмдердің басым көпшілігі бір клеткалы организмдер. Олардың 

клеткасы қоршаған ортадан клетка қабығы  арқылы оқшауланған. Кейде 

қабық қызметін цитаплазматикалық мембрана атқарады. Цитаплазмада 

тіршілікке қажетті органоидтар орналасқан. (Н. Шоқанов 

Микробиология). 

 Анықтауыштық қатынастағы терминологиялық тіркестер тарихи 

қалыптасқан сөз тіркестері үлгісінде жасалады. Олар қанша сөзден тұрмасын 

(кемінде екі сөзден болады) екі сыңарға ажыратылады: анықталушы және 

анықтаушы. Анықталушы басыңқы сыңар зат есімнен немесе іс-әрекетті беру 

мағынасы әлсізденіп, зат есімдік сапаға ауысқан қимыл атаудан болып келеді 

де, анықтаушы бағыныңқы сыңар әр алуан сөз таптарынан құралады. Соның 

ішінде бағыныңқы сыңарлардың қатыстық сын есімдерден (-лы, -лі тұлғалы) 

болып келуі сапалық сын есімдер мен өзге сөз таптарына қарағанда 

анағұрлым жиі кездесетінін ескерген жөн. Осыған байланысты «сын есім + 

зат есім» және «сын есім + қимыл атау» типті (жағалы талшықтылар, 

аяқсыз қосмекенділер, заңды жауаптылық, әдеби мұра, әдеби қаһараман, 

логикалық ойлау) тіркестерден басқа мынадай үлгілерді кездестіреміз: «зат 

есім + зат есім» (бата сөз, автор бейнесі, бақсы сарыны), «қимыл есім + зат 

есім» (басқару түрі, жүк тасымалдау коэффициенті, бейнелеу теориясы, 

бейнелеу құралдары), «есімше + зат есім» (ұрықтанған жұмыртқа 

клеткасы, тармақталған мұрттылар отряды), «сан есім + зат есім» 

(бірінші сигнал жүйесі, екінші сигнал жүйесі), «үстеу + қимыл есім» 

(жаңаша ойлау, төтенше заң шығару, төте сайлау). 

 Автор бейнесі сияқты екі сөзден келетін тіркестің анықтаушы мен 

анықталушы сыңарларын ажырату қиынға соқпасы белгілі: автор – 

анықтаушы, бейнесі – анықталушы. Ал, кемінде үш сөзден құралатын 

терминологиялық тіркестерде негізгі  ұғым тіркес күйінде де, бір сөзді болып 

келуі де мүмкін. Мысалы, заң саласында қылмыстық жаза ретінде 

қолданылатын айып деген ұғым бар. Мұны біз «есімше + зат есім» типті 

терминологиялық тіркеске жатқызамыз. Себебі  мұнда негізгі ұғым (басыңқы 

сыңар)  айып, ал «қылмыстық жаза ретінде қолданылатын» конструкциясы  

(бағыныңқы сыңар) айып-тың сипатын нақтылау үшін тіркесіп тұр. Демек, 

айып ұғымының мәні қимыл-іс (қолданылатын) арқылы жасалған. Немесе 

керісінше ұрықтанған жұмыртқа клеткасы, бірінші сигнал жүйесі, 

төтенше заң шығару тәрізді тіркестерде анықталушы ұғым екі сөзден 

тұрады (жұмыртқа клеткасы, сигнал жүйесі, заң шығару). Негізгі ұғымның 

осындай көп сөзді болып келуі терминологиядағы «фразеологиялықтың 

белгісі». Өйткені көптеген терминологиялық тіркес кезінде «анықтаушы 

және анықталушы» схемасы бойынша жасала отырып, уақыт өте келе 

бірыңғай ғылыми ұғымға айналған, белгілі бір ғылым мен техника саласында 



тұрақты қолданылатын болған. Терминологиялық тіркестердің бұл түрін біз 

«терминологиялық фразеологизмдер» деп атаймыз (2.3. тармақшасын 

қараңыз). Терминологиялық фразеологизмдерді анықтауға қоятын негізгі 

өлшемнің бірі  - олардың сол саладағы тұрақты қолданысы. Кейбір 

зерттеушілердің жалпы терминологиялық тіркестер атаулыны 

фразеологизмдермен бір деңгейде қарайтыны сол себептен 100, 108-б.. 

Ғылым тілін зерттеуші мамандар да терминологиялық тіркестердің осындай 

қасиетіне қарай оларды «ерекше тектегі атрибутивтік сөз тіркестері» деп 

атайды. 

 Сөйтіп, анықтаушы сыңар анықталушы ұғымды нақтылайды, 

даралайды, жаңа түсініктерді тудырады. Осы белгісіне қарай оларды 

анықтауыштық-анықтамалық немесе анықтауыштық-кваликативтік деп 

атауға болады. Алайда анықтап көрсету анықтауыштық қатынасты білдіретін 

терминологиялық тіркестердің бірден-бір белгісі ретінде қала алмайды, 

сондықтан олардын арасында болатын сапалық белгіні іштей шағын топтарға 

жіктеуге де болады. 

1) Меншіктік сапа – анықтауыштық қатынасы жасайтын сапаның бір 

түрі. Негізгі ұғымды түрлі жақтан даралап көрсету үшін қолданылады. 

Грамматикалық тұрғыдан матаса байланысқан сөз тіркесі түрінде келеді. 

Мысалы: қабылдаудың тұтастығы, тәрбиенің мақсаттылығы, жүйке 

процестерінің тепе-теңдігі, азаматтардың әрекет қабілеттілігі, өндіріс 

тиімділігі т.б. Меншікті сапа заттың, ұғымның түрлерін, бөлшектерін 

нақтылайды: балықтардың биологиялық топтары, қоғамның әлеуметтік 

топтары, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық міндеттері т.б. 

2) Сандық сапа – негізгі ұғымның сандық сынын, сапасын білдіреді. 

Сандық сапаны  жасаушы амалдарға сан есімнен басқа «аз», «көп», «қос», 

«жеке» тәрізді мөлшерді білдіретін сөздермен келетін тіркестерді 

жатқызамыз: бес балдық жүйе, бірінші сигнал жүйесі, бір өкпелілер отряды, 

екі өкпелілер отряды, аз қылтанды құрттар, көп қылтанды құрттар, қос 

балшықты молюскалар, қос тынысты балықтар, жеке нерв талшықтары, 

көп жолды тахитоскоп, көп клеткалы жануарлар т.т. 

3) Қимылдық сапа – ұғым белгілерінің қимыл-іс, қимыл атауы арқылы 

жасалуы. Ол көп жағдайда есімше арқылы жасалады. Сонымен бірге -ушы 

тұлғасы мен етістіктен сындық мән тудыратын –ғыш  жұрнағы арқылы 

білдіріледі. Мысалы: кемпір жалағыш ауыз (бал арасы, жабайы араға 

қатысты қолданылатың зоологиялық термин), селбесіп тіршілік ететін көп 

талшықтар, тармақталған мұрттылар отряды, тасымалдаушы аурулар. 

Микроорганизмдердің бұл тобының ішінен бактериофагтар, сүзілуші 

вирустардың адам өмірінде зор маңызы бар (Н. Шоқанов. Микробиология); 

Ұрықтанған жұмыртқа клеткасынан маршанцияның жыныссыз ұрпағы 

жіктеледі (Ә.Ә. Әметов, П.М. Мырзақұлов. Жоғары сатыдағы өсімдіктер 

систематикасы). 

4) Салыстырма сапа – ұғым белгісінің салыстыру арқылы жасалуы. Ол 

үшін «тәрізді», «тәріздес», «тектес» сөздері қатыстырылады. Мысалы: Тілше 

тәрізді қарапайым ризоидтардың қуыстарынң ішінде емшек тәрізді, тілше 



тәрізді өскіншілері болады (Ә.Ә. Әметов, П.М. Мырзақұлов. Жоғары 

сатыдағы өсімдектер систематикасы); ... дис тәрізді ерекше өскіндер пайда 

болады (Сонда); таяқша тәрізді бактериялар, сабақша тәрізді бактериялар, 

сұңқар тәрізділер отряды, өсімдік тектес  талшықтар т.б. 

 Қазақ тілі анықтауыштық қатынастағы құралымдарға өте бай. 

Терминологиялық тіркестердің басым бөлігі осындай жолмен жасалған, 

сондықтан ғылым тілінде анықтауыштық қатынастың алатын орны үлкен. 

Жалпы әдеби тілде  анықтауыштық қатынас зат пен оның белгілерін 

танытады. Соған сәйкес анықтауыштық деп грамматикалық қатынасты 

жалпы белгісіне, қандай деген сұраққа жауап болып, заттың сынын 

білдіруіне қарай атайды 65, 14-б.. Ал ғылыми тілде анықтауыштық қатынас, 

жоғарыда ескерткендей, белгілі бір ұғымның түрлі белгілерін, қасиеттерін 

нақтылау үшін жұмсалады. Терминологиялық тіркестердегі синтаксистік 

қатынастарды саралау ғылыми тілдің жүйелілігі мен ерекшелігін танытады, 

сонымен бірге бүгінгі күні қауырт жанданып отырған терминжасам 

тәжірибесінде де көп нәрсені айқындауға жәрдемін тигізеді.  

 Объектілік қатынастағы терминологиялық тіркестер. Объектілік 

қатынастағы сөз тіркестері қимыл-әрекеттің нысанын (объектісін) білдіреді. 

Олар қимыл процесінің кімге, неге арналғандығын, бағытын, қандай затпен 

үстемеленгенін, қандай затпен түйіскенін, неге қамтылғанын білдіреді 81, 

89-б.. Профессор Қ. Есенов: «... объектілік қатынастағы сөздер сөйлем 

ішінде заттық мағынадағы сөздер мен етістіктің аралығында болады» - дейді 

107, 50-б..  

 Терминологиялық тіркестерде объектілік қатынас ұғымдық мәндегі 

сөздер мен етістіктердің арасында болады. Етістіктер зерттеу, жасалу, құру, 

ұйымдастыру, нұсқау, орындау т.т. түрлі семантикалық мәндегі қимыл-

әрекеттер болып келеді. Сол әр түрлі семантикалық топтарға енетін 

етістіктердің есім сөздердің септік жалғауларындағы тұлғалары мен  

тіркесуінен объектік қатынас пайда болады. Құрылымы жағынан етістіктер 

дара және күрделі болып келеді. Күрделі етістіктер «көсемше + етістік», 

«есім сөз + етістік» үлгісінде жасалады. Мысалы: бала асырап алу, кінәсін 

мойындап келу, заңға түсінік беру. Бұлардағы асырап алу, мойындап келу, 

түсінік беру  етістіктері осындай жолмен жасалған. Терминологиялық 

фразеологизм, яғни ұғымның тіркес күйінде келіп, объект ретінде танылуы 

объектілік қатынастағы терминологиялық тіркестерге де тән. Бұл оларды 

жалпы әдеби тілдегі өзі тектес сөз тіркестерінен ерекшелендіріп тұрады. 

Жалпы әдеби тілде олар негізінен, екі сыңардан құралады. Мысалы: үйді 

жуды, терезені ашты. 

 Әрине, бұл мұндай сөз тіркестерінің күрделенген түрі кездеспейді 

деген сөз емес. Бірақ олар терминологиялық тіркестердей ұғымдық сипатта 

болмайды. Айталық, омыртқасыздар зоологиясын оқыту, өсімдіктер 

системасын жасау, педагогикалық процесті ұйымдастыру сияқты осы 

тектес тіркестерді алатын болсақ, мұнда объект ретінде танылатын ұғымдар 

«омыртқасыздар зоологиясы», «өсімдіктер системасы», «педагогикалық 



процесс». Терминологиялық жағынан нұсқан келетін болғандықтан, бұл 

ұғымдардың бір сөзін қалдырып кетуге болмайды. 

 Объектілік қатынасты білдіру үшін табыс септік формасындағы зат 

есімнің бейімделгені белгілі 10, 31-б.. Мысалы: уақытты бағалау, 

мектепті  тексеру, дауысты баптау, жаңа материалды баяндау т.т. Кейде 

табыс септігінің жалғауы түсіріліп айтылады:  бала асырап алу («баланы 

асырап алу» емес). Бұл меңгерілетін сөзге бейтараптық мән үстейді. 

Объектілік қатынас табыс септігінен басқа барыс септігі тұлғасында да 

білдіріледі. Мысалы: заңға түсінік беру, қылмысқа қатысу. Бұл объектілік 

қатынастың барыс, шығыс септік тұлғаларымен білдіріледі деген пікірді 

растайды.  

 Объектілік қатынастағы терминологиялық тіркестер мынадай 

мағыналарда жұмсалады: 

 1) Зерттеу процесін ұйымдастыруды білдіреді. 

 Мысалы: Өсімдіктер системасын жасау жөніндегі алғашқы 

кездердегі талпыныстардың ең көрнектілеріне Италия ботанигі Андреа 

Чезальпиноның системасы жатады (Ә.Ә.Әметов, П.М.Мырзақұлов. Жоғары 

сатыдағы өсімдіктер систематикасы); Мүк тәрізділерді инвентаризациялау 

әлі күнге дейін аяқталмаған, әсіресе,  биологтар тропикалық және оңтүстік 

жарты шар аймақтарын нашар зерттеген (Сонда). 

 2) Әр түрлі ғылыми міндеттердің, операциялардың орындалуын 

білдіреді.  

 Мысалы: құжаттарды рәсімдеу, қан құрамын талдау, сатыларын 

көрсету, пайдалы омыртқасыздарды көбейту, дүниеге дұрыс көзқарасты 

қалыптастыру т.т. 

 3) Бір құбылыстың екінші бір құбылысқа айналу мәнін, өзгерістерді 

білдіреді. 

 Мысалы: кәсіпорынды қайта құру, өзін-өзі тәрбиелеу,  банкротқа 

ұшырау, мүлікке тыйым салу, істі қайта жаңарту, азаматтық іс жүргізуді 

тоқтата тұру, көлік құралдарына тыйым салу, кәсіпорынды тарату, 

салымға тыйым салу. 

 4) Құралдық мағынаны білдіреді. 

 Мысалы: әкімшілік жолмен үйден шығарту, әкімшілік жолмен қамауға 

алу т.т.  

  Пысықтауыштық қатынастағы терминологиялық тіркестер. 

Пысықтауыштық қатынас пысықтауыш мәніндегі сөздер мен етістіктің 

аралығында жүзеге асады. Жалпы әдеби тілде барыс жалғаулы сөз тіркестері, 

шығыс жалғаулы сөз тіркестері, көмектес жалғаулы сөз тіркестері, шылау 

сөзді тіркестер пысықтауыштық қатынаста жұмсалады 80, 88-98-б.. 

Пысықтауыштық қатынаста жұмсалатын сөз тіркестері түрлі мағыналық 

реңктерге аса бай болып келеді. Пысықтауыштық қатынас сөздер 

аралығында мекендік, мезгілдік, мақсат, амалдық, көлемдік т.т. алуан түрлі 

мәндерді білдіреді.  

  ТТ-де белгілі бір ұғымның логикалық жақтан нақтылануы іске 

асатынын тараудың өн бойында айтып өттік. Мұндай ерекшелік негізінен 



анықтауыштық қатынас арқылы болатыны белгілі. Синтаксистік қатынастың 

аталған түріне қарағанда, пысықтауыштық қатынас ТТ-де жеке қалпында аз 

кездескенімен, ғылыми іс-әрекеттің, кәсіби міндеттің орындалу амалын 

білдіруде, я болмаса нысанның, әрекеттің сипатын түсіндіруде 

пысықтауыштық мәндегі тіркестер мол қолданылады. Демек, ғылыми тілдің 

жалпы синтаксистік сұлбасын жасауда, ғылыми ойдың құралуында мұндай 

мәндегі тіркестердің атқаратын қызметі де жоғары. Мына екі сөйлемге назар 

аударайық:  

1) Тіл байлығын этнолингвистикалық тұрғыдан зерделеудің тағы бір 

принципін біз «індете зерттеу» деп атадық (Ә. Қайдар); 

2) Сөздер мен сөз тіркестерін төркіндете зерттеу этимологияның төл 

міндеті болса да, бұған кейде этнолингвистиканың да мұқтаж екендігін 

көреміз (Ә. Қайдар).  

  Келтірілген екі сөйлемнен пысықтауыштық мәндегі мына тіркестерді 

бөліп алуға болады: індете зерттеу, төркіндете зерттеу, тіл байлығын 

этнолингвистикалық тұрғыдан зерттеу.  Алдыңғы екі ұғым іс-әрекеттің, 

яғни зерттеу жұмыстарының жан-жақты жүргізілуін, сөйтіп, іс-қимылдың 

жасалуын және сипатын білдіреді. Соңғы келтірген тіркес те алдыңғыларына 

ұқсас, сонымен бірге онда мақсаттық мағыналық реңк те жоқ емес, айталық, 

тіл байлығын қандай мақсатпен зерделеу? дегенге ол жауап бола алады.  

  Пысықтауыштық қатынастағы осындай терминологиялық сипаттағы 

тіркестерді ғылымның кез келген саласынан кездестіре аламыз: 

1) Шала түрленіп даму – насекомдардың үш саты арқылы дамуы... 

(Зоологиялық сөздік); 

2) Төменгі және жоғары сатыдағы омыртқасыздардың негізгі 

белгілерін салыстырмалы түрде жеткізу (Сонда);  

3) Сотта істің жария жүргізілуі – қылмыстық және азаматтық 

істер әдетте, ашық сот мәжілісінде құралады және т.б.  

Сөйтіп, пысықтауыштық қатынастағы терминологиялық тіркестер 

мынадай мағыналарда жұмсалады: 

1. Белгілі бір іс-әрекеттің, қимылдың жүзеге асырылу тәсілін білдіреді. 

Бұл мағынаны жасауда түрлі тілдік тұлғалар қолданылады: а) көсемшелі 

тіркестер (көсемше + етістік): қайыра будандастыру, індете зерттеу, 

төркіндете зерттеу, тәрбиелей оқыту, вагондарды ағытпай жөндеу, 

көтере сатып алу т.б.; ә) қимыл процесінің амалын білдіруге үстеу сөзді 

тіркестер де қолданылады (үстеу + етістік): жеке айыптау, жеке-жария 

айыптау, объектіні біржолата тапсыру шарты т.б.; б) сын есімді тіркестер 

(сын есім + етістік): жағымды құмарту, жағымсыз құмарту, мәнсіз 

құмарту, қатты құмарту, динамикалық тану, қате тану, шала тану, анық 

тану, толық тану, ерікті тану, жартылай тану, дәл тану, хабар-ошарсыз 

ету, сот ісінің үздіксіз жүргізілуі т.б.; в) қимылдың істелу амалын білдіруге 

септік жалғаулары да қатысады (септік жалғаулы сөз + етістік):  

- көмектес жалғаулы тіркестер: жылдамдықпен жүру, бір ізбен жүру, 

бәсеңдетілген жылдамдықпен жүру т.б.; 



 - жатыс жалғаулы тіркестер: істің мән-жайларын жан-жақты, толық 

және объективті түрде зерттеу, жылдамдықты автоматты түрде 

реттеу, қылмыстық сот ісін жүргізуге қорғаушының міндетті түрде 

қатысуы т.б. Жатыс жалғаулы тіркестер көсемшелі сөздерге сыртқы тұлғасы 

жағынан ұқсас келеді. Олар сапалық-пысықтауыштық мәнде жұмсалады.  

 г) шылау сөздердің қатысуымен әрекеттің амалы білінеді (шылау сөз + 

етістік): қорқыту арқылы талап ету т.б. 

 2. Бағыттық мәнде жұмсалады: әскери қызметке шақырылушы, 

нарыққа шығу, пойыздардың бір бағытта жүруі т.б. 

 3. Мекендік мән: заңның кеңістікте қолданылуы, талабын басқаға 

беру, шартты жазаға соттау, заңға түсінік беру, қылмысқа жанасушылық, 

халықаралық қатынастарда күш қолданбау, биржада баға белгілеу т.б. 

Шығыс жалғаулы тіркестер қимылдың, әрекеттің басталу нысанын білдіреді. 

Мысалы: жәбірленушіден жауап алу, куәдан жауап алу, бас бостандығынан 

айыру, қылмыстық жазадан босату, қылмыстық іс қозғаудан бас тарту, 

талаптан бас тарту, жұмыстан шеттету, азаматтықтан айрылу, 

уағдаластықтан бас тарту, акцияларды қолдан жасаудан қорғау т.б. 

 4. Мезгілдік мән: үкімнің орындалуын кейінге қалдыру, жасы толмаған 

адам жөніндегі үкімнің орындалуын  кейінге қалдыру, күні бұрын сату т.б.  

 5. Себептік мән: бірнеше қылмыс істегенде жаза тағайындау, қылмыс 

істеуден өз еркімен бас тарту, мерзімінен бұрын босату т.б.  

 Салаластық қатынастағы терминологиялық тіркестер. ТТ-дің бір 

тобы – салаластық қатынаста келеді. Салаласу арқылы жасалған ТТ, 

негізінен, ыңғайластық қатынаста келіп, түрлі мәндегі ұғымдардың басын 

біріктіреді. Солардың кейбірі төмендегідей: 

 а) қарама-қарсы мағыналы ұғымдарды салаластырады: жалпы және 

жеке, бүтін және бөлік, жай және құрамды (күрделі), жаңа мен ескі, бірлік 

және көптік, мүмкіндік пен шындық, статикалық және динамикалық, 

қарапайым және теориялық сана, субъект пен объект, үздіктілік және 

үздіксіздік, шекті мен шексіз, қажеттілік пен кездейсоқтық, мән мен 

құбылыс, анализ және синтез т.б.  

 Мұндай қатынас зат есімдердің, сондай-ақ заттанған есімдердің 

тіркесуінен болады 92, 22-б..  

 Изафеттік құрылыс арқылы бұл қатынастардың күрделенген түрі 

жасалады: қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күрес заңы, ой еңбегі мен 

дене еңбегі, дүниенің бірлігі және көп түрлігі, тепе-теңдік пен 

айырмашылықтың бірлігі, әдебиеттің ұлттық және интенационалдық 

сипаты, шекті мен шексіздің бірлігі, материяның алғашқылығы, сананың 

соңғылығы (немесе қоғамдық болмыстың алғашқылығы, қоғамдық сананың 

кейінгілігі т.б. 

 Кейде салаластық қатардағы ТТ сөз тіркесі аясынан шығып, сөйлемдік 

дәрежеде көрінеді. Мысалы: Дүние – мәнді, дүние мәнсіз: Дүние – мәнді, 

дүние мәнсіз т.б. И. Кантың осы анатомиясы Гегельдің қарама-

қайшылықтардың бірлігі мен күресі деген заңдылықты ашуына үлкен ықпал 

жасады (Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия).  



 ә) мағынасы жақын ұғымдарды салаластырады: уақыт пен кеңістік, 

мазмұн мен форма, себеп пен салдар, сын және өзара сын т.б. Мұндай 

құрама термндер де күрделене түседі: атомдардың абсолют массасы мен 

мөлшері, материяның жойылмау және жаратылмау заңы, адам санасының 

мазмұны мен табиғаты, адам әлемі және әлемдегі адам және т.т.  

 б) кезектестік, талғаулықты қатынаста келіп, ұғымдардың мәнін 

нақтылауға, дәлдей түсуге қызмет атқарады. Мысалы: 

 Қарапайым формула, яки эмпирикалық формула – молекуладағы 

атомдар санының қатынасын ең кіші бүтін сандармен көрсетеді, бірақ 

атомдардың шын санын көрсете алмайды (Б. Бірімжанов, Н. Нұрахметов. 

Жалпы химия); Молекула құрамындағы әрбір элементтен неше атом бар 

екенін көрсететін формуланы нақты формула не молекулалық формула 

дейді (Сонда).  

Тарау бойынша түйін. ТТ-ді функционалды-семантикалық және 

коммуникативтік-прагматикалық негізде қарастыру жалпы сөз тіркесі 

синтаксисі теориясының аясынан шығып жатады. Өйткені аталып отырған 

синтаксистік бірлікті мұндай үрдісте зерттеу сөз тіркесіне қатысты 

мәселелерді айналып өте алмайды. ТТ сөз тіркесінен тысқары тұрған 

құбылыс емес, керісінше соның ішінде қаралатын тіркесімділіктің бір түрі. 

Осы орайда ТТ – сөз тіркесінің еркін және тұрақты тіркестер сияқты 

құрылымдық түрін құрайды. Қазақ тіл білімінде ТТ-ді жалпы сөздер 

тіркесінің бір саласы ретінде танып, оны өзіне ұқсас бірліктерден ажыратып 

талдау мәселесі әлі қолға алына қойған жоқ (ТТ-дің тұрақты тіркестердің, 

еркін сөз тіркестерінің, күрделі сөздердің қатарында қарастырылып, ұлттық 

тілдегі мәртебесінің анықталмауы соған дәлел). ТТ-ді тудыратын басты арна 

– ғылыми-техникалық қарым-қатынас аясы. Тілге дейінгі мазмұн, 

коммуникативтік-прагматикалық компонент ТТ-дің тіркесімділік жағдайына 

ықпал ететін факторлар.  

 Ғылыми мәтіндерде ТТ құрылымдық-семантикалық бірліктер 

екендігімен сипатталады. Мәтіннің корпусын тікелей құрастырушы сыңарлар 

ретінде ТТ мәтінді мағыналық қабылдауды қамтамасыз етеді. ТТ абсолютті 

коммуникативтілікке ие болып табылатын сөйлемдер аясындағы өзіндік 

немесе салыстырмалы (жанама) коммуникативтілікке ие бірлік ретінде 

қарастырылады. Егер ғылыми мәтіндер дәлдік, ықшамдылық, ойдың бірізді 

көрініс табуымен ерекшеленсе, осы белгілерге қызмет етуде ТТ-дің алатын 

орны үлкен.  

 ТТ  еркін сөз тіркесінен «өзіндік тұрақтылық» қасиеттерінің болуымен 

ажыратылады. Осыған орай ТТ-дің жалпы грамматикалық табиғатын тануда 

«шартты тұрақтылық» терминін енгіземіз. Мұндай тұрақтылық белгісі үш 

жақтан көрінеді: құрылымдық, семантикалық және функционалдық 

жақтарынан. Бұл үшеуі бір-бірімен тығыз байланыста болады да, ТТ-дің 

функционалдық-семантикалық және қарым-қатынас аясындағы өзіндік 

ерекшеліктерін айқындайды.  

 Қалай болғанда да тұрақтылықтың болу белгісіне қарап, оларды 

тұрақты тіркестермен бір деңгейде қарауға болмайды. ТТ тұрақты 



тіркестерден ең әуелі, ұғымдық мәндегі сөз тіркестері екендігімен 

ажыратылады. ТТ атауыштық немесе дефинитивтік мәнде қолданылатын 

болса, ал тұрақты тіркестер бағалауыштық мәнімен ерекшеленеді. Тұрақты 

тіркес сыңарларының орын тәртібі қатаң сақталады, осы орайда ТТ босаңдық 

танытады, өйткені оларда сыңарларының бірден емес, біртіндеп молаю үрдісі 

басым, терминологиялық мәнінің жаңаруына сәйкес қосымша анықтауыштар 

үнемі қосылып отырады.  

 Бұл тарауда құрамындағы сыңарларының терминдену барысына, 

қолданылу дәстүрлілігі мен жиілігіне қарай, яғни құрылымдық-семантикалық 

және коммуникативтік принциптерді негізге ала отырып, ТТ үш топқа 

бөлініп қарастырылады: терминологиялық еркін тіркестер, терминологиялық 

фразеологизмдер, терминологиялық метафоралық тіркестер.  

 Терминологиялық еркін тіркестер – құрамындағы сыңарлары өз алдына 

жеке тұрып термин ретінде қызмет атқара алатын, я болмаса 

терминологиялық мәні толық сақталған термин сөздерден құралатын ТТ. 

 Терминологиялық фразеологизмдер – құрамындағы сыңарларының бірі 

өз алдына жеке тұрып қызмет атқара алмайтын, тобымен терминологиялық 

мәнде жұмсалатын ТТ. 

 Терминологиялық метафоралық тіркестер – құрамындағы 

сыңарларының бірі әуелі метафоралық тәсіл арқылы жасалып, кейіннен 

ұғымдық сипаттағы сөз тіркестеріне айналған ТТ.  

 ТТ сыңарларының арасындағы синтаксистік қатынастар төмендегідей 

топтастырылды: анықтауыштық қатынастағы ТТ, объектілік қатынастағы ТТ, 

пысықтауыштық қатынастағы ТТ, салаластық қатынастағы ТТ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Үшінші тарау  

 

ҒЫЛЫМИ ТІЛ СИНТАКСИСІНДЕГІ СӨЙЛЕМНІҢ 

КОММУНИКАТИВТІК ҚҰРЫЛЫМЫ 

 

3.1. Ғылыми тіл синтаксисіндегі сөйлем: құрылымы, актуалды 

мүшеленуі және қолданылу ерекшеліктері 

 

 Сөйлем – тілдің қарым-қатынас құралы ретінде қызмет атқаратын ең 

басты коммуникативтік тұлғасы. Адам өз ойын тек қана сөйлем арқылы 

білдіреді [109, 5-6-б.]. 

 Ж.А. Жақыпов синтаксистік құбылыстардың алуан қырлылығы туралы 

айта келіп, синтаксистік бірліктердің мынадай аспектілерде зерттелуіне назар 

аударады: құрылымдық аспект, семантикалық аспект, коммуникативтік 

аспект, логикалық аспект [110, 15-29-б.]. Автордың айтуында «Сөйлем – 

кешенді единица. Сондықтан оны құрылымдық қана емес, функциональдық-

коммуникативтік, логика-семантикалық тұрғыдан бірдей қарастыру ұтымды» 

[110, 147-б.].  

 Синтаксисті зерттеуші көптеген ғалымдар сөйлемнің көп қырлы, 

күрделі құбылыс екендігін атайды. Сөйлемнің лингвистикалық ерекшелігін 

тануда жалпы тіл білімінде түрлі көзқарастар болды. Аристотель заманынан 

бастап ХІХ ғасырдың орта шеніне дейін сөйлем логикалық пайымдаумен 

тығыз байланыста қаралды, «сөйлем» термині тілге де, сонымен бірге 

логикалық пайымдауға қатысты да қолданылды. Ғалымдар сөйлем 

жайындағы көзқарастарында көбінесе мына жайттарға назар аударады: 

сөйлемнің қарым-қатынас бірлігі ретіндегі ерекшеліктері және сөйлемнің 

формалды-грамматикалық белгілері. Сөйлемнің күрделі табиғаты 

лингвистикалық мектептердің оны түрлі бағыттарда қарастыруына негіз 

болды. Атап айтқанда, олар: 1) сөйлемді тұлғалық құрылымы тұрғысынан 

зерттеу;   2)   сөйлемді   коммуникативтік   құрылымы   тұрғысынан   зерттеу;  

3) сөйлемді мағыналық құрылымы тұрғысынан зерттеу [Бұл жөнінде 

қараңыз: 111, 11-21-б.].  

 Құрылымдық синтаксис сөйлемді тіл бірлігі ретінде жеке дара 

қалпында құрылымдық-мағыналық деңгейде қарастырса, ал функционалды 

синтаксис мәтін ішінде сөйлемдердің түзілу механизмін қарастырады. 

Коммуникативті синтаксис сөйлемдегі айтылған ойды тема-ремалық 

қатынасқа жіктейді [Қараңыз: 2, 3-б.].  

 Біз ғылыми тілдің синтаксисін қарастыру барысында әлемдік және 

қазіргі қазақ тіл білімі синтаксис саласындағы аталған жаңа үрдістерді 

басшылыққа алдық. Біз сөйлемді «құрылымдық қана емес, функциональдық-

коммуникативтік, логика-семантикалық тұрғыдан бірдей қарастыру ұтымды» 

(Ж.А. Жақыпов) деген көзқарасты дәйек етеміз. Басты мақсат – тілді тану, 

                                                
 Әлемдік  тіл  білімінде  синтаксистің  зерттелуіндегі  жаңа  үрдістер  жөнінде   Ж. Садуақасұлының, 
З.Ш. Ерназарованың аталған еңбектерінен мағлұмат алуға болады. – С.Ә. 



оның қоғамдық аяда, белгілі бір қарым-қатынас саласында қолданылу 

мүмкіншіліктерін, ерекшеліктерін көрсету деп таба отырып, оның 

құрылымдық тәсіл арқылы ғана жүзеге аспайтынын көреміз. Әрине, 

құрылымдық тәсіл біздің тіл туралы білімімізді кеңейтті, тілді зерттеудегі 

әмбебап тәсіл ретінде қалыптасты. Сонымен бірге, қазіргі тіл біліміндегі 

соны үрдістер құрылымдық лингвистиканың тілдік құбылыстарды біржақты 

тануға әкеп соқтыратынын көрсетіп отыр. Құрылымдық пен функционалдық 

тәсілдер біріккенде ғана, тілдік құбылыстарды ұтымды сипаттауға болатыны 

дәлелденуде. Синтаксис деңгейіндегі функционалдық бағыт синтаксистік 

бірліктерді өздері атқаратын қызметпен байланыста, коммуникативтік 

мақсатты жүзеге асырумен бірлікте алып қарастырады. Сонда 

функционалдық бағыт тілдік жүйе мен тілді қолдануды саралай отырып, 

оларды бір-бірімен ешқандай байланыссыз емес, керісінше, бірлікте 

қарастырады. Сондай-ақ, І – тарауда да айтылғандай, тіл біліміндегі 

функционалды аспект «адам факторымен» тығыз байланыста қаралады. Тілді 

қолданушы да, тасымалдаушы да тұлға – адам. Адам сөйлейді, ойлайды, 

жазады, соның барлығы тіл арқылы жүзеге асады. Демек, тілді тану мен 

түйсінудің өзі сол адам арқылы орындалып жатады. Тіл – адам баласының 

қоғамдық ортада қолданатын жүйені құрайды. Ғылыми қызмет аясында тіл 

сол қызметтің шығармашылық құралы ретінде пайдаланылады. Мәтін – 

тілдік бірліктердің жұмсалуын, қызмет етуін, жасалуын қамтамасыз етеді. 

Ғалымдардың көпшілігі сөйлемге екі тұрғыдан қарағанда, яғни сөйлемнің тіл 

бірлігі және сөйлеу бірлігі ретіндегі аспектілерін көрсеткенде осыларды 

ескереді. Тілдік жүйеге сөйлемнің құрылымдық сызбасы (предикативтілік) 

жатқызылады да, сөйлеуге сол құрылымдық сызбаның белгілі бір мәтін 

аясында нақты жүзеге асуы енгізіледі. «... сөйлемге коммуникативтік 

тұрғыдан қарау дегеніміз – оны сөйлеу единицасы ретінде қарау... Осылайша 

сөйлем ой ағынының, сөйлеу ағынының единицасы ретінде қызмет 

атқарады» [110, 25-б.] - деп жазады Ж.А. Жақыпов.  

 Сөйтіп, жоғарыда сөз болған мәселелерді ескере келе, біз ғылыми 

тілдегі сөйлемнің қолданылу ерекшеліктерін мәтіндік (немесе дискурстық) 

ыңғайда зерттеу қажеттігін көреміз. Сонымен бірге сөйлемнің қызмет ету 

үдерісінде когнитивтік және прагматикалық факторлардың ықпалы есепке 

алынады.  

 Ғылыми тіл – ғылыми ақпараттың өмір сүруінің логикалық ұйымдасқан 

формасы ретінде синтаксистік бірліктер арқылы жүзеге асатыны белгілі. 

Ғылыми қызмет аясы адамның парасатты қызметін бейнелейтіндіктен, 

ғылыми мәтіннің тілі де (синтаксисі) қалыпты логикалық құрылысқа 

негізделеді. Ғылыми ойлау пайымдаулармен, ой қорытындыларымен 

өлшенеді. Сондықтан ғылыми мәтіннің синтаксисі де логикалық бірізділікті, 

жүйелілікті талап етеді. Алайда логикалық бірізділік пен оны бейнелейтін 

жеке тілдік құрылымдар (сөйлемдер) әр уақытта бір-бірімен сәйкестікте бола 

бермейді. Мына сөйлемге назар аударайық: Дүниеге көзқарастың түбір 

негізгі теорияда (Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия). Осы сөйлемді 

грамматикалық жағынан талдайтын болсақ, мынаны алар едік: «түбір негізі»-



бастауыш, «теорияда» - баяндауыш, «дүниеге көзқарастың» сөз тіркесі – 

анықтауыш. Ал бұл сөйлемнің логикалық құрылымы өзгеше. Мұндай 

жағдайда мүшелену сөйлем мүшелеріне қарай емес, логикалық субъект пен 

логикалық предикат сызбасы бойынша жүзеге асады. Қараңыз: 

 

S (логикалық субъект)        P (логикалық предикат) 

 
Дүниеге көзқарастың 

түбір негізгі 
 теорияда 

    

 Мұндағы логикалық субъект дегеніміз – ой, пікір нысаны (объектісі) 

болып табылса, логикалық предикат – ой, пікір нысаны (объектісі) жөнінде 

жаңа ақпарат. Орыс тілі синтаксисінің белгілі маманы И.И. Мещанинов 

өзінің «Соотношение логических и грамматических категорий» деп аталатын 

мақаласында логикалық категориялардың сөйлемнің синтаксистік 

құрылымынан тыс өзіндік дербестігін сақтайтынын және тілдегі логикалық 

мазмұнның грамматикалық құрылым арқылы берілетінін, сөйтіп, тіл мен 

ойлаудың байланысы жүзеге асатынын көрсетеді. Ғалым былай деп жазады: 

«Логические категории  связываются с грамматическими, но не 

отождествляются с ними. Члены предложения, выступая со значением 

грамматических категории, передают логические категории субъекта и 

предиката, которые сохраняют свое содержание независимо от 

синтаксического члена предложения»   [112, 10-б.].  

 Логикалық пен граммтикалық бірліктердің сәйкес келе бермейтіні 

мына тәрізді сөйлемдерден де байқалады: Бірқатар химиялық процестерде 

оған әсер етуші басқа факторларды – реакцияласушы заттардың 

концентрациясын өсіру, жанасатын бетін ұлғайту, ультракүлгін сәулелерін 

түсіру,  электр  зарядтарымен  әсер  ету,  циклон,  плазма  т.б.  қолданады  

(Б.А. Бірімжанов, Н.Н. Нұрахметов. Жалпы химия).  Сөйлемнің 

грамматикалық құрылымы «пысықтауыш + толықтауыш (айқындауышты) + 

баяндауыш» үлгісінде көрінеді. Бастауыштың айтылмауына, сөйлемдегі іс-

әрекеттің белгісіз субъектілерге қарата құралуына қарай белгісіз жақты 

сөйлем болып табылады. Сызба түрінде көрсетейік: 

          қайда? (неде?)                                               нені?  

  
Бірқатар химиялық 

процестерде                                     

       

                                                   

 

 

 

                                                                                   не істейді? 

 

оған әсер етуші басқа факторларды 
– реакцияласушы заттардың 

концентрациясын өсіру, 

жанасатын бетін ұлғайту, 
ультракүлгін сәулелерін түсіру, 

электр зарядтарымен әсер ету, 

циклон, плазма т.б. 

қолданады 



 

 

Сөйлемнің логикалық құрылымы осы орайда да екі бөліктен тұрады:  

   S                                        P  

 
Бірқатар химиялық 

процестерде оған әсер 

етуші басқа 

факторларды... 

  

қолданады 

Сонымен бірге логикалық мүшелену мұнымен аяқталмайды. Ол өз 

кезегінде жалпы ұғымның ішінде топтасқан неғұрлым шағын ұғымдарға 

бөлінеді. Айталық, жалпы ұғым ретіндегі субъект өз ішінен субъект пен 

предикатқа ажыратылуы әбден мүмкін.  

Логикалық мүшелену ғылыми тіл синтаксисіндегі сөйлем құрамының 

кеңеюімен тікелей байланысты. Соған орай ғылыми мәтіндердегі жай сөйлем 

болсын, құрмалас сөйлем болсын құрылымы жағынан күрделенген сипатта 

болып келеді. Мәтін авторларының бір сөйлем арқылы көп ақпарат беру 

мүддесі сөйлем құрылымын кеңейтіп күрделендіреді. Анықтама түрінде 

берілген мына сөйлемді алайық: Механика – материя қозғалысының ең 

қарапайым формасын, яғни денелердің немесе олардың жеке бөліктерінің 

бір-бірімен   салыстырғанда   орын    ауыстыруын    зерттейтін    ғылым  

(Ж. Абдулаев. Физика курсы). Сөйлем субъект-предикат қатынасынан өзге 

күрделендіруші компоненттерді де құрамына алған. Егер күрделендіруші 

компоненттерді жеке-жеке көрсететін болсақ, мынадай бірнеше сөйлем 

тудырар едік:  

1) Механика – материя қозғалысының ең қарапайым формасын 

зерттейді; 2) Механика – денелерді зерттейді; 3) Механика – денелердің 

жеке бөліктерін зерттейді; 4) Механика денелердің жеке бөліктерін бір-

бірімен салыстырады; 5) Механика – денелердің жеке бөліктерінің орын 

ауыстыруын зерттейді; 6) Механика – ғылым.  

Келтірілген    сөйлем    осындай   логикалық   пайымдау-ақпараттардан 

тұрады, тілдік тұрғыдан бұл логикалық ақпараттар бір сөйлемнің 

құрамындағы күрделендіруші құрылымдар ретінде көрініс тапқан. Сөйлемде 

алты предикат бар, олар автордың білдірмек ақпараты, мәтіннің 

коммуникативтік талабына сәйкес күрделі кешенге айналған.  

 Ғылыми тілдегі сөйлемнің толық құрылымдылығы дегенде оның 

құрамына осындай ақпараттар түріндегі тілдік құрылымдардың қатысуы 

ескеріледі. Сөйлемдер қатаң нормативтілікке негізделеді, онда синтаксистік 

формалардың орын тәртібі қатаң сақталады және мұның бәрі тілдік 

құрылымдар мен ой логикасының бірізді сабақтастығына қол жеткізу 

мақсатын көздейді. Ғылыми тіл синтаксисіндегі сөйлемнің мағыналық жағы 

кез келген адамға түсінікті емес. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі, 

байланысы тілдік нормадан жетік хабары бар әрбір адамға түсінікті бола 

тұра, оның (сөйлемнің) мәнін білу мамандар үшін ғана, арнайы білімі бар 

адамдар үшін ғана қол жетерлік іс болып саналады.  



 Ғылыми тілдегі сөйлемнің табиғатын (толық құрылымдылығы, 

логикалық жағынан мүшеленуі т.т.) түсіну үшін оны басқа функционалдық 

стильдік тармақтармен салыстыра көрсеткен абзал. Әдетте ғылыми тіл 

синтаксисі ауызекі сөйлеу тіліне қарама-қарсы қойылады. «Ауызекі сөйлеу 

тіліне дайындықсыздық пен эмоция, қысқалық пен аяқсыздық тән» [2, 21-б.]. 

Бұл пікірдің дұрыстығын мына мысалдан көруге болады:  

- Біздің келісімізсіз жиналыс өткізуге кім право берді? Қане, 

тараңдар! 

- Өз ықтиярымызбен... 

- Не радио жоқ, не газет жоқ... 

- Өздерің неге анда-санда айтып тұрмайсыңдар. 

- Біз түрмеде жүрген жоқпыз... Өлдік қой әбден... 

- Малды да бұлай бақпас... (О. Бөкей).   

Келтірілген сөйлемдер ғылыми тілде қолданылатын сөйлемдердің ең 

басты белгісіне, яғни олардың толық құрылымдылығына қайшы. Ауызекі 

сөйлеу тіліне объективті-логикалық мүшелену емес, субъективті-

эмоционалдық мүшелену тән, оларда айтылымның актуалды емес бөліктері 

түсіп қалады немесе интонациялық жолмен беріледі. Ауызекі сөйлеу тіліне 

қарағанда көркем әдебиет толық құрылымды, формалды-грамматикалық 

мүшеленуі жағынан ғылыми тілдегі синтаксистік құрылымдарға ұқсас 

сөйлемдерді бере алады. Мына мысалдарға назар аударайық: 

 Ақ дала меңіреу болып түнеруде. Қайғылы сары бел боран әкеліп 

тұрған ақ киімін қымтай түсіп, жата берді (М. Әуезов). 

 Алайда салыстырылып отырған стильдік тармақтар өздерінің 

коммуникативтілік айырым-белгілерімен бірден ерекшеленеді. Бұл осы 

стильдердің әрқайсысындағы сөйлемдердің мазмұнынан, ондағы 

элементтердің актуалды мүшеленуінен көрінеді. Көркем әдебиет сөздерге 

бейнелілікті (меңіреу болып түнеруде, қайғылы сары бел, боран әкеліп 

тұрған ақ киім т.т.) үстейді де, синтаксистік ұйымдасу осы міндеттің 

талабынан туындайды. Берілген мысалдан да байқалатындай, көркем тіл 

қозғалысты және құбылыстардың динамикасын актуалдандырады. 

Сөйлемдердегі ақпараттардың берілуі де ғылыми тілге керісінше сызба 

бойынша жүзеге асады, айталық, оларда ақпараттардың жиынтығы бір 

сөйлемдегі келесі бір грамматикалық формалар арқылы толықтырыла, 

айқындала түссе, ал ғылыми тілдегі сөйлемдерге бірінші тұрған құрылымдар 

арқылы ақпаратты қабылдауды неғұрлым жеңілдете түсу үрдісі тән. Ғылыми 

тіл қозғалысты абстрактілі түрде актуалдандырады, оған белгілердің, 

құбылыстардың динамикасынан гөрі тұрақтылық сипаты тән. Сөзіміздің 

басында айтылған қалыпты логикалық түзіліс негізінен, содан шығып 

жатады.  

 Ғылыми тіл синтаксисінде сөйлем құрамының кеңеюінде сөйлемнің 

актуалды мүшеленуі маңызды орын алады. Сөйлемдерден актуалдылығы 

жоғары, актуалдылығы аз бөліктерді бөліп көрсетуге болады. Осындай түрлі 

деңгейде қолданылатын бөліктер тілдік формаларға енгенде сөйлемдердің 

құрылымы кеңейе түседі. Сөзіміз дәлелді болу үшін мына сөйлемді алайық:  



 Денені егер оның бөлшектері бірдей және жүрілген жолдары дененің 

өлшемімен салыстырғанда айтарлықтай үлкен болғанда ғана материалдық 

нүкте ретінде қарастыруға болады. 

 Бұл мысалдағы актуалдылығы жоғары бөлік денені материалдық 

нүкте ретінде қарастыруға болады. Ал актуалдылығы аз бөлік егер оның 

бөлшектері бірдей және жүрілген жолдары дененің өлшемімен 

салыстырғанда айтарлықтай үлкен болғанда ғана деген синтаксистік 

құрылым. Соңғылары сөйлем құрамынан орын алып, солардың қатысуы 

арқылы неғұрлым актуалды бөліктерді бөліп көрсетуге мүмкіндік тудырып 

тұр. Сонда ғылыми тіл синтаксисіндегі сөйлемдердің объективтік-логикалық 

жағынан толық мүшеленуі де актуалданатын бөліктерге байланысты көрініс 

табады.  

 Сөйтіп, сөйлем құрамын кеңейтуге қатысатын құрылымдар ретінде 

мыналарды атап көрсетуге болады:  

1. Оңашаланған, интонациялық жағынан дараланған құрылымдар. 

Мысалы: 1) Практикада қозғалысты сипаттау үшін санау жүйесін 

құрайтын денелерге бір координаттар жүйесін, мәселен, кәдімгі түзу 

сызықты тікбұрышты координаттар байланыстыруға болады; 2) Тұқым 

қуалаушылық жайлы алғашқы түсініктер көне дәуірдекгі ғалымдар – 

Демокрит,  Гиппократ,   Платон,   Аристотельдің   еңбектерінде   кездеседі; 

 3) Бұл мезгілде фирма тауарды рынокқа өткізу жолында үлкен шығындар 

көтереді, яғни рынокқа шығару үрдісінде бірден пайдаға қол жетпейді... 

және т.б.  

 Мұндай сөйлемдерде күрделендіруші компонент үтір немесе сызықша 

арқылы негізгі сөйлемнен ажырап тұрады, көбінесе объектілі сөйлемдерде 

объектіні нақтылау, даралау үшін қолданылады (1,2), сонымен бірге предикат 

арқылы берілген іс-әрекетті де нақтылай түсуде қолданылады (3). Сөйлем 

ішінде қыстырма сөздер (мәселен, мысалы, айталық, яғни т.т.) арқылы 

ажыратылып, өзіндік интонациямен айтылады.  

2. Логикалық коньюктивті және дизьюнктивті құрылымдар арқылы, 

олар тілдік жағынан ыңғайластық қатынастағы бірыңғай мүшелермен 

беріледі. Коньюктивті құрылымдар және, мен жалғаулықтарымен, ал 

дизьюнктивті құрылымдар немесе сөзімен жұмсалады: Мысалы: Тітіркену 

тітіркенгіштік қасиеттің нәтижесі немесе көрінісі; Бұларға әсер етуші 

сыртқы және ішкі орта факторларын немесе материя қозғалысының әр 

түрлі формаларын тітіркенгіштер деп атайды, ал әсердің өзін тітіркендіру 

дейді; Гиппократ жұмыртқа клеткасы мен сперма организмнің барлық 

бөліктерінің қатысуымен қалыптасады және ата-ананың бойындағы белгі-

қасиеттері ұрпағына тікелей беріледі деп есептеді;  және т.б.  

Осындай құрылымдар жай сөйлемнің де, құрмалас сөйлемнің де 

құрамынан орын алады, бір сөйлемнің ішінде қатар да қолданыла береді.  

3.   Шарттылық     мәндегі     импликациялық     құрылымдар.     Әдетте  

математикалық мәтіндерде «шарт-нәтиже» нұсқалы шартты бағыныңқы 

сөйлемдер жиі қолданылады, олар «Егер ... болса, онда ...» сызбасы бойынша 

жасалады: Егер... функциясының алғашқы функциясы белгілі функциялар 



арқылы дәл өрнектелмейтін болса, онда ... анықталған интегралды 

жуықтап  есептейтін  мына   формуламен   алмастырады   (Ө. Сұлтанғазин,  

С. Атанбаев. Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы); Егер есептеу 

барысында ... теңсіздігін қанағаттандыратын ... саны пайда болса,  онда ... 

деп алынады да, ал ... болған жағдайда ЭЕМ өз жұмысын тоқтатады 

(Сонда). Алайда біздің айтпағымыз, мұндай шартты бағыныңқылар жайында 

емес, шарттылықтың бір сөйлем ішіндегі күрделендіруші компонент 

ретіндегі қолданысы және ол мәннің шартты рай тұлғасы арқылы жасалуы 

міндетті де емес. Мына сөйлемге назар аударайық: Табиғи зат болсын, 

қолдан жасалған зат болсын, оны химияда қолдану үшін алдымен аралас 

заттардан ажыратып тазалау керек (Б. Бірімжанов, Н. Нұрахметов. Жалпы 

химия).  

Сөйлемде  шарттылық  мәннің  бары  оны  шартты рай тұлғасы және да 

жалғаулығымен айтқанда нақтырақ көрінеді: Табиғи зат болса да, қолдан 

жасалған зат болса да, оны химияда қолдану үшін алдымен аралас 

заттардан ажыратып тазалау керек. Ал алдыңғы келтірген мысалда 

сөйлемнің аясын кеңейтуші компонент ретінде жұмсалып тұр. Сонымен бірге 

–са тұлғасының қыстырма ретінде қолданылуы ғылыми мәтіндерде де 

кездеседі. Қараңыз: Осы саладағы қол жеткен жетістіктер, бір жағынан, 

математика ғылымының жедел дамуына байланысты болса, екінші 

жағынан, электрондық есептеуіш машиналар (ЭЕМ) математиканың 

дамуына өз әсерін тигізді...; Олай болса, ... шамасының абсолют қателігі ... 

формуласымен анықталады...  

4.  Предикаттық  бірліктер  арқылы  берілген  ақпараттарды толықтыру 

мақсатында қолданылатын қосалқы тілдік кешендер. Бұл - сөйлем құрамын 

кеңейтуші жиі кездесетін фактор. Ғылыми тіл синтаксисінің күрделенген 

қалпында түсінілуі осындай предикаттық бірліктермен берілген 

ақпараттарды толықтыру мақсатында қолданылатын қосалқы тілдік 

кешендерге байланысты. Олар ғылыми тіл синтаксисінің жүйелілігін, 

логикалық жағынан ақпараттарды берудің бірізділігін қарапайым түрден 

күрделіге қарай ұласуын қамтамасыз етеді. Осы орайда сөйлем ішінде 

семантикалық түрлі реңкте көрінетін қосалқы тілдік құрылымдар негізгі 

сөйлемдік құрылымға тіркесе отырып, оның аясын кеңейтеді, негізгі 

сөйлеммен берілетін мағынаға қосалқы өзге мәндік реңктер жүктейді. 

Осындай күрделену ғылыми тіл синтаксисіндегі сөйлемнің қандай түріне 

болмасын тән, бұл ілгеріде де ескерткендей, коммуниканттардың 

ақпараттарды азайту үрдісіне байланысты. Сөйлем құрамын күрделендіруге 

қатысатын сондай тілдік құрылымдарды біз оның сөйлем ішіндегі атқаратын 

қызметіне қарай қосалқы тілдік кешендер (ҚТК) деп атадық. ҚТК 

төмендегідей мағыналық реңктерде жұмсалады*: 

                                                
* Бұл жерде зерттелетін нысанның толық сипаттама алуы үшін қолданылатын анықтауыштық мән сөз 

болмайды. Біздің ойымызша, бұл мәселе арнайы қарастыруды қажет етеді. – С.Ә.  



Мақсат мәнді ҚТК: Практикада қозғалысты сипаттау үшін санау 

жүйесін құрайтын денелерге бір координаттар жүйесін, мәселен, кәдімгі 

түзу сызықты тікбұрышты координаттар байланыстыруға болады.  

Амал    мәнді    ҚТК:     Қандай      болмасын      заттың    қасиеттерін 

сипаттағанда, оған аралас басқа зат жоқ деп, жеке өзін – таза затты 

сипаттайды. Енді заттың тазалығын санағанда ол мәселеге екі жақтан 

келуге болады: бір жағынан оның химиялық құрамын тексереді, екінші 

жағынан оның қасиеттерін қарайды.  

  Объектілі мәнді ҚТК: Заттың тазалығы арқылы бақылаудың әдісі 

қасиет тұрақтылық заңына (Пруст 1806 ж.) негізделген... Біз ойлай алатын 

нәрсенің бәрін осы категориялардың біреуіне сәйкес келтіріп ойлауымыз 

керек, яғни ойлағанымыздың бәрін біз не нәрсе деп, не нәрсенің қасиеті деп, 

не болмаса қатынас деп ойлауымыз керек. 

Жинақтау    мәнді    ҚТК:   Жалпы   айтқанда,   мехнаикалық   қозғалыс 

дегеніміз бір дененің басқа материалдық денелермен салыстырғанда орын 

ауыстыруы. 

Нұсқау мәнді ҚТК:  Ф. Энгельс айтқандай тітіркенгіштік барлық тірі 

материяға тән болатын жалпы ортақ қасиет;  Ал Аристотельдің 

көзқарасы бойынша, белгі-қасиеттердің тұқым қуалауы тікелей жолмен 

жүрмейді, яғни тұқым қуалайтын материал дененің барлық бөліктерінен 

келіп түспейді, керісінше оның әр түрлі бөлшектерін қарастыруға арналған 

қоректік заттардан жасалады.  

Шектеу   мәнді   ҚТК:   Қандай  ғылым  болмасын  бір  нәрсенің  немесе 

негіздің заңдылық байланыстарын көрсетуге негізделеді; Қандай да тепе-

теңдік болмасын, ол қарама-қарсы заңдылық арқылы қарастырылады. 

Мекен   мәнді   ҚТК:    Біздің    түсінігімізде   заттардың    белгілі   бір 

қасиеттері болады; Біздің ойлау процесімізде ойға алынып отырған әрбір 

нәрсе не ойға алынып отырған нәрсенің түсінігі өзінің тепе-теңдігін 

жоймайтын болуы керек. 

Себеп-салдар мәнді ҚТК: ХХ ғасырдың орта шенінде атом энергиясын 

игерудің күрделі жұмыстарына байланысты алғашқы электрондық 

машиналардың пайда болуы және оларды ары қарай жетілдіру ғылым мен 

техника саласында революциялық өзгерістер жасады; Соның нәтижесінде 

ғасырлар бойы шешілмей келген ірі ғылыми-техникалық проблемалар өз 

шешулерін тапты...  

Шарт мәнді ҚТК: Егер біздің қандай болмасын бір нәрсе (заттар) 

туралы барынша жалпы алып бірдеңе айтқымыз келсе, онда біз олар не 

субстанция немесе олар бір нәрсенің сапасын, қатынасын, орынын және 

т.б. көрсетеді дегеннен басқа ешнәрсе айта алмаймыз.  

Іс-әрекеттің шығу орнын білдіретін ҚТК: Мектептегі математика 

курсынан бізге азын-аулақ функциялар тобы таныс; Келіп түскен арыздан 

немесе хабарламадан оларды тексергенде қылмыс белгілері табылмаса 

тергеу және сот органдары дәлелденген қаулы немесе ұйғару шығарып, 

қылмыстық іс қозғаудан бас тартады... 



Сөйлемге тән негізгі белгілердің бірі – интонация екендігі белгілі. 

Ғылыми тіл синтаксисіндегі сөйлемдердің айтылу интонациясы тұрақты 

болып келеді. Ғылыми мәтіндерде сөйлемдер тұтас интонациямен айтылады. 

Ол тұтас интонация екі дауыс кідірісінен тұрады: бастауыштық бөлік және 

баяндауыштық бөлік. Мысалы:  

 Химиялық алғашқы мәліметтер, жеке химмиялық процестерді қолдан 

жасай білу // ерте заманнан белгілі... Әрине, осы химиялық білімдер // химия 

ғылым болуынан бірнеше мың жылдар бұрын шыққан. Беріректегі құл 

иеленуші мемлекеттерде де, тұрмысқа керекті химиялық білім өсе берген... 

(Б. Бірімжанов, Н. Нұрахметов. Жалпы химия). 

 Бастауыштық бөліктегі дауыс көтеріңкілігі бастауышқа барып тіреледі 

де, содан кейін баяндауыштық бөлікте бәсеңдейді. Бастауыштық бөлік өзін 

анықтайтын, толықтыратын сөздер тобынан, баяндауыштық бөлік көбінесе 

іс-әрекеттің амалын, мезгілін, мекенін, қысқасы, пысықтауыштық сөздер 

тобынан құралып, негізінен бір деммен айтылады. Кейде пысықтауыштық 

мәндегі сөздер бастауыштық бөліктің алдынан келгенде немесе солармен бір 

топ құрағанда бұл жағдай өзгеруі мүмкін, өйткені пысықтауыш болатын 

сөздерден кейін де дауыс кідірісі сақталады, дегенмен бұл сөйлемдердегі 

тұтас интонацияның бұзылуына себеп бола алмайды. Қараңыз:  

 Әсіресе ертедегі Египетте // көп химиялық білімдер // сақталған. 

 ...Қытайда түрлі химиялық заттарды алып отырған Үнді мен 

Египетте де // сол кездерде химиялық жеке өндірістер // болған. 

 Егер келтірілген сөйлемдерді басқаша етіп құрсақ (олай құруға 

болады), ілгеріде айтылған екі дауыс кідірісі сақталады: 

 Көп химиялық білімдер // әсіресе, ертедегі Египетте сақталған. 

 Сол кездерде химиялық өндірістер // Қытайда түрлі химиялық 

заттарды алып отырған Үнді мен Египетте де болған. 

 Мұндай жағдайда пысықтауыш сөздер баяндауыштың алдына келеді 

және дауыс кідірісі оларда алдыңғыларындай ұзақ болмайды. Дауыс кідірісі 

бастауыштық бөліктен кейін айқындалады. 

 Ғылыми тілде кездесетін инверсия құбылысы интонациялық жақтан 

актуализациялаумен байланысты. Мамандардың айтуында: «Актуализация 

тұрғысынан көзге түсетін екі позиция бар: бірі – ой екпінін түсіретін 

актуалды позиция, екіншісі елеусіз мүшені қоятын қалтарыс позиция» [79, 

90-б.]. Ғылыми тілдегі сөйлемдердің тұрақты интонациямен айтылуы бұл 

кезде де сақталады, яғни интонациялық екі кідіріс болады. Алайда дауыс 

көтеріңкілігі соңғы сөзге түсіріледі. Мысал ретінде мына сөйлемдерді 

алалық: 

1) Бұл терминді алғаш қолданған Аристотель (Қ. Әбішев.Философия); 

2) Метафизиканы  диалектикаға  қарсы   ойлау    тәсілі   мағынасында 

алғаш қолданған Гегель (Сонда); 

3) Адамдардың ойлау қызметінің категориялық формада өтетіндігіне 

тұңғыш көңіл аударып зерттеген ойшыл – Аристотель (Сонда). 

Келтірілген   сөйлемдерді   тіліміздегі   қалыптасқан   орын   тәртібімен 



айтатын болсақ, былай құралуы тиіс еді: Бұл терминді Аристотель алғаш 

қолданды. Метафизиканы диалектикаға қарсы ойлау тәсілі мағынасында 

Гегель алғаш қолданды. Адамдардың ойлау қызметінің категориялық 

формада өтетіндігін ойшыл Аристотель тұңғыш көңіл аударып зерттеді.  

 Трансформацияланған сөйлемдерде бастауыш пен баяндауыштың 

орналасуы, тұрлаусыз мүшелердің позициясы сақталған. Ал алдыңғы 

сөйлемдерде ой екпінін түсіретін актуалды позиция, яғни актуализациялау 

«терминді алғаш қолдануда» (1), «метафизиканы диалектикаға қарсы ойлау 

мағынасында алғаш қолдануда» (2), «адамдардың ойлау қызметін тұңғыш 

көңіл аударып зерттеуде» (3) болып отыр. Мұндай актуализациялау 

субъектіні соңғы позицияға ауыстырған (Р. Әміров бойынша «қалтарыс 

позиция»). Актуализацияланған мүшелер сөйлемнің темалық бөлігін, субъект 

ремалық бөлікті құрайды. Жалпы «объект + іс-әрекет» қатынасындағы 

есімшелі оралымдардың актуализациялау құралы ретіндегі бейімділігі 

бұрыннан байқалған. Осындай құрылыстағы сөйлемдерді Шәкәрімнің «Үш 

анық» еңбегінен кездестіреміз: Мұны алғашқы тапқан Англияның Исаак 

Ньютон деген ойшылы (Үш анық). Дәстүрлі орын тәртібінде Мұны алғаш 

Англияның Исаак Ньютон деген ойшылы тапқан болып келетін бұл сөйлем 

адресаттың назарын аудартуға байланысты өзгеріске ұшыраған. Соның 

нәтижесінде баяндауыш мүше әдеттегідей, сөйлемнің аяқ шенінде емес, 

бастауыштың алдына шыққан. Мына сөйлемде де осы тектес өзгеріс бар: 

Идея   деген   ұғымды   алғаш   философияға   енгізген  де  сол   (Д. Кішібеков,  

Ұ. Сыдықов. Философия). Сілтеу есімдігінен жасалған бастауыш сөйлемнің 

соңына шығарылған, де жалғаулығы актуализациялауды күшейте түскен.  

 Сөйлем ішінде келтірілген –ған тұлғасынан басқа –атын тұлғасында 

келетін баяндауыштар да инверсияға ұшыратылып айтылады: Ол нәрді 

тудыратын практика, нақты ғылымдар (Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. 

Философия).  Таным сезімнен басталады, ал сезімді тудыратын табиғи 

заңдылықтар  (Сонда).  

 Ғылыми тіл синтаксисіндегі инверсия анықтамалы сөйлемдердің 

құралуынан да көрінеді. Әдетте белгілі бір ұғымға сипаттама бергенде ұғым 

бірінші, сипаттама одан кейін айтылады. Ғылыми мәтіндерде сондай 

сөйлемдердің керісінше айтылуы да кездесіп отырады: Барлық жануарлар 

мен өсімдіктердің құрылысы мен тіршілігінің негізі – клетка. Өсімдіктер 

мен жануарлар дүниесінің тегінде, сондай-ақ, олардың құрылысы мен 

дамуында біртектілік бар деп қарайтын биологиялық ірі қорытындының 

бірі – клетка теориясы. Өсімдік пен жануарлар организмінің көптеген 

тканьдеріндегі    клеткалар     ядросының     тура     бөлінуі     –     амитоз  

(С.Ж. Стамбеков. Генетика). Бұл сөйлемдерді керісінше құруға да болады: 

Клетка - барлық жануарлар мен өсімдіктердің құрылысы мен тіршілігінің 

негізі. Клетка теориясы - өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің тегінде, 

сондай-ақ, олардың құрылысы мен дамуында біртектілік бар деп қарайтын 

биологиялық ірі қорытындының бірі. Амитоз - өсімдік пен жануарлар 

организмінің көптеген тканьдеріндегі клеткалар ядросының тура бөлінуі. 



Алайда алдыңғы келтірілген мысалдарға қарағанда бұларда ой екпінін 

түсірудегі, не болмаса интонациялық жақтан болатын өзгеріс байқалмайды.  

 Ғылыми тіл синтаксисіндегі сөйлемдердің осындай инверсиялануы 

адресаттың назарын аудару үшін ғана емес, сонымен бірге автор-субъект 

ойының негізіндегі ғылыми ой қозғалысын да танытады.  

 Айталық, анықтамалы сөйлемдердің орын  тәртібі атау (ұғым, 

құбылыс)  сипаттама схемасында келетіні айтылды. Осы схеманың 

басқаша көрініс алуы мына сөйлемнен байқалады: Оның пікірінше, дүние 

негізгі су немесе басқа бір зат емес, белгісіз, байыпталмайтын бастама – 

апейрон (Д. Кішібеков, Ұ. Сыздыков. Философия). Дәстүрлі синтаксис 

бойынша «апейрон» сөзі сөйлемнің басында келіп, оның ұғым ретіндегі 

атрибуттық белгілерін сипаттайтын анықтаушы топ содан кейін келер еді. 

Келтірілген сөйлемді логикалық мүшелеу тұрғысынан талдасақ, сөйлемдегі 

айтылған ойдың мынадай екендігіне көз жеткіземіз: 

 Дүние негізі (S) – апейрон (Р). 

 Дүние негізі (S1) – су немесе басқа бір зат емес (Р1). 

 Апейрон (S2) – белгісіз, байыпталмайтын бастама (Р2). 

 Айта кететін бір жайт, сөз болып отырған есімшелі оралымдардың 

актуализациялау құралы болуымен бірге, сөйлем мүшелері тәрізді негізгі 

сөйлеммен біріге жұмсалып, ой мазмұнын ашуға белсенді қызмет ететінінде. 

Профессор Қ. Есенов кезінде бұл мәселені көркем әдебиет материалында кең 

сөз еткен [113, 198]. Сөз болып отырған тұлғалардың сондай қызметі ғылыми 

мәтіндердегі сөйлемдерге де тән. Айталық, ілгеріде келтірілген үш сөйлемді 

контекске қарай отырып, төмендегідей етіп те құруға болады: 1) Бұл 

терминді алғаш қолданған Аристотель өз заманындағы қалыптасқан 

білімдерді толық жіктеп, жүйеге келтіргені мәлім // жүйеге келтірді; 2) 

Метафизиканы диалектикаға қарсы ойлау тәсілі мағынасында алғаш 

қолданған Гегель мұны ХУІІ-ХУІІІ ғасырлардағы ғылымға, әсіресе 

философияға қолданады; 3) Адамдардың ойлау қызметінің категориялық 

формада өтетіндігіне тұңғыш көңіл аударып зерттеген Аристотель өзінің 

«Метафизика» деген еңбегінде көптеген категорияларға талдау жасаған.  

 Сирек те болса ғылыми мәтіндерде мына тәріздес сөйлемдер де 

кездесіп қалады: Бірақ Аристотель де, Кант та, Гегель де категорияларды 

танымдық проблеманың шеңберінде ғана қарағандар. Әдеттегі қолданыста 

баяндауыш болып келетін етістіктер тиянақты тұлғада 

(қарастырды//қарастырған, қолданды//қолданған, ажыратты//ажыратқан 

деген сияқты) аяқталатын болса, алынған мысалда есімше тұлға –дар көптік 

жалғауын қабылдап субстанивтенген. Жеке алғанда толымсыз сөйлем болып 

табылмайтын мұндай сөйлемнің семантикасы контекске байланысты 

анықталады. Іс-қимылды субъектіге тән сапа тұрғысынан қарайтын нұсқау 

мәнді осы тәрізді сөйлемдер ғылыми ойдың дамуына қызмет етеді.  

 Ғылыми мәтіндерде қолданылатын сөйлемдердің толық 

құрылымдылығы туралы айтылды. Дегенмен мәтін ішінде сөйлемнің негізгі 

қаңқасын құрайтын бас мүшелердің, әсіресе баяндауыштың түсіп қалуы 

сирек болсын ұшырасады. Мұндай толымсыздықты ғылыми тіл синтаксисіне 



тән емес, автор тарапынан кеткен стильдік кемшілік деуге болады. Айталық, 

құрылымы жағынан шартты бағыныңқылы сабақтас құрмаласқа жататын 

мына сөйлемнің басыңқы сыңарындағы баяндауыш ешқандай уәжсіз түсіп 

қалған: Егер тұлғалық пішінді, тұтастықты бір ыдыспен салыстырсақ, 

категориялардың мазмұны оның ішіндегі бір бөгде заттай. Біз баяндауышы 

есім сөзден болатын сөйлемдерді (Мысалы мынадай тектес: Көп түрлердің 

ұрпақтарының қоршаған ортаға тек қана төтеп бергендігі емес, олардың 

түпкілікті тұқым қуу қасиетінің сақтап қалуының себебі де осында немесе 

Оған мысал – формалды логиканың негізінде семантикалық логиканың 

дамуы) толымсыз сөйлемдер қатарынан танудан аулақпыз, ал берілген 

сөйлемді есімді баяндауышты (басыңқы сыңары) деп айту қиын, онда 

сөйлемнің тұлғалық аяқталмағандығы, баяндауыш мүшенің жетіспей 

тұрғандығы (келтірген сөйлемде жетіспей тұрған баяндауыш көрінеді) анық 

байқалады. Сол сияқты төмендегі сөйлемдерді де солардың қатарынан 

танимыз: Канттың түсінуі бойынша категориялар ойлаудағы сырттан 

алған әсерлерді қабылдаудың сезімдік және пайымдық формалары; Бұл 

формалар адамдар ойлауына тән нәрсе және қандай болмасын тәжірибеден 

бұрынғы дайын формалар және т.б.  

 Ғылыми тілде сөйлемдердің толымсыздығы сияқты экспрессивті 

синтаксис элементтері де кездеседі. Парцеляциялық құралымдар (ПҚ) – 

сондай элементтердің бірі. Қазақ тіліндегі алғашқы ғылыми-көпшілік 

әдебиеттерде ПҚ қолданылған. Олар өзінен бұрын тұрған сөйлемдердегі 

мағынаны нақтылау үшін, оқырманның көңілін аудару үшін пайдаланылған: 

 Екі-үш жасар балаға тәулікте төрт рет тамақ беру керек. Түнде 

емес, күндіз, төрт сағатта бір. Балаға тамақты бөлек үйде беру артық 

(М.Жұмабаев. Жалпы педагогика). 

 Босағада қатар-қатар малдың төлі. Иіс, қоқыс, түтін. Егер қазақ 

жаз шығысымен мынау сасық үңгір зандемін тастап киіз үйге шықпаса, сөз 

жоқ, бірнеше жылдың ішінде қырылып бітер еді (Сонда). 

 Қазіргі ғылыми әдебиеттерде ПҚ мына мәндерде жұмсалады: 

 Зерттелетін нысанның белгілерін айқындау барысында. Мысалы: 

Ядро (кариоплазма) – жануарлар мен өсімдіктер клеткасының ең 

маңызды құрам бөлігі. Домалақ немесе сопақша пішінді (С.Ж. Стамбеков);  

Бұл нарықта тұтынушылардың таңдау жасауына мүмкіндіктері мол. 

Олардың үстемдігі дәуірлеген заман. Маркетинг толық мағынасында 

орнаған. Өндірушілер мен сатушылар маркетингтік зерттеулер 

жүргізуге, ол үшін ірі қаражат жұмсауға көнген дәуір (С.Сатыбалдыұлы. 

Маркетинг-нарықтану); 

  Белгілі бір ақпаратқа оқушының назарын аудару мақсатында. Мысалы: 

Адамдар әр сәтте оларды логиканың таразысына салып жатпайды. 

Сондықтан оларға өз рухани бағдарына сай бір нәрселер ұнайды, екіншілер 

ұнамайды, біреулеріне көңілі ауады, екіншілері жамандықтың нышанындай 

әсер    қалдырады.   Осылардың   бәрі   де    таңдаулар    немесе    талғаулар  

(Қ. Әбішев. Философия); 



  Ол жалпы адамзат үшін, әрбір жеке адам (индивид) үшін де шешіліп 

қойған нәрсе емес, адамзат ауқымында ғана емес, жеке адамның жеке 

тіршілігінде де әркімнің тек өзі шешетін немесе шешуден тайқитын 

мәселесі. Адамның дүниеде болуының негізгі мәселесі. Адамның дүниеде 

болуының негізгі жүгі оның өз мойнында (Сонда);  

 Адам, оның болмысы, ойлауы т.т. дүниеде өзінен өзі бола алмайды. 

Олар өзіне өзі негізделе алатын нәрселер емес. Тек әлем, табиғат, материя 

мәңгілік те, жоғалмайтын, жоғала алмайтын болмыс (Сонда). 

 Келтірілген мысалдарда ПҚ (қарамен терілген құралымдар) алдыңғы 

сөйлемдерден оқшау тұр. Құрылымы жағынан әр түрлі: сөз тіркесі түрінде, 

субъект-предикат қатынасындағы сөйлем түрінде. Қалай болғанда да олар 

алдыңғы сөйлеммен тығыз байланысып, оларға мағыналық жағынан тәуелді 

болып болып тұр. Бұл тәуелділік немесе қатыстылық оқшау құралымдардың 

сол сөйлемнің бір мүшесіне байланыстылығынан көрінеді.  

 Бұл айтылғандардан ПҚ-дың автор көзқарасын білдірудің құралы 

ретіндегі қызметі анықталады. Олардың ақпараттық қызметі белгілі бір 

ақпаратты даралап жеткізуден, айтылым құрылымын неғұрлым жеңілдете 

түсуден байқалады. Оларды қолданудағы негізгі мақсат – ақпаратты 

неғұрлым түсінікті ету, сол арқылы мәтіннің хабарламалық сипатын 

жетілдіру болып табылады.  

 Сонымен, тармақшаны қорыта келгенде, ғылыми тіл синтаксисіндегі 

сөйлем өзінің әр жақты сипатымен ерекшеленеді. Ғылыми тіл 

синтаксисіндегі сөйлем дегенде ең алдымен, логикалылық еске түседі. 

Алайда ғылыми тілдің логикалылығы оны бейнелейтін тілдік 

құрылымдармен (сөйлем деңгейінде) әр уақытта сәйкес келе бермейді. 

Жалпы ойлау мен синтаксистің бірдей еместігі ғылыми тіл синтаксисіне де 

тән. Ғылыми тіл синтаксисіне объективті-логикалық мүшелену тән (осы 

орайда әр стильдік тармақтың сөйлем деңгейіндегі сапалық белгісі 

байқалады, айталық, ауызекі тілге субъективті-эмоционалдық, ал көркем 

тілге формалды-грамматикалық мүшеленудің тән екендігі). Объективті-

логикалық мүшелену сөйлемді толық құрылымды етеді, оның құрамында 

түрлі мағыналық реңктерді білдіретін күрделендіруші компоненттердің 

жұмсалуына ықпалын тигізеді. Тарауда сөйлем құрамын кеңейтуге 

қатысатын құрылымдар атап көрсетілді. Сөйлемдер актуалды мүшеленуі 

жағынан екі бөлікке, актуалдылығы жоғары, актуалдылығы аз бөліктерге, 

ажыратылады. Сөйлемнің толық құрылымдылығымен қоса, ғылыми тіл 

синтаксисінде окказионалдық сипатта болсын толымсыздық, түрлі ауытқулар 

да орын алатындығын көруге болады. Бұл өзі бір жағынан, стиларалық 

байланыстардың грамматикалық аядағы көрінісін де көрсетеді. Экспрессивті 

синтаксис элементтері, мысалы, парцелляциялық құралымдардың да ғылыми 

тілде өзіндік коммуникативтік мақсатта жұмсалатын реттері бар.  

 

 

 

 



3.2. Субъект-предикаттық қатынастағы есімді сөйлемдер 

 

 Ғылыми тіл – жазба әдеби тілдің негізгі бір саласы. Ғылыми тілдің 

синтаксисіндегі құрылымдық–мағыналық ерекшеліктерді айқындау сол 

функционалдық аумақтағы (тілдегі) коммуникативтік мақсаттардан 

туындайтын тілдік-стильдік өзгешеліктерді ғана  емес, жалпы жазба әдеби 

тіліміздегі синтаксистік құралымдардың даму үрдісі мен құрылымдық-

мағыналық топтарынан хабардар етеді, әдеби тілдің синтаксисі жөніндегі 

ғылыми   пайымдауларды    жаңа   материалдармен     толықтырады.   

Н.Х. Демесінова тіліміздің синтаксистік құрылымының дамуы ондағы 

синтаксистік оппозициялардың дамуына, саралануына әкелетінін көрсетеді 

[114, 15-б.]. Ал мұндай синтаксистік синонимиялық құралдар өз кезегінде 

жазба тіліміздің дәстүрлерін байыта түсетіндігінде дау жоқ, олардың 

«тіліміздің икемділігін, орамдылығын арттыруда» [74, 192-б.] орны ерекше. 

Тіліміздің осындай функционалдық жағынан саралануында өзге 

функционалдық стильдермен қатар ғылыми стильдің де өзіндік үлесі бар.  

 Ғылыми тілдің синтаксистік жүйесінде есімді сөйлемдер (ЕС) – аса 

өнімді қолданылатын құралымдардың бірі. Ғылыми стильдің есімділік 

сипаты осы стильге тән, оның функциональдық ерекшелігіне сай келетін 

синтаксистік құбылыс. ЕС-дің дамып қалыптасуы да өзінің осындай 

қызметіне байланысты. Е. Ағманов бұл жайында былай деп жазады: «Есімді 

сөйлемдер адамдардың өздерін қоршаған орта, табиғат, тұрмыс, болмыс 

жайындағы білгендерін бір-біріне жеткізу мақсатындағы коммуникативтік 

қажеттікті өтеу үстінде біртіндеп дами береді. Ел өміріндегі жаңалықтар, 

ғылым мен мәдениеттегі, шаруашылық пен әдебиеттегі табыстар әдеби 

тіліміздің жаңа стильдік тармақтарының қалыптасып дамуына жол ашты»  

[115, 221-б.]. Н.Х. Демесінованың айтуынша, қазіргі ғылыми әдебиеттердің 

тілінде бұл текстес сөйлемдер актив үдерістердің қатарына еніп отыр.   

 Ғылыми тілдегі ЕС-дің қолданылуы, ілгеріде де айтылып өткендей, 

ғылыми стильдің функциональдық ерекшелігіне байланысты. Есім негізді 

құрылым белгілі бір мазмұнды ықшам, қысқа беру үшін, сонымен бірге 

ғылыми ойды  логикалық жағынан өрістету үшін пайдаланылады. Есімді 

сөйлемдер көбінесе тұтас мәтіннің (ғылыми) бір бөлшегі ретінде де 

жұмсалады. Мұндай құрылымдар логикалық принципке сай 

құрылатындықтан, көбінесе жоғары деңгейдегі синтаксистік единицалармен 

(мысалы: «күрделі синтаксистік тұтастық» сияқты) бірге қарастырылғанда 

ғылыми тілдің синтаксисін терең түсінуге жол ашады. Мысал үшін мына 

үзінділерді келтірелік: 

1) Ядро – атомның қарапайым бөлігі. Әрбір бөліктің белгілі  массасы 

және заряды болады. Барлық атомдардың ядросы нейтрондар мен 

протондардан құралады. Протондардың заряды +1, ал массасы сутек 

атомының массасына, яғни 1-ге тең. Нейтрондардың да массасы 1-ге тең, 

бірақ ол зарядсыз бөлшектер. Ядро заряды ядродағы протондар санымен 

анықталады. Өйткені нейтрондардың заряды болмайды. Протондар саны 

ядроның оң заряд санына, басқаша айтқанда, сол элементтің период 



жүйесіндегі реттік нөміріне тең болады (Е.М. Шайқұтдінов және 

басқалары. Органикалық химия). 

2) Электрондар үздіксіз қозғалыста болады. Олар ядро  айналасында 

әр түрлі қашықтықта қабат-қабат болып орналасып, электрондар 

қабатын (деңгейлер) жасайды. Әрбір қабатта белгілі электрондар саны 

болады. Әрбір қабат электрондарының энергия қоры әр түрлі, ал бір 

қабаттағы электрондардың энергия қоры бірдей. Сондықтан олар бір 

энергетикалық деңгей түзеді. Ядроға жақын орналасқан бірнеше 

энергетикалық деңгейлердің энергия қоры аз болады. Атомға сырттан 

энергия берілгенде электрон ядродан қашық энергетикалық деңгейге көшеді. 

Бірінші энергетикалық деңгейге қарағанда, келесі деңгейдің энергиясы арта 

түседі (Сонда). 

 Бірінші келтірілген мысалда ЕС (1) ұйытқы сөйлемнің қызметін 

атқарып тұр. Ол өзінен кейін айтылатын сөйлемдер арқылы ойдың таралуына 

себеп болып тұр. Бұл сипаттау мәтінінде ЕС-мен берілген пайымдау (Ядро – 

атомның қарапайым бөлігі) етістікті сөйлемдер арқылы дамытылған. 

Осындай позицияда келген ЕС-дерді өзіндік субъект ретінде де қарастыруға 

болады, ал одан кейінгі тұтас мазмұн соған қатысы бойынша предикаттың 

рөлін атқарады. Әрине, осының бәрі ғылыми тілдегі логикалылықты 

көрсетеді, ой қорытындыларының немесе ой қорытындылары тізбегінің 

ғылыми тілдегі қатысуынан хабардар етеді. 

 Екінші келтірілген мысалда ЕС мәтіннің орта шенінде келуі арқылы 

өзінің екі жақ қанатындағы сөйлемдермен айтылған ойды жалғастыру, 

селбестіру үшін жұмсалып тұр. Мұнда есім негізді сөйлем құбылыстың жай-

күйін, қалпын білдіреді және өзінен кейінгі сөйлемдермен себеп-салдарлық 

қатынаста жұмсалады. Бұл себептік қатынас сондықтан жалғаулығының 

қатысуынан көрінеді.  

 Екі мысалда да ЕС-нің мәтіннің бөлшегі ретіндегі қызметі басымдық 

танытады.  

Бұл, бір жағынан, есімді құралымдардың баяндауыштарының есім 

сөздерден келетініне қарай дәстүрлі «есім баяндауышты сөйлемдер» деген 

қолданыстан гөрі «есімді сөйлемдер» деп айтуға себеп. Өйткені ғылыми 

әдебиеттерде «есім баяндауышты сөйлемдер» деген ұғым бар. Біз тараушада 

осы терминді саналы түрде қолданбай отырмыз, себебі «есім баяндауышты 

сөйлемдердің» өзі ЕС-дің аясында қарастырылатын предикаттылықтың бір 

түрі. Сонда ЕС «есім баяндауышты сөйлемдерден» әлдеқайда кең ұғым. Бұл 

тәріздес сөйлем типтерінің әсіресе, ғылыми тіл синтаксисіндегі қолданысы 

ерекше. ЕС-дің ғылыми тілде түрлі коммуникативтік-функционалдық 

мақсатты көздеп жұмсалуы оның тілдік жағынан сараланған топтарды 

құрайтынын (анықтамалы сөйлемдер, есімді меңгерулі сөйлемдер, есім 

баяндауышты сөйлемдер) көреміз. Екінші жағынан, есімді сөйлемдердің 

логикалық ойды дамыту үшін негізгі құрал болуы ғылыми тіл 

синтаксисіндегі ойлау (логикалық) мен грамматикалық (тілдік) 

құбылыстардың ара жігін, байланысын көрсететін стильдік өзіндік ерекшелік 



(құрылым), сондай-ақ оның тіліміздегі синтаксистік құралымдарды 

жетілдірудегі, дамытудағы орнын жоққа шығаруға болмайды. 

 Ғылыми тілдегі ЕС-дің тобы пайымдаумен тығыз байланыста 

қарастырылады. Пайымдау табиғаты белгілік (анықтауыштық) мәнімен 

тұтасады. Пайымдаудың өзі ой нысаны мен оның белгісінен тұрады. 

Айталық, бірінші мысалдағы Ядро – атомның қарапайым бөлігі сөйлеміндегі 

нысан «ядро» сөзі, ал оның белгісі «атомның қарапайым бөлігі» екендігі. 

Белгілі бұл жерде құрамында сын есім бар изафеттік тіркес арқылы жасалып 

тұр. Ал Әрбір қабат электрондарының энергия қоры әр түрлі, ал бір 

қабаттағы электрондардың энергия қоры бірдей деген салалас сөйлемдегі 

нысанның (энергия қоры) белгісі әр түрлі және бірдей есім баяндауыштар 

негізінде көрінеді. Сонда белгілік тілдік тұлғалар (есім сөздермен) арқылы 

ғылыми тілдегі предикациялаудың негізгі көрсеткіші болып табылады. Мына 

сөйлемге назар аударайық: Жан туралы ғылыми түсінік ежелгі гректердің 

әмбебап   ғалымы    Аристотель   (б.э.д.  384-322)    есімімен   байланысты  

(Қ. Жарықбаев. Психология). Егер келтірілген сөйлемді салыстырмалы түрде 

етістікті сөйлемге айналдыратын болсақ (Жан туралы ғылыми түсінік 

ежелгі гректердің әмбебап ғалымы Аристотель (б.э.д. 384-322) есімімен 

байланысты қарастырылады немесе болады), онда ақпаратты 

тұжырымдаудан гөрі ақпаратты жеткізу үрдісі көбірек сезіледі. Әрине, 

сөйлемдердің есімді, я болмаса етістікті болуына қарамастан кез келген 

сөйлемде пайымдау қатысады және ғылыми тілде етістікті сөйлемдер де 

кеңінен қолданылады. Ғылыми тілдің коммуникативтік сипаты ондай 

сөйлемдерге де өзінің «қолтаңбасын салады». Айталық, етістікті сөйлемдер 

басқа функционалдық аумақта (көркем әдебиет, ауызекі сөйлеу тілі) 

қолданылатындай шақтық, жақтық мәні айқын болмай, абстракцияланып 

жұмсалады (3.3. тараушасын қараңыз), олар мезгілге бейтарап, жақтық мән 3-

жақтан жүргізіледі: Эпитеттер мен қимыл-сын атаулары да көбінесе 

жылқы баласының «меншігіндегі» қазынадан алынған... Осы бір стильдік үн 

қазіргі электрлі-техникалы заманымыздың кейбір заттарын да қазақша 

ататтырып жіберген... (Р. Сыздық. Сөз құдіреті). Мысалдардағы –ған 

формаларындағы өткен шақ тұлғалары ауыспалы осы шаққа оңай ауыса 

алады, одан сөйлем мазмұнына өзгеріс енбейді, демек, шақтық тұлғалар 

ғылыми тілде көп жағдайда өзінің негізгі мағынасынан ажыратылып 

қолданылады.  

 ЕС субъект – предикаттық қатынасты құрайды. Бұл ЕС негізінде 

жасалған пайымдаулардың екі мүшелі болып келетініне байланысты. 

Ғылыми тілде қолданылатын ЕС анықтаудан, айқындау мақсатынан, сындық 

белгіні көрсетуден туындайды. Олар бір құбылысты атау үшін, оның 

ұғымдық мазмұнын, түрлі сипаттамаларын жан-жақты беру үшін жұмсалады. 

Ондай сөйлемдердің дені анықтамалы болып келеді. Анықтама дегеніміздің 

өзі «белгілі бір объектіні айыруға, табуға, құрастыруға, ғылымға жаңадан 

енгізілген сөз атауы мағынасын дәлелдей түсуге мүмкіндік беретін қисындық 

тәсіл» [116, 37-б.]. Мұндай тілдік құрылымдар (сөйлемдер) екі бөліктен: сол 

жақ және оң жақ бөліктен тұрады. Сол жақ бөлік белгісіз, анықталмаған, 



шексіз, шындық болмыспен байланысы айқындалмаған компонент ретінде 

көрінеді. Мұны шартты түрде А деп белгілейік. Оң жақ бөлік осы 

айтылғандарға керісінше мәндерді білдіреді: белгілі, анықталған, шектеулі, 

шындық болмыспен байланысы айқындалған компонент. Шартты түрде В 

деп белгілейік. Бұл екеуінің құралуынан мына сызбаны алуға болады: А=В. 

Бұдан үшінші бір мәселе келіп шығады: А компонентінің В арқылы 

анықталуы, теңдік белгісін қою арқылы біз белгісіздікті жоямыз, соның 

негізінде белгілі бір ғылыми ақпаратты жеткіземіз, сыр-сипаты жөнінде 

тұжырымдаймыз. Оны ілгеріде келтірген мысалдан да көруге болады: Ядро – 

атомның қарапайым бөлігі. Демек, бұл айтылғандардан пайымдаудың 

белгілікпен байланысы одан сайын айқындала түседі. Сөйлемдегі сол жақ 

бөлік пен оң жақ бөліктің аралығында түрлі семантикалық реңктердің 

болатынына қарап, екі мүшелі осындай ЕС-дерді мынадай топтарға бөлуге 

болады: біліктілеуші сөйлемдер, бірдейлестіруші сөйлемдер, атауыштық 

сөйлемдер, сапалық мәнді сөйлемдер, релятивтік (қатынастық) сөйлемдер.  

 Біліктеуші сөйлемдер: Телофаза – метоздың ақырғы сатысы; 

Партегенез – организмдердің жыныстық көбеюінің бір түрі; Заттар – 

материяның белгілі бір түрі. 

 Бірдейлестіруші сөйлемдер: Логикалық мәдениет – барлық зиялы 

қауымға қажетті таным; Менделизм – Е.Мендель ашқан тұқым қуу 

заңдылықтары туралы ілім; Биометрия – белгілердің өзгергіштігін 

зерттейтін ғылым. 

 Атауыштық сөйлемдер: Предикаторлар – тілмен айтылатын сөз 

немесе сөз тіркесі; «Сенсибилизация» - латын сөзі, қазақша мағынасы – 

сезгіш; «Иллюзия» - латын сөзі, мағынасы – алдану. 

 Сапалық мәнді сөйлемдер: Ұсынылып отырған философия оқулығы 

бұрынғы пайдаланылып келген оқулықтардан әлдеқайда өзгеше; Бірақ 

дүниеге көзқарас біркелкі емес; Ол әрі мәнді, әрі мәнсіз табиғи нәрселерден 

аулақ. 

 Релятивтік (қатынастық) сөйлемдер: Лао-Цзы пікірі бойынша, адам 

заттардың табиғи даму процесіне араласпауы қажет; Ч.Дарвин 

көрсеткендей, эволюция процесі тұқым қуу, өзгергіштік және табиғи 

сұрыптаумен тығыз байланысты.  

Келесі тақырып болатын анықтамалы сөйлемдер ЕС-дердің өзінше 

үлкен бір саласы. Аталған сөйлем түрлерінің бәрі анықтамалы сөйлемнің 

аясына ене бермейді. Анықтамалы сөйлемдер деп ой нысанының жүйелі, 

өзара байланыста, қарама-қайшылықсыз сипаттамасы берілетін есімді 

құралымды атаймыз. ЕС-дің келтірілген түрлерінің барлығында ондай қасиет 

бола бермейді және олай болуы шарт та емес.  

 ЕС-дің құрамы жағынан күрделенуі терминологиялық лексиканың 

жаңа терминдермен, терминдік сипаттағы сөздермен толығуына, баюына да 

байланысты. Ғылым-білім неғұрлым жетілген сайын ұғымдар мен терминдер 

соғұрлым жан-жақты сипатқа ие бола, саралана түседі. Мұның өзі ЕС-дің 

аясының кеңеюіне әкелетіні сөзсіз. Айталық, XX шенінде жазылған ғылыми 

– көпшілік әдебиеттерде ұшырасатын сөйлемдерден терминдік мәндегі 



сөздер тізбегін аз кездестіреміз. Оларда сөйлем аясының кеңеюі негізінен 

сөйлеу тілінде қолданылатын сөздердің есебінен болады. Мысалы: Жан 

тіршілігі дегеніміз -  жан жұмыстарының, қызметтерінің ауысып, 

кезектесіп отыруы (Ж. Аймауытұлы. Псиқология); «Тән» - жанның қабы 

(Сонда); Сөйтіп, жанға нану – діннің мықты бір тілегі (Сонда); Әдебиет – 

халықтың түрлі қимылдарының айнасы (Х. Досмұхамедұлы. Аламан); Ел 

әдебиетімен танысқанда осындай бадырайып көрінгеннің бәрі – аламандық. 

(Сонда) т.т. Келтірілген сөйлемдерде абстракт мәнді терминдер емес, сөйлеу 

тіліне тән күрделі қолданыстар (жанның қабы, мықты бір тілегі, бадырайып 

көрінгеннің бәрі) ұшырасады. 

 ЕС-дің күрделену барысында көп сыңарлы терминологиялық тіркестің 

(немесе молекулярлық сөз тіркесі) алатын орны зор. Ғылыми стильдегі ЕС  

құрамындағы сөздердің санына қарай 2-3 сөзден (Мысалы, мына сөйлем 54 

сөзден тұрады: Прокурорлық қадағалау дегеніміз Қазақстан Прокуратурасы 

мемлекеттік және шаруашлық басқару мен бақылау органдарының 

кәсіпорындарының, мекемелердің ұйымдардың, әскер бөлімдерінің, халық 

депутаттары мәслихаттарының, атқарушы және өкілші органдардың, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, саяси партиялар мен өзге де 

қағамдық бірлестіктердің, лауазымды адамдардың, сондай-ақ жеке 

азаматтардың,заңдарды мүлтіксіз және біркелкі орындауын жоғары 

дәрежеде қадағалау арқылы жүргізетін мемлекеттік қызметінің бір түрі) 

тұрады.  Ғылыми стильдегі жай сөйлемнің күрделенген түрі, олардың 

құрамындағы сөздердің, сөз кешендерінің табиғаты, айталық жасырын 

предикативті көп сыңарлы тіркестердің қолданыс жиілігі басқа 

функциональдық стиль салаларынан ғылыми стильді ерекшелендіріп тұрады.  

 Ғылыми тілдегі есімділік сипат қазақ тіл білімінде сөз болды деп айту 

қиын, есім негізді сөйлемдер көркем әдебиет тілі мен ауызекі сөйлеу тілі 

материалдары бойынша едәуір қарастырылды [117; 118]. Бұл тараушада ЕС-

дің жалпы функционалдық табиғатына тоқталдық, кейінгі тақырыптар ЕС-дің 

қатарынан табылатын анықтамалы сөйлемдер, есімді меңгерулі сөйлемдер 

және есім сөзді баяндауыштар мәселелеріне арналды. Біздің ойымызша, 

сөйлемнің бұл түрлері ғылыми тілдегі есімділіктің, ЕС-дің коммуникативтік-

функционалдық және грамматикалық жасалу табиғатын кең аша түседі.  

  

3.2.1. Анықтамалы сөйлемдер 
  

 Ғылыми тіл синтаксисі дәлдікті, анықтықты талап етеді. Дәлдік – 

ғылыми тілге тән негізгі фактор. Сол дәлдікті жасайтын тілдік 

құрылымдардың бірі – анықтамалы сөйлемдер. Анықтамалы сөйлемдер 

субьект-предикат қатынасы үлгісінде жасалады. Олардың негізін есімді 

сөйлемдер түрінде келетін құралымдар (Мысалы: Философия – ғылым  

тектес) құрайды. Баяндауышы етістік сөзден жасалатын анықтамалы 

сөйлемдер де ғылыми мәтіндерде кездеседі. Ондай сөйлемдер “деп”, 

“дегеніміз” байланыстырғыш сөздері және “аталады”, “болып табылады”, 



“дейміз”, “деп атаймыз”, “сипатталады” тәрізді етістіктер арқылы келеді. 

Мысалы: 

 Зоналық балқыту таза үлгідегі металды сақиналы пеш арқылы созу 

болып табылады  (Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия); Гомогенді жүйе – 

оны құрайтын бөлімдерге ажырататын, жіктеуші беттері жоқ жүйе 

болып табылады  (Сонда); Кинетика тек қана химиялық реакцияның 

механизмі мен жылдамдығын сипаттайды  (Сонда); Гаметогенез деп 

жыныс   клеткаларының   даму   және   қалыптасу   процесін   айтады   

(С.Ж. Стамбеков. Жалпы генетика). 

 Сөйлемдердегі болып табылады, сипаттайды, айтады  етістіктерінің 

предикаттық мағынасы солғын, олар өздері жетекте келетін сөздердің 

баяндауыштық мәніне тәуелді болып келеді. Сондықтан келтірілген 

сөйлемдердің бәрі есімді сөйлемге оңай ауыса алады. Қараңыз: 

 Зоналық балқыту таза үлгідегі металды сақиналы пеш арқылы созу; 

 Гомогенді жүйе – оны құрайтын бөлімдерге ажырататын, жіктеуші 

беттері жоқ жүйе; 

 Кинетика – тек қана химиялық реакцияның механизмі мен 

жылдамдығы; 

 Гаметогенез – жыныс клеткаларының даму және қалыптасу процесі. 

 Демек, анықтамалы сөйлемдерде баяндауыш ретінде қатысатын 

етістіктер өздерінің таза қимылдық мәнін жоғалтқан, бар болғаны формалды 

сипатқа ие тұлға. Осыны ескерсек, анықтамалы сөйлемдер есімді сөйлемнің 

құрамында қаралатын ғылыми тіл синтаксисіне тән синтаксистік 

құралымның бірі деп қарастыруымызға әбден болады.  

 Қазақ тілінің синтаксисіне арналған еңбектерде бұл тектес сөйлемдер 

әрқашан сөз болып отырады. М. Балақаев бастауышы да, баяндауышы да зат 

есімнен болатын осындай сөйлемдерді көркем әдебиет тілі материалында 

қарастырған. Есім баяндауыштардың құрамын, қандай сөздерден 

жасалатынын тілдік мысалдар негізінде көрсетеді [Бұл туралы қараңыз: 81, 

121-129-б.].  

 Келесі бір зерттеуші Н.Х. Демесінова субьект-предикат қатынасы 

негізінде жасалатын есімді сөйлемдерге мыналарды жатқызады: 1) ғылыми 

анықтамалар түріндегі сөйлемдер; 2) қимыл есім мен зат есімдердің 

предикативтік тіркесі түріндегі құралымдар және олардың есімшелі, 

көсемшелі оралымдармен келетін күрделенген түрі; 3) есімді меңгерулі 

сөйлемдік құралым (Мысалы: Үлкен орақтың әрбір күні сүйсінтер 

жаңалықтарға толы), баяндауышты қажет етпейтін толымсыз (есімді) 

құралымдар [114, 20-31-б.].  

 “Анықтамалы сөйлем” деген термин қолданылмағанымен, бұл 

синтаксистік  құралымның  ғылыми  тіл  синтаксисі  жүйесі  жөніндегі  орны  

Ж. Әмірованың еңбектерінде арнайы сөз болады. Ғалымның айтуында, 

классификациялау мағынасындағы сөйлемдер қазақ тілінде ертеден бар, 

алайда олардың қолданылу белсенділігі мен семантикалық тұрғыдан 

жаңаруы кітаби (жазба) стильдердің және орыс тілінен қоғамдық-саяси, 



ғылыми-техникалық, көркем әдебиеттің аударылуымен тығыз байланысты. 

Автордың мұндай құралымдардың қолданылуындағы жаңалық жаңа лексика-

семантикалық толығуда ғана емес, олардың семантикалық дәлдікке, жасалған 

қатынастардың біржақтылығына, құрылымдық-семантикалық схемасы 

жағынан нақтылыққа ұмтылуында деген пікірін толық қолдауға болады  

[Мына еңбектерді қараңыз: 5, 13-16-б.; 119, 76-78-б.;].   

 Сөйтіп, анықтамалы сөйлемдер субъект-предикат қатынасында 

құрылады. Оларды “анықтамалы сөйлемдер” деп атауымыздың себебі де 

олардың “анықтама” тәрізді логикалық тәсілді бойына жинақтаған 

синтаксистік құралым болғандықтан. Осы типтес сөйлемдерді кейбір 

зерттеушілер “бірдейлестіру (теңдестіру) сөйлемдері” деп те атайды. 

Олардың номинативтік, денотаттық, сигнификаттық сияқты семантикалық 

типтерін ажыратады  [120, 300-б.]. Біздің ойымызша, теңдестіру, я болмаса 

бірдейлестіру сөздерінің мағыналарында логикалық мән басым. Бұларға 

қарағанда “анықтау” сөзінде логикалық және лингвистикалық мағыналарды 

біріктіретін мән көбірек көрінеді. Сонымен бірге теңдестіру мен 

бірдейлестірудің семантикалық мәні анықтау сөзімен салыстырғанда 

әлдеқайда тарлау. Сонда теңдестіру сөйлемдері анықтамалы сөйлемдердің  

бір саласы ретінде де қаралуы мүмкін. 

 Зерттеуші М. Малбақов анықтаманы лексикография тұрғысынан 

қарастырады. Бір тілді түсіндірме сөздіктерде түрлі ғылым саласында 

қолданылатын терминдердің қамтылып, оларға анықтама берілетіні белгілі. 

Осы орайда зерттеушінің айтуында, анықтама берудің «аналитикалық 

дефиниция» деп аталатын тәсілі қолданылады: “Аналитикалық дефиниция – 

тек-түрлік ғылыми жіктемесі жетілген ғылым салаларының терминдеріне 

анықтама беруде қолданылатын негізгі тәсіл болып саналады” [121, 276-б.]. 

Сөздік мақалада берілетін мұндай анықтамалар - лексикографияның  зерттеу 

нысаны. Синтаксистік тұрғыдан анықтамалы сөйлемдердің жасалу тәсілі, 

субъект пен предикат арасындағы семантикалық қатынастың туындауы, 

предикаттық бөліктің күрделенуі сияқты мәселелер қарастырылады. Соған 

орай ғалымның келтірген “Агробиология –биология ғылымының бір саласы”, 

“Дивиденд – акциялардың иесі алатын түсім”, “Интуиция – тәжірибеге 

негізделген сезім, сезік, түйсік” (Мысалдар іріктеп алынды – С.Ә.) тәрізді 

анықтамалары синтаксистік зерттеулерде басқаша қаралады. Айталық, 

келтірілген мысалдарды олардың құрамындағы предикаттық бөліктің 

жасалуына, предикаттың жетегіндегі сөздердің мәніне қарай анықтамалы 

сөйлемнің түрлі мағыналық топтарына жатқызуға болар еді; бірінші мысал 

біліктілеу (классификациялаушы) мәніндегі, екінші, үшінші мысал әрекет 

мәніндегі анықтамалы сөйлем болып табылады. Біліктілеу мәні тектік 

ұғымның түрлік ұғымға ажыратылуы негізінде көрінсе, қимылдық сапа 

предикаттық бөліктегі есімшенің қатысуы арқылы жасалады.      

 Анықтамалы сөйлемдердің бір ерекшелігі сол, оларда ұғым (денотат) 

теңестіріледі, бірдейлестіріледі. Олар бір құбылысты атау үшін, оның 

ұғымдық мазмұнын, түрлі сипаттамаларын білдіру үшін жұмсалады. 

Зерттеушілердің көрсетуінде бұл құралымдар “ғылыми стильдің тілдік 



бейнесінің бір элементі ретінде танылады”. Өйткені “ғылым заттардың, 

құбылыстардың белгілерін, сапасын анықтап, өзара жалғастырып, қорытып 

топтайды” [119, 77-б.]. Мысалы: Философия – жалпы теориялық ілім деген 

сөйлемде түрлік ұғымның (философия) тектік ұғымға (ілім) теңестірілуі 

топтау арқылы жүзеге асқан. Анықтау түрлі мағыналық белгілер арқылы 

жасалады. Олардың негізгілері: нақтылау, топтау, бөлшектеу, даралау, 

салыстыру, толықтыру, сипаттау. Осындай мағыналық белгілер арқылы бір 

құбылыстың, ұғымның сапасы анықталады. Мұндай сөйлемдерге жақсыздық, 

ресмилік тән. 

 Анықтамалы сөйлемдер эквиваленттік қатынаста келеді. Эквиваленттік 

қатынастар абстракт санаттарды біріктіреді. Екі ұғымның біріктірілуінде 

логикалық тәсілмен семантикалық даму көрінісі жатады. Анықтамалы 

сөйлемдердегі субъект предикат ретінде келетін есім сөздермен анықталады. 

Субъектіні анықтауда пайдаланылатын тілдік құралымдар, яғни предикат пен 

оның жетегіндегі сөздер әр алуан болып келеді. Айта кеткен жөн, 

құрылымдық жағынан екі құрамды сөйлемге жататын бұл құралымның 

предикаттық бөлігі маңызды орын алады. Сондықтан анықтамалы сөйлемдегі 

предикаттық тіркестердің жасалуы және оның құрамының, ілгеріде аталып 

өткендей, анықтауыш сөздермен күрделенуі арнайы қарастыруды талап етеді. 

Мына мысалға назар аударалық: Философия дегеніміз материя мен сана, 

таным мен болмыс, адам мен қоғам жайлы адамзат ой-санасы даму 

барысында   жинақталған,   жүйеленген   ғылыми   ой-пікірдің   жиынтығы  

(Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия). Сөйлемнің бастапқы (базалық) түрі 

Философия – ғылыми ой-пікірдің жиынтығы. Оның құрамына енгізілген 

“материя мен сана”, “таным мен болмыс”, “адам мен қоғам”, “адамзат ой-

санасының дамуы” ұғымдары сөйлем мазмұнын логикалық тұрғыдан 

кеңейтіп тұр. Ғылыми стильдегі бұл логикалық мүшелену тілдік жағынан 

бірыңғай мүшелер арқылы беріледі. “Жайлы” септеулігі мен “жинақталған”, 

“жүйеленген” есімше формаларының қатысуы сөйлемді синтаксистік 

жағынан ұйымдастырады. Сөйлем құрамындағы анықтауыштар тобы оны 

күрделендіруге ұйытқы болады. Бұл ретте анықтауыштардың маңызды рөл 

атқаратынын мойындамасқа болмайды. Ж. Әмірова “Баяндауыш есімдер осы 

анықтауышты сөйлемге енгізу амалы, сөйлемді белгілі структуралық 

қалыппен құраудың амалы ретінде ғана қатысып отыр” [119, 77-б.] деп 

жазады. Сонымен бірге анықтауыштардың қатыстырылуының екінші жағы 

бар, ол коммуникативтілік қажеттілік. Басқаша айтқанда, анықтауыштар 

субъектінің неғұрлым толық сипаттама алуы үшін предикат жетегінде 

жүреді. Олар өздеріне қосалқы ақпараттарды жүктейді. Айталық, келтірілген 

сөйлемде негізгі ақпарат (рема) ғылыми ой-пікірдің жиынтығы болса, оның 

жетегіндегі бірыңғай анықтауыштар сол негізгі ақпаратты қосалқы 

деректермен кеңеюіне мүмкіндік тудырады (Бұл жөнінде 3.4. тармақшасында 

айтылады).  

 Мұндай “анықтауыштық топ” Қ. Есеновтің еңбектерінде “қабыспалы 

оралым” терминімен аталады. Автордың айтуынша, қабыспалы оралымның 



қолданылу өрісі кең, сөйлемнің қай түріне болса да ортақ құбылыс [113, 101-

б.]. Бұл пікірлер көркем әдебиет тілі материалы негізінде айтылады. 

Субъект-предикаттық қатынас әр түрлі тілдік құралдар негізінде 

құрылады. Солардың негізгі дегендеріне біз төменде шолу жасап өттік. Олар 

көбінесе, изафеттік құрылымдар арқылы жасалады. Мысалы: 

Таралу     функциясы   –    белгілі    комплекстің    түзілу      дәрежесі   

(Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия); Гендер тіркесі – гендердің еркін 

комбинация жасамай, топталып тұқым қууы (С.Ж. Стамбеков. Жалпы 

генетика); Қан тобының өрнектілігі – егіздерді екі типті 

эротроцтиттердің қосылысы (Сонда); Ой қорытындысы – ойлаудың бір 

түрі (О. Айтбаев. Логика); Тотығу дәрежесі – зат тек ионнан тұрады деген 

жорамал негізінде алынған қосылыстағы атомның заряды (Ж. Шоқыбаев. 

Анорганикалық және аналитикалық химия). 

Мұндай  құрылымдар  субъектінің  заттық    сапасын    сипаттау    үшін 

жұмсалады. Изафеттік құрылымның (үшінші түрі) предикаттық қатынас 

жасаудағы қабілеттілігі осындайда айқын көрінеді. Баяндауыш қызметіндегі 

тәуелдік жалғаулы тіркестер дерексіздік сипат ала отырып, нысанның 

түрлерін, бөлшектерін, топтарын нақтылайды, сол арқылы нысанның 

белгілерін қорытып анықтайды. Изафеттік құрылымның өзінің құрамын 

күрделендіруге бейімділігі осы орайда да байқалады. Олар құрамына 

анықтауышты  мағынадағы  сөздерді  (1, 3),  көсемше,  есімше   

оралымдарды, -тағы (-дағы) тұлғасындағы сөздерді (2,5), қимыл есімдерін 

қатыстыра отырып, кеңейеді. Жоғарыда ескерткендей, ол тұлғалардың 

қызметі негізгі ақпаратты жеткізушіге (олар: комплестің түзілу дәрежесі (1), 

гендердің тұқым қууы (2), эротроциттердің қосылысы (3), атомның заряды 

(5) тіркеме есебінде ақпараттық жүктемені ұлғайту болып табылады. 

Ақпаратты ұлғайту ұғымның сапалық белгілерін, бұрын белгілі түрлі 

қасиеттерін көрсету арқылы жүзеге асады. Анықтамалы сөйлемдерге 

изафеттік құрылымдардың қатыстырылуы субъектісі дара зат есім, 

предикаттық тіркес изафет (Мысалы: Генотип – гендердің жиынтығы), 

немесе керісінше (Адамның мінезі – псхологиялық даралық қасиет) 

сызбаларында да көрініс табады.  

 Анықтамалы сөйлемдер құрудағы келесі бір тәсіл – қимыл есімдердің 

қатыстырылуы. Ғылыми ойдың абстакциялылығы дерексіз есімдердің көп 

қолданылуына әкеледі. Қимыл есімдері – дерексіз зат есімдерді тудырудың 

көзі. Қазақ тілінде қимыл есімдердің тіркесімділік әлеуеті өте кең. Мысалы: 

 Тітіркенгенгіштік – төменгі сатыдағы бір клеткалы өте қарапайым 

организмдерге тән әсерлену (Жалпы психология); Ұмтылу – адамның іс-

әрекетті атқаруға талаптанып, белсенділігін қуаттайтын ниеті (Сонда); 

Дупликация – хромосомның бір участогінің ұзару немесе қабаттанып өсуі 

(Қ.И. Исабеков, Қ.И. Байбугенов. Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік); 

Жыныспен көбею – жұмыртқа мен сперматазоидтың қосылуы арқасында 

зиготаның пайда болуы (Сонда). 

Мысалдардан көріп отырғанымыздай, қимыл есімдері әрі бастауыштың 

әрі баяндауыштың қызметін атқарады. Предикаттық бөлікте келгенде, қимыл 



есімдері зат есім тәрізді түрлене отырып, сапалық белгіні әрекеттің нәтижесі 

ретінде айқындауға қызмет етеді. Қимыл есімдердің тіркесімділік әлеуеті 

ғана емес, семантикалық әлеуеті де кең. Қимыл есімдері қатысқан 

терминологиялық тіркестер түрлі синтаксистік қатынастарда жұмсалады. 

Объектілік қатынас: табиғат, қоғамдық өмір және сана құбылыстарын 

талдау, қылмыстық істерді тергеу мен прокурорлық қадағалау, кінәсін 

мойындап келу, дүниеге дұрыс көзқарасты қалыптастыру т.т. 

Пысықтауыштық қатынас (бұл жерде қимыл процесінің амалы білдіріледі): 

жеке айыптау, жеке-жария айыптау, қайыра будандастыру; 

Шала түрленіп даму – насекомдардың үш саты арқылы дамуы 

(Зоологиялық сөздік) т.т. Осындай синтаксистік қатынастар анықтамалы 

сөйлемдердің предикаттық бөлігінде көрініс таба отырып, субъектінің 

мазмұнын, сипаттамасын неғұрлым кең түрде білдіруге қызмет етеді. 

 Предикаттық бөлік бірыңғай мүшелердің қатысуымен жасалады. 

Мұндай анықтамалы сөйлемдерде бірдейлік мән нақтылау арқылы жүзеге 

асады.   Мысалы:   Ұждан   дегеніміз  –  ынсап,   әділет,   мейірім  

(Ш. Құдайбердіұлы); Интуиция – тәжірибеге негізделген сезім, сезік, түйсік  

(Сөздіктен) және т.б. 

 Анықтамалы сөйлемдердегі предикаттық бөліктің жасалуына қарай 

оларды бірнеше мағыналық топтарға бөлуге болады. Солардың ішінде басым 

бөлігі біліктілеу немесе классификациялаушы мәндегі сөйлемдер болып 

келеді. Оларға мына тектес сөйлемдер жатқызылады: Митохондрия – 

гиолоплазмадағы       үлкен       органоидтардың       бірі      (Қ.И. Исабеков,  

Қ.И. Байбугенов. Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік); Антиген – қан 

эрироцитінің белоктары (Сонда); Бихеворизм – психология ғылымындағы 

американдық бағыт (Жалпы психология). 

 Ж. Әмірова мұндай типтес сөйлемдердің төмендегідей схемалар 

бойынша құрылатынын көрсетеді: 

1) N1 + N2 + бірі: Күлте – гүл серігінің бірі; 

2) N1 - N2 + тағы бір + N2: Тірі жәндіктердің тағы бір белгісі – олардың 

көбею қабілеті; 

3) N1 - N2 + ең (ішіндегі) + ADJ: Бүркемелі дақылдардың ең қолайлысы 

– ерте орылып алынатын судан шөбі мен могар [5, 15-б.]. 

Келесі топ – сапалық мәндегі анықтамалы сөйлемдер.  Егер   біліктілеу 

мәніндегі сөйлемдер нысанды (субъектіні) оның жалпы тобынан бөлектеп 

көрсету арқылы құрылатын болса, соңғысы нысанның сапалық мәнін білдіру 

үшін жасалады. Субъектінің категориалдық мәні предикаттың жетегінде 

келетін анықтауыш сөздермен толықтырылып, нақтыланып сипатталады. 

Мысалы: Су – электролит немесе Сана – қасиет тәрізді сөйлемдерді бірінші 

топқа жатқызар болсақ, олардағы баяндауыштың анықтауыш сөзбен тіркесіп 

келуі екінші топқа, яғни сапалық мәндегі сөйлемге оңай ауыстырады: Су - 

әлсіз электролит немесе Сана – тек адамға ғана тән қасиет. Мұндай 

анықтауыштардың немесе анықтауыштық тіркестердің өздерінің 

коммуникативтік тағайынына байланысты қандай қызмет атқаратыны 

ілгеріде айтылды. 



 Үшінші топ - әрекет мәніндегі сөйлемдер. Бұларда сапа белгісі 

әрекеттің нәтижесі ретінде көрінеді. Есімшелі, көсемшемен келетін 

оралымдар, қимыл есімдері қатысқан анықтауыштық топ әрекеттік-сапалық 

мән тудырады: Делекция немесе талшық – жеке немесе бір жұптағы 

хромосомдардың шеткі бөлігінің жойылуы (Қ.И. Исабеков, Қ.И Байбугенов. 

Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік); Ерігіштік – заттардың суда немесе 

басқа еріткіштерде еру қасиеті (Ж. Шоқыбаев. Анорганикалық және 

аналитикалық химия); Тәбет – дәм жүйкелерін қоздыратын психикалық 

әрекет (Жалпы психология) және т.б. 

 Айта кететін бір жайт, субъект-предикат қатынасы негізінде жасалатын 

сөйлемдердің барлығын бірдей анықтамалы сөйлемдердің қатарына жатқыза 

беруге болмайды. Құрылымы жағынан ұқсас, алайда семантикалық 

айырмашылығы бар есімді сөйлемдер ғылыми тіл синтаксисінде көп 

кездеседі. Олар - баяндауышты қажет етпейтін, контекссіз мағынасы 

айқындалмайтын толымсыз сөйлемдер (Ол сонымен бірге дүниетаным, 

өмірлік поэзия, іс-әрекет), есімді меңгерулі, тақырып атаулары түрінде 

келетін сөйлемдік құралымдар (Философияның ғылыми маңызы өзіне керекті 

нәрді өмірдің өзінен алуында немесе Оны танып білуге бола ма деген сауал 

тектес). Толымсыз сөйлемдер ауызекі сөйлеу тіліне тән дейтін көзқарас 

бұрыннан бар, дегенмен сөйлемнің толыққанды құрылымын қалайтын 

ғылыми тілдің синтаксисінде де ондай құралымдар кездеседі. Олар 

логикалық бірізділікті, ой сабақтастығын жалғастыруда қолданылады. 

Толымсыз сөйлемдер көбінесе есімдіктер арқылы ұйымдастырылады. 

Теңдестіруші сөйлемдер құрмалас сөйлемнің бір сыңары ретінде де келе 

береді. Мысалы: Г.Гегель – идеалист, бірақ ол агностик болған жоқ. Осы 

тәріздес сөйлемдердің барлығы анықтамалы сөйлем бола алмайды. Себебі 

оларда нысанның сипаттамасын беру мен сол арқылы анықтау мәні жоқ. 

Ондай сөйлемдердің қызметі – ғылыми тілдегі ой жалғастығын қамтамасыз 

ету.  

 Қорыта келгенде, анықтамалы сөйлемдер ғылыми тілдің мақсат-

мүддесінен туындайтын және оның синтаксисінің өзіндік ерекшелігін 

танытатын есімді құрылым.  

 

3.2.2. Есімді меңгерулі сөйлемдер 
  

 Ғылыми тілдің коммуникативтік қажеттігінен туындайтын 

синтаксистік құралымның бірі – есімді меңгерулі сөйлемдер (бұдан әрі -

ЕМС). Сөйлемдердің бұл типінде меңгеру тәсілі ұйысымдық рөл атқарады. 

Әдетте меңгеру ұғымы сөздердің байланысуының бір түрі ретінде көбінесе 

сөз тіркесі аясында қарастырылады [Мына еңбектерді қараңыз: 122; 81, 65-

68-б.,  121-133-б.;  123, 146-162-б.;  және  т.б.].   Сонымен   бірге,   профессор  

М. Балақаев сөз тіркесі деңгейінде «есімдердің есімдерді меңгеруі, етістікті 

тіркестердегідей, әрі мағыналық, әрі синтаксистік тығыз байланыс негізінде 

емес, әлсіз байланыс ыңғайында пайда болады» [81, 66-б.], - дей отырып, 

мұның көбінесе сөйлемге қатысты екенін меңзейді. Ғалым былай деп 



жазады: «Есімдердің бұлай тіркесуі жеке сөздің тікелей лексикалық 

мағынасынан тумайды, жалпы сөйлемнің мазмұнынан, айтайын деген ойға, 

баяндауышқа жалғаулы есімдердің керек болуынан туады» [81, 67-б.]. 

 Жалпы меңгеру етістік сөз табымен тығыз байланыста қаралатыны 

белгілі.    Сөз     тіркесі    тұрғысынан    осы     мәселені     арнайы     зерттеген  

А. Аблаковтың көрсетуінше, есімдердің меңгеруі етістіктердің меңгеруі 

негізінде тіл дамуы барысында кейінірек қалыптасқан. Орхон-енисей 

ескерткіштері тілінде етістіктердің болмаса, есімдердің меңгеруі кездеспейді 

[122, 17-б.].  

 Есімді меңгеруге негізделген сөйлемдердің белсенді қолданыла 

бастауына орай оны синтаксистің мәселесі ретінде арнайы зерттеу қажеттігі 

жөнінде зерттеушілер тарапынан ұсыныс айтылса да [Қараңыз: 114, 25-б.], 

әлі күнге бұл нақты қолға алынбай келеді. Біздің мақсатымыз – ғылыми 

тілдің синтаксисі негізінде есімді меңгерулі сөйлемдік дәрежедегі 

синтаксистік құралымдарға құрылымдық-семантикалық талдау жасау, 

олардың ғылыми тіл синтаксисінің бір бөлшегі ретіндегі рөліне тоқталу. 

 Сонымен, ЕМС тіл дамуы қажеттігінен пайда болып, әсіресе кітаби-

жазба тілге тән құралым болып келеді. Қазақ тіліндегі ғылыми стильдің 

дамуына орай мұндай сөйлемдердің қолданылу белсенділігі артуда, етістікті 

құрылымдармен бірге оппозициялық қатар түзеді. ЕМС-дің баспасөз тілі 

сияқты кең қолданылатын орны – ғылыми тіл. 

 Ең әуелі мынаны ескерген жөн: ЕМС – ғылыми тілдің синтаксистік 

жағынан тұтастығын құрап тұратын синтаксистік бөлшек. Ол ғылыми тілде 

(стильде) ойды логикалық тұрғыдан өрістету үшін және ой жалғастығын, 

бірізділігін сақтау үшін қолданылады. Сондықтан бұл тектес сөйлемдерде 

синсемантикалылық айрықша көзге түседі [Сөйлем синсемантикасы жөнінде 

мына әдебиетті қараңыз: 110, 42-59-б.]. Мысалы: 

 Бұдан  басқа  мөлшерлік  анализ  тәжірибе  жүзінде  үлкен  мәнге   ие 

(К.С. Құлажанов. Аналитикалық химия). Оның орташа салмағы ересек 

адамдарда 1400 грамдай (Қ. Жарықбаев. Психология). Бұл нормаларды 

оларға қатысты адамдардың бәрі, ең алдымен судьялар және сот процесінің 

басқа да қатысушылары сөзсіз орындауға міндетті (К. Халиқов. Қазақстан 

Республикасының құқық қорғау органдары). 

 Келтірілген сөйлемдердегі бұдан, оның, бұл есімдіктері, сондай-ақ 

қыстырма сөздер өздері қатысқан сөйлемдердің алдыңғы сөйлемдермен 

мазмұндық жағынан тығыз байланыста екендігін көрсетеді. Бұл сөйлемдерді 

етістікті сөйлемдерге оңай ауыстыруға болады. Айталық, берілген 

сөйлемдердің барлығына «болады» етістігі қосылып айтылса, олар етістікті 

сөйлемдерге айналады. Алайда коммуникативтік жағынан келгенде, 

«болады», я болмаса басқа да етістік сөздердің сөйлем құрамына баяндауыш 

мүше ретінде енуі қажеттілік болмайды, осы орайда предикаттық мәнді есім 

сөздердің өздері де атқара алады. Бұған қарап, яғни етістік баяндауыштың 

түсіп қалуына қарай мұндай сөйлемдерді толымсыз деу дұрыс болмас еді. 

Құрылымына қарай ЕМС екі құрамды сөйлемге жатады. Етістікті 

сөйлемдерге қарағанда, ЕМС сонымен бірге, есімді сөйлемдердің басқа да 



түрлері (анықтамалы сөйлемдер, есім баяндауышты сөйлемдер), 

құрылымдық жағынан болсын, мазмұндық жағынан болсын 

ықшамдылығымен және ақпараттық сыйымдылығының молдығымен 

сипатталады. Сөйлемдегі ақпараттық сыйымдылық дегенде біз нені ұғамыз? 

Мысал келтірелік: Белоктар кілегей ерітінділер түзуге бейім. Сөйлемді 

етістіктіге айналдырсақ Белоктар кілегей ерітінділер түзеді болар еді. 

Алайда сөйлемді осылай құру автордың коммуникативтік мақсатына сай 

келмеуі мүмкін, өйткені ол нысанның үзілді-кесілді біржақтылығын емес, 

оның мүмкіншілігін көрсетуді мақсат етеді. Алынған мысалда екі ақпарат 

қатысқан: 1) Белоктардың ерітінділер түзетін қасиеті болады және ол көп 

кездеседі; 2) Белоктардың барлығы ерітінді түзе алмайды. Ал бұл сөйлемнің 

етістікті синонимінен бір ғана ақпарат аламыз. Сонда белгілі бір мәтінде 

үнемі етістікті сөйлемдердің қолданылуы ақпараттың біржақты жеткізілуіне, 

соған орай мазмұнның да біржақты болуына ұшыратады. Сондықтан ЕМС, 

ілгері де атап өткендей, ғылыми тілдің (немесе ғылыми мәтіннің) мазмұндық 

тұтастығын қамтамасыз ететін құралым. 

 ЕМС-де алдыңғы мүшені меңгеріп тұратын баяндауыштардың рөлі 

ерекше. Мұндай баяндауыштар есімді сөз таптарының барлығынан дерлік 

жасалады. Солардың ішінде жоғары жиілігімен көзге түсетіндері сын есім, 

зат есім, модаль сөздер, «бар», «жоқ» сөздері. Сан есім, үстеу, есімдіктерден 

жасалған баяндауыштар осы орайда мардымсыз. Сөзімізді тілдік 

мысалдармен дәлелдейік: 

 а) баяндауыштары сын есімнен жасалатын ЕМС: Қазақстан 

Республикасының Әділет Министрлігі Қазақстан Республикасының 

Жоғарғы Сотының Пленумына заңдарды қолдану мәселелері бойынша 

ұсыныстар енгізуге хақылы (Сонда). Осы мәселе жеке бір зерттеуге 

тұрарлық (А. Қасабеков, Ж. Алтаев. Қазақ философиясының тарихына 

кіріспе). Адамдар дүниеде тек өмір сүріп қана қоймайды, сондай-ақ дүниеге, 

қоршаған табиғи және әлеуметтік ортаға және    өздері    өздеріне   әсер    

етуге,    өзгеріп,    түрлендіруге    қабілетті (Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. 

Философия) және т.б.  

 ә) баяндауыштары зат есімнен жасалатын ЕМС: Соңғысы жалпы 

ағартушылықтың әлеуметтік табиғатына сай (А. Қасабеков, Ж. Алтаев. 

Қазақ философиясының тарихына кіріспе). 

 б) баяндауыштары модаль сөздерден болатын ЕМС: Ол системаның 

және оның элементтерінің пайда болуын білу үшін ғана емес, әсіресе даму 

тенденциясын, сатыларын анықтауға қажет (Я. Әубәкіров, М. Есқалиев. 

Экономикалық теория негіздері). Егер ақиқаттың өлшемі тарихи 

тәжірибеде екенін ескерсек, заң ғылымы құқық қорғау органдарының іс-

тәжірибесімен тығыз байланыста болуға тиіс (К. Халиқов. Қазақстан 

Республикасының құқық қорғау органдары). Судьялар мен халық 

заседательдері заңдарды мүлтіксіз орындап, өздерінің білімі мен 

тәжірибесін соттарға жүктелген міндеттерді орындау үшін жұмсауға, 

өздерінің лауазымдарына лайық болуға тиіс (Сонда). Лао-Цзы пікірі 

бойынша,  адам  заттардың  табиғи  даму  процесіне   араласпауы   қажет  



(Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия).  

 в) баяндауыштары «бар», «жоқ», «емес» сөздерінен жасалатын ЕМС: 

Дегенмен  сөздердің  тіркесуінің  әбден  заңды  құбылыс  екеніне  күмән  жоқ  

(Ж. Жақыпов. Сөйлеу синтаксисінің сипаттары). Бірақ бұл арнаулар кейбір 

синтаксистік талаптар деңгейінде емес (А. Таусоғарова. Өлең мәтінінің 

синтаксистік ерекшеліктері).  

 г) аз дәрежеде болса да, ЕМС-дің баяндауыштары үстеу сөздерден 

жасалады: Ол әрі мәнді, әрі мәнсіз табиғи нәрселерден аулақ (Д. Кішібеков, 

Ұ. Сыдықов. Философия).  

 Баяндауыштар дара болумен қатар күрделі де болып келеді. 

Келтірілген мысалдардан бұл анық көрінеді. 

 Есім баяндауыштардың қандай септік жалғауын меңгеріп тұрғанынан 

да назар аударған жөн. Өйткені бұл осы тектес сөйлемдерді құрастырудағы 

негізгі амал, орталық нысан. Септік жалғауындағы сөздер бастауыш пен 

баяндауыштың арасын жалғастырып, сөйлемдегі предикативтілікті жасауға 

іліктес болатын мүше, сондай-ақ автордың коммуникативтік ниетін 

неғұрлым кеңейтіп, әрі дәл жеткізуге мүмкіндік береді, мән тудырады. Осы 

орайда есім баяндауыштармен меңгерілуге бейім мүшелер барыс септік 

тұлғасындағы    сөздер:    Белоктар    кілегей     ерітінділер     түзуге     бейім  

(А.Қ. Ахметов. Физика). Барыс септігінің тәуелдік жалғаудан кейін келетін 

тұлғасы да көп қолданылады: Оның түсінігі бойынша, адам темпераменті 

оргаинзмдегі   араласатын   бір  сұйықтың   басымдылығына   байланысты  

(Р. Ілешева. Медициналық психология); Әрбір ойшылдың әлеуметтік 

шындыққа дұрыс немесе бұрыс қатынасы оның өзі қабылдаған 

философиялық,   теориялық-методологиялық   қасиеттеріне   байланысты   

(А. Қасабеков, Ж. Алтаев. Қазақ философиясының тарихына кіріспе).  

 Есім баяндауыштар жатыс септігіндегі сөздерді меңгереді: Оның 

орташа салмағы ересек адамдарда 1400 грамдай (Қ. Жарықбаев. 

Психология). Бұл өлеңде сөйлемдердің синтаксистік қатынасынан бөлек, 

мазмұндық баяндалуында субъект пен автор, субъект пен объект 

арасындағы   тығыз   қарым-қатынас   орнату   қызметінде   маңызды  

(А. Таусоғарова).    

 Көмектес септігі: Дарындылық – адамның іштен туатын қабілеті, ол 

жүйке саласына, талдағыштарына, анализаторларына қатысты 

нышандардың жиынтығымен байланысты (Р. Ілешева. Медициналық 

психология). Кез келген іс-қимылдың, өндірістік және басқару 

функцияларының рөлі мен орны олардың шаруашылық субъектісін 

мақсаттарына жеткізу үрдісіндегі маңызымен (немесе іске асыру 

көмегімен) анықталатыны айқын (С. Сатыбалдыұлы. Маркетинг-

нарықтану).  

 Шығыс  септігі:  Ол  әрі  мәнді,  әрі  мәнсіз  табиғи  нәрселерден   аулақ  

(Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия).  

 ЕМС сөйлемдік дәрежесі жағынан жай сөйлем түрінде ғана емес, 

құрмалас сөйлемнің бір сыңары ретінде де қолданылады, мысалы: 

Атомдардың тотықсыздандырғыш қасиеті топтарда жоғарыдан төмен 



қарай артады және периодтарда солдан оңға қарай кемиді, ал 

тотықтырғыш қасиеті оған қарама-қарсы (К.С. Құлажанов. Аналитикалық 

химия). Бейтарап молекулада барлық ядро зарядының қосындысы +g-ға тең, 

ал барлық электрон заряды –g-ға тең (С.Ж. Жайлау, К.С. Құлажанов. 

Физикалық және коллоидтық химия). Егер ақиқаттың өлшемі тарихи 

тәжірибеде екенін ескерсек, заң ғылымы құқық қорғау органдарының іс-

тәжірибесімен тығыз байланыста болуға тиіс (К. Халиқов. Қазақстан 

Республикасының құқық қорғау органдары).  

 Мысалдардан байқалатыны, ЕМС салалас сөйлемнің де, сабақтас 

сөйлемнің де (соңғысында басыңқы компонент ретінде келіп, көбінесе 

шартты бағыныңқы сөйлемде қолданылады) құрамынан орын алады. 

Сөйлемде болатын мән де құрмалас сөйлемдердегі есімді меңгерулі 

компоненттерге қатысты болады. Берілген бірінші, екінші сөйлемдерде 

нысандарды даралау, саралау, сол арқылы салыстырмалы мән көрінеді, 

әрине, бұл жерде ал жалғаулығының да үлесі барын жоққа шығармаймыз. 

Үшінші сөйлемде шартқа негізделген субъектінің орындалуы, іс жүзінде 

шындыққа асуы, сонымен бірге міндеттеу мәні байқалады.  

 Сөйтіп, сөйлем ішіндегі септік тұлғасындағы сөз есім 

баяндауыштармен меңгеріле келіп, сөйлемнің белгілі бір мазмұнда, мағынада 

жұмсалуына ықпал етеді. Қазақ тіл біліміндегі сөйлемдерді логикалық-

грамматикалық типтерге ажыратудағы көзқарастарды негізге ала отырып [10, 

55-56-б.], ЕМС-дің қандай мәнде жұмсалатынын төмендегідей топтастыруға 

болады: 

1. Субъектінің  сындық  сапасының  жай-күйін  білдіреді:  Бұдан басқа 

мөлшерлік анализ тәжірибе жүзінде үлкен мәнге ие (К.С. Құлажанов. 

Аналитикалық химия).    

2. Субъектінің  келесі  бір  логикалық   субъектінің   сындық   сапасына 

қатысын білдіреді: Дарындылық – адамның іштен туатын қабілеті, ол 

жүйке саласына, талдағыштарына, анализаторларына қатысты 

нышандардың жиынтығымен байланысты (Р. Ілешева. Медициналық 

психология). 

3. Субъектінің сандық сапасының, күйінің қатынасын білдіреді: Ми 

сыңарларының  салмағы  мидың  жалпы   салмағының   80   процентіне   тең  

(Р. Ілешева. Медициналық психология). 

4. Субъектінің  келесі  бір  логикалық  субъектінің  заттық   сапасымен 

арақатынасын білдіреді: Биохимия пәні физиология, химия, физика 

ғылымдарымен тығыз байланысты (А.Ж. Сейтембетова, С.С. Лиходий. 

Биологиялық химия). Осы өзара тығыз қатынастағы синтаксистік 

құрылымдағы   коммуникация   кейіпкердің   тілегі-қалауымен   байланысты  

(А. Таусоғарова).     

Субъектінің    басқа    логикалық    субъектінің     заттық    сапасымен 

арақатынасы әртүрлі болады:  

 а) теңбе-тең қатынас: Теория тұрғысынан, күрделі жүйенің түсінігі 

тұтастық түсінігіне жақын (С. Сатыбалдыұлы. Маркетинг-нарықтану). 

 ә)   қарама-қарсы:   Тілге   –   статика,   сөйлеуге   –   динамика    тән  



(Ж. Жақыпов. Сөйлеу синтаксисінің сипаттары).  

 б) салыстыру арқылы беріледі: Заттың физикалық қасиеттері (...) 

жеке молекуланың қасиеттері емес, сол затты құрайтын барлық 

молекулалар жиынтығына тән қасиеттер (К. Аханбаев. Химия негіздері). 

 в) бір топқа топтастыру, квалификациялау: Осыдан болар, кей 

мамандар бұндай сөйлемдерді толымды сөйлемдер қатарына жатқызуға 

пейілді (Ж. Жақыпов. Сөйлеу синтаксисінің сипаттары). 

 5. Субъектінің іс-қимылға қатынасын білдіреді: Әрине, өндіріс 

нәтижесі қолдағы потенциалдық сипаттамаларға және оны пайдалану 

үрдісін орындауға тәуелді (С. Сатыбалдыұлы. Маркетинг-нарықтану).  

а) іс-қимылдың нәтижесіне қатынасы: Ол осылайша кәсіпорынның 

барлық іс-қимылдарын жоспарлаудың, бақылаудың және реттеудің негізіне 

айналуы қажет (С. Сатыбалдыұлы. Маркетинг-нарықтану). 

 ә) іс-қимыл нәтижелерін міндеттеу: Егер сот қолдануға болмайтын 

заңға жүгінсе немесе тиісті заңды қолданбаса, не заңды теріс түсіндіріп, 

соның салдарынан соттың тұжырымдары заңның нақты мағынасына 

қайшы  келсе,  шешім  мен  үкім  заңсыз  болып,  оның  күші  жойылуға  тиіс  

(К. Халиқов. Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары).  

 б) субъектідегі іс-қимылдық сапаның басқа бір субъектімен қатынасы: 

Сабақтас құрмалас сөйлемнің сыңарларының бір-бірімен салыстырмалық 

қатынаста келіп байланысуы есімдіктерге қатысты (Ж. Жақыпов. Сөйлеу 

синтаксисінің сипаттары).  

 ЕМС жөнінде сөзімізді қорытындылай келе, мұндай құралымдардың 

жазба тілдің өркендеуіне, функционалдық стильдердің кең қанат жаюына 

байланысты өріс алып отырғанын көреміз. Алғашында етістікті сөйлемдер 

негізінде пайда болып (дегенмен есім сөздердің баяндауыш құрамында 

көмекші етістіктермен жұмсалуы бұрыннан бар, кейіннен көмекші етістіктер 

баяндауыш қатарынан түсіп қалған), қазіргі тілде жазба дәстүрдің нығаюына 

орай кең қолданылатын синтаксистік құралымға айналды. ЕМС-дің үш 

жақты ерекшелігін атап өткен орынды: құрылымдық жағынан, ықшам, 

қысқа; мазмұндық жағынан, ақпарттық сыйымдылығы мол; стилистикалық 

жағынан, бейтараптылығы мен кітабилігі, яғни жазба тілге тән екендігі. 

 

3.2.3. Баяндауыштары есім сөзді сөйлемдер 

 

Баяндауыштары есім сөзді сөйлемдер анықтамалы сөйлемдер мен 

есімді меңгерулі сөйлемдерге ұқсас келетіні рас. Бұл ұқсастық аталған 

құрылымдардың барлығы есімді сөйлемдер аясына енуінен және олардың 

предикаттық ядросының жасалу жағынан көрінеді. Сонымен бірге 

баяндауыштары есім сөзді сөйлемдерде анықтамалы сөйлемдер мен есімді 

меңгерулі сөйлемдерде болатын мынадай сипаттар болмайды: а) оларда 

(баяндауыштары есім сөзді сөйлемдер) анықтамалы сөйлемдердегідей ой 

нысанының жүйелі, өзара байланыстағы сипаттамасы жоқ; ә) есімді 

меңгерулі сөйлемдерде сөйлемдік ұйысымдық тәсіл ретінде меңгеру, яғни 



баяндауыштың алдындағы меңгерілген мүше ақпараттық өзектің міндетін 

атқарса, мұндай қасиет баяндауышы есім сөзді сөйлемдерде бола бермейді.  

 Мына бір нәрсені де айта кеткен жөн: есімді меңгерулі сөйлемдер 

баяндауышы есім сөзді сөйлемдерге қарағанда ғылыми мәтіндерде 

анағұрлым жиі қолданылатыны байқалады. Коммуникативтік жағынан 

қажеттілігі есімді меңгерулі сөйлемдердің ғылыми мәтіндерге тән 

баяндауларда көп ұшырауына себеп болады. Сонымен бірге есімді меңгерулі 

сөйлемдердің белгілі бір септік жалғауындағы сөзді меңгеріп, 

бағыныңқылық-басыңқылық қатынаста келуі, яғни олардың құрылымдық 

ерекшелігі ғылыми тілдің синтаксисі үшін ықшам құрылым ретінде 

басымдық танытады. Баяндауышы есім сөзді сөйлемдер осы орайда 

бағыныңқылық-басыңқылық қатынас тудыруда есімді меңгерулі 

сөйлемдердей белсенділік танытпайды, олар көбінесе сөз тұлғаларының 

іргелестік, теңдестік, орын тәртібі дәрежесінде ұйымдасуы ретінде құралады. 

Бұл әрине, мұндай сөйлем типтерінде бағыныңқылық-басыңқылық 

қатынастың мүлде болмауы деген сөз емес, ондай байланыс баяндауышы 

есім сөзді сөйлемдерді құрайтын сөздер тіркесінің өз ішінде, сондай-ақ 

кейбір сөйлемдерде негізгі орталық – есім баяндауыштан алшақ тұрып та 

қатынасуы      мүмкін.     Айталық,    Мұнда   ең     әлсізі     С-С     байланысы  

(Е.М. Шайқұтдінов, т.б. Органикалық химия) сөйлемінде септік жалғаулы 

мұнда сөзі С-С байланысы баяндауышымен арасына тағы бір мүше 

(бастауыш) қосып байланысқан. Бұл құралымдық қасиет баяндауышы есім 

сөзді сөйлемдерді есімді меңгерулі сөйлемдерге біртабан жақындатады. 

Осыдан барып меңгеру тәсілі әлсіз болса да баяндауышы есім сөзді 

сөйлемдерден де (барлығынан емес, кейбір түрлерінде) орын алады. Біз 

есімді меңгерулі сөйлемдерге меңгеру тәсілінің баяндауышпен тікелей 

байланысын жатқызатындықтан, мұндай құрылымдарды баяндауышы есім 

сөзді сөйлемдердің аясында қараймыз.  

 Контекске тәуелділігі тұрғысынан да есімді меңгерулі сөйлемдер мен 

баяндауышы есім сөзді сөйлемдердің аз-кем болсын айырмашылығы 

аңғарылады. Біріншісінде сәл де болса мағыналық тиянақтылық болатыны 

байқалады, ал баяндауышы есім сөзді сөйлемдер жөнінде олай деп айту 

қиын. Мұндай сөйлемдер негізінен ой жалғастығын көрсету үшін 

қолданылады.  

  Міне, осы тәріздес ерекшеліктер баяндауышы есім сөзді сөйлемдерді 

аталған сөйлемдік құрылымдардан бөліп алуға мүмкіндік береді. Мысал 

келтірейік:   Сөйлеу   қабілетінің   мұндай    кемістігінің   түрлері   әрқилы  

(Ә. Алдамұратов, т.б. Жалпы психология); Сондықтан соңғы кезде 

органикалық қосылыстардың құрылымын анықтауда физикалық зерттеу 

әдістерінің маңызы артуда (Е.М. Шайқұтдінов, т.б. Органикалық химия); 

Сонымен, алкандарға тән қасиет – радикалдық орынбасу реакциясы 

(Сонда);  Мұнда ең әлсізі С – С байланысы (Сонда) және т.б.  

Сөйлемдердің  барлығында   жүйелі   анықтамалық   сипат   жоқ.   Олар 

контекске тәуелді, қандай мәселе жөнінде сөз болып жатқанын анықтау үшін 

келтірілген сөйлемдердің алдыңғы контексіне үңілуге тура келеді. Контекске 



тәуелді екенін байқататын құралдар сөйлемдердің барлығында дерлік 

қатысқан: мұндай (1), сондықтан (2), сонымен (3), мұнда (4). Сөйлемдердің 

семантикалық реңкі әр түрлі: сапалық, біліктілеуші, бірдейлестіруші, 

атауыштық мәнді болып келеді.  

 Баяндауышы есім сөзді сөйлемдер логика-грамматикалық субъектінің 

логика-грамматикалық предикатқа қатынасы тұрғысынан ұйымдасады. 

Өйткені «Есім баяндауышты сөйлемді етістікті баяндауыштан ажырататын 

басты белгісі – баяндауыш қызметіндегі сөздің семантика-грамматикалық 

ерекшелігі» [118, 26-б.]. Алдыңғы тараушаларда айтылғандай, есім сөзді 

баяндауыштар  есім сөз таптарынан, жатыс септік тұлғасындағы, изафеттік 

тіркес және есім негізді модаль сөзді баяндауыштардан жасалады. Бұл 

тұлғалардың тікелей меңгеру тәсілі бойынша жасалған түрлері алдыңғы 

тармақшада қарастырылғандықтан, ондай үлгілерге соқпадық.  

 Есім баяндауыштар құрмалас сөйлемнің, соның ішінде салалас 

құрмалас  сөйлемдердің  құрамынан  орын  алады: Бұл – белгі, ал сөз – қару 

(Ә. Алдамұратов, т.б. Жалпы психология); Метан, этан және жоғары 

гонологтары  иіссіз,   арасындағы   көмірсутектер   бензин   иістес   болады  

(Е.М. Шайқұтдінов, т.б. Органикалық химия). Есім баяндауыштар сабақтас 

сөйлемдердің бағыныңқы сыңары бола алмайтыны белгілі, ал сабақтас 

құрмаластардың басыңқы сыңары ретінде жұмсала алады: Демек, Август 

Шлейхердің тілді тірі организм деп, табиғат құбылыстарының қатарына 

жатқызуы қаншалықты қате болса, жаратылыстану ғылымдарының 

қатарына қосуы соншалықты қате (К. Аханов. Тіл білімінің негіздері).  

 Есім сөз таптары баяндауыш қызметін атқаруда біркелкі қатыса 

бермейді. Зат есім, сын есім, қимыл есімі және осы сөз таптарының 

түрленген тұлғалары есім баяндауышты жасауда белсенді қолданылады. Бұл 

сөз таптарының морфологиялық табиғатының предикаттық мәнде жұмсалуға, 

сондай-ақ ойды ықшамдауға бейімділігі баяндауышы есім сөзді сөйлемдерді 

ұйымдастырады. Зат есімдер ғылыми абстрактілі атаулар, ұғым-түсініктер 

түрінде келіп, анықтауыштық топтармен қабыса байланысып жұмсалады. 

Оларда айтылу интонациясы үлкен рөл атқарады. Т. Ермекованың дұрыс 

байқағанындай, «Қалыпты сөйлемдерде интонация сөйлемде тиянақтаушы 

қызмет атқарса, есім баяндауыштық сөйлемдерде әрі ажыратушылық қызмет 

атқарады. Айырым интонациясының мәні бастауышы да, баяндауышы да 

есім сөздерден, субстантивтенген есімше, тұйық етістіктен жасалған 

сөйлемдерде бастауышты баяндауыштан ажырату қызметімен сипатталады» 

[118, 29-б.].   Мысалы:  

 Ал О (еһ-1) - өте аз шама (Ө. Сұлтанғазин, С. Атанбаев. Есептеу 

әдістерінің қысқаша теориясы); Теореманың шарты бойынша ф(х) – үзіліссіз 

функция (Сонда); Тіл – қоғамдық құбылыс (К. Аханов. Тіл білімінің негіздері) 

және т.б.  

 Есім баяндауыштар изафеттік тіркестер арқылы жасалады. Сапалық 

мәнді мұндай сөйлемдерде бастауыш абстрактілі атаулар болады да, олардың 

қасиеті, сындық сапасы баяндауыштар арқылы көрінеді: Масса – 



инерттіліктің сандық өлшеуіші (Ж. Абдулаев. Физика курсы); Тәжірибе – 

ақиқаттың негізі (О. Айтбаев. Логика) және т.б.  

 Сын есімдердің тіркесу мүмкіндігінің кеңеюі аталмыш сөз табының 

баяндауыш қызметінде жұмсалуын одан сайын арттыра түсті. Мысалы: Ал ... 

матрицасы нөл матрицаға жақын болғандықтан, ... теңсіздігін 

қанағаттандыратын х векторы үшін мына теңсіздіктің ... орындалатыны 

сөзсіз (Ө. Сұлтанғазин, С. Атанбаев. Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы); 

Соңғы теңсіздіктен ... болатыны анық (Сонда);  ... мұндай полиномдар үшін 

(5.3.1.) дәл формула екендігі белгілі (Сонда).  

 Сын есімнің сапалық және қатыстық сияқты түрлерінің қайсысы 

болмасын ғылыми мәтіндерде баяндауыш қызметінде қолданылады. Тіпті 

соңғысының, қатыстық сын есімнің болымды // болымсыз мағына тудыратын 

–лы, -лі және –сыз, -сіз қосымшалы нұсқалары белсенділік танытады, 

жеткілікті//жеткіліксіз, белгілі//белгісіз, сөзсіз, даусыз, мардымсыз т.т. 

тұлғалы қатыстық сын есімдер баяндауыш есебінде жиі кездеседі.  

 Зат есімдер мен сын есімдер тәрізді белсенділік танытпаса да, үстеуден, 

сан есімдерден жасалған баяндауыштар да ғылыми мәтіндерде ұшырасады: 

Жорамалдың ғылымда атқаратын ролі ерекше (О.Айтбаев. Логика); 

Қарастырылатын   мысалдардың   әрқайсысында   айнымалы   шама   екеу  

(М. Есмұқанов. Математикалық анализ курсы); т.б. Келтірілген бірінші 

сөйлем Жорамал ғылымда ерекше рөл атқарады деген етістік сөйлеммен 

мәндес. Етістікті сөйлемнің есімдіге ауысуы актуализациялау мен стильдік 

талапқа тікелей байланысты. Алынған сөйлемнің есімді нұсқасында негізгі 

ремалық сапа есімше тұлғалы оралымға ауысқан.  

 Ғылыми тілде модаль сөздер де баяндауыш қызметінде қолданылады. 

Бұл жерде әңгіме субъективті модальдылықты жасайтын тілдік көрсеткіштер 

жөнінде болып отыр. «Қазақ грамматикасында» модаль сөздердің көмекші 

сөздер тобына енетінін көрсете отырып, тіл білімінде олардың төрт топқа 

бөлінетінін атайды: өзге сөз таптарынан мүлдем ажырап «қара үзген» сөздер, 

есім модаль сөздер, үстеу модаль сөздер және етістік модаль сөздер [124, 

567-580-б.]. Етістікті модальдық құрылымдар қазақ тіл білімінде едәуір 

зерттелді [125, 64-б.]. Етістіктің модальдық құрылымының қызметі – 

сөйлеушінің қимыл-әрекетке көзқарасын білдіру (Бұл жөнінде жанама жақты 

сөйлемдерді қарастырғанда сөз болады – С.Ә.). Қ.А. Мамаділ етістік 

модальдық құрылымдардың мынадай мағыналық топтарын ажыратады: 1) 

міндеттілік мағына білдіретін етістік модальдық құрылымдар; 2) Болжал 

мағына білдіретін етістік модальдық құрылымдар; 3) мүмкіндік мағына 

білдіретін етістік модальдық құрылымдар [125, 66-67-б.]. Біздің 

тақырыбымызға қатысты осы орайда модаль сөздердің екі тұлғасы 

ерекшеленеді: -уы + мүмкін және дұрыс сияқты. Біз көрсетілген тұлғаларды 

есім негізді модаль сөздердің қатарына жатқыза отырып, оларды 

баяндауышы есім сөзді сөйлемдер құрамында қарағанды жөн көреміз. Бұл 

сияқты модаль сөзді баяндауыштардың ғылыми мәтіндегі қолданысы 

ғылыми стильдегі сыпайылық, қарапайымдылық «сөз әдебімен» байланыста 

қаралса керек. Әдетте ғылыми мәтіндерде пікірдің (айтылымның) үзілді-



кесілді біржақты айтылмауына назар аударылады және осы мәнер ғылыми 

стильде дәстүр ретінде орныққан десе де болады. Автор белгілі бір мәселе 

төңірегінде өз пайымдауын, ой қорытындысын сыпайы жеткізуге ұмтылады, 

өз көзқарасының шынайы екеніне, дұрыстығына көзі жете тұрса да, оны 

біржақты ұсынбайды, қарапайымдылықпен жеткізеді. Ол үшін субъективті-

бағалауыштық тілдік құралдарды пайдаланады. Демек, модальдық 

құрылымдар пайымдаудың, ой түюдің дұрыстылығына деген сенімділіктің 

түрлі дәрежесін, сондай-ақ ғылыми іс-әрекеттің жеткізілу, тілдік жағынан 

жасалу мүмкіндігінің түрлі дәрежесін білдіру үшін қызмет атқарады. 

Мысалы: Ондай күштер тартылыс, серпімділік, ауырлық, 

электромагниттік т.б. болуы мүмкін (Ж. Абдулаев. Физика курсы); А және 

В атомдарының арасындағы коваленттік байланыс былай бөлінуі мүмкін 

(Е.М. Шайқұтдінов, т.б. Органикалық химия); Өзінің шын мәнінде 

шексіздікті шексіз өзгеру процесі деп қарау дұрыс сияқты (Қ. Әбішев. 

Философия) және т.б.  

 Мысалдарда міндеттілік мағынасы жоқ, ой қорытындысын жасау 

кезіндегі өз көзқарасын сыпайы жеткізу бар. Сол арқылы ой қорытындысы 

сенімділігінің белгілі бір дәрежесі жасалып тұр. Осындай модаль тіркестер 

«емес» сөзінің қатысуымен болымсыздық мәнде жұмсалады: Абсолют 

қатты дененің жеке бөліктерінің бір-бірімен салыстырғанда орын 

ауыстыруы мүмкін емес (Ж. Абдулаев. Физика курсы).  

 Ілгеріде жалпы есімді сөйлемдердің табиғаты ғылыми ойды дамытуға, 

жалғастыруға ұйытқы болатындығы айтылды. Бұл жағдайда олар тұтастай 

мәтін үзігінің басында келеді де, қалған сөйлемдер тобының көшбасшысы 

есебінде қызмет атқарады. Сонымен бірге есімді құралымдар ғылыми ойды 

тиянақтау, ойды түю үшін де пайдаланылады. Бұл жағдайда олар алдыңғыға 

керісінше, мәтін үзігінің соңында келеді. Есім баяндауышты сөйлемдер осы 

жағдайда да жиі пайдаланылады. Мәселен, К. Аханов өзінің жоғары оқу 

орнында көп жылдар бойы пайдаланылып келе жатқан белгілі «Тіл білімі 

негіздері» кітабында жалпы тіл білімі мен жалқы (жеке) тіл білімі 

арасындағы айырмашылықтарды айта келе сөзін былай қорытындылайды: 

Демек, жалпы тіл білімі мен жалқы (жеке, нақты) тіл білімі бір емес. 

Сөйлемдегі демек қыстырмасының қатысуы қорытындылау мәнін одан 

сайын күшейте түскен. Кейде біріншіден, екіншіден т.т. деп санамалап 

берілетін ғылыми мәтіндерге тән қолданыстар есім баяндауышты сөйлеммен 

ауыстырып жұмсалатыны бар. Дәл осы еңбектен мысал алайық. Автор қазіргі 

электронды машиналар мен адамның саналы әрекетін салыстырған алғашқы 

сөзін Бұл – бір деген сөйлеммен қорытады. Әдеттегі санамалау ретін осыдан 

кейін ғана пайдаланған.     

 

 

 

 

 

 



3.3. Ғылыми тіл синтаксисіндегі жақтық мәннің берілуі 

(пассив құралымдар) 

 

Ғылыми  мәтіндердің   синтаксистік  ерекшеліктерінің  бірі  –  олардағы 

сөйлеу формаларының өзіндік мәнермен баяндалатындығында болса, оны 

ұйымдастыруға қатысатын синтаксистік құралымдарды ажыратып көрсету -  

ғылыми тіл синтаксисіндегі түйінді мәселе. Тұтастай алып қарағанда, 

ғылыми мәтіндерде бірден көзге түсетін ерекшелік – сөйлемдердің 3-жақтық 

тұлға арқылы баяндалып, белгілі бір жаққа бағытталмай, мезгілге бейтарап 

құралуында. Авторлық «меннің» көрінбеуі, автордың қабылдаушыға 

қатынасының бейтараптығы, жеке авторлық қолданыстардың шектеулі 

көрінісі, барлық назардың субъектіге емес, сөйлемдегі іс-әрекетке, 

баяндаудың логикалық бірізділігіне бағытталуы ғылыми мәтіннің сол өзіндік 

мәнермен мазмұндалуын құрайды. Ғылыми мәтіндердегі жақтық мән 

белгісіз-жалпылама-жанама түрінде беріледі де, сөйлем құрылымындағы 

тілдік тұлғалар сондай мақсатты көздеп жұмсалады.  

 Ғылыми тілдегі пассив құралымдар оның грамматикалық түзіліміне 

логиканың ықпалы болатынын нақты байқатады. Пассив құралымдар арқылы 

мәтіннің формалды-грамматикалық түзілімі логикалық-мазмұндылыққа 

жақындайды. 

Кезінде  Вандриес  «пассивте  активте  жоқ  ерекше  мағына  бар» деген 

болатын [Дәйексөз мына еңбектен алынды: 126, 229-б.]. Қазақ тілінің 

материалында пассив құралымдардың ғылыми мәтіндерде жиі 

қолданылатынын М. Серғалиев те атап көрсетеді. Автор пассив 

құралымдарды активке аударған жағдайда ой түсінікті қабылданғанымен, 

дағдыдан тыс құбылыс тәрізді көрінентінін айтады [67, 111-б.]. 

Салыстырайық, пассив: Заттың, нәрсенің, құбылыстың атауын білдіретін 

сөз табы зат есім деп аталады; актив: Заттың, нәрсенің, құбылыстың 

атауын білдіретін сөз табын зат есім деп атайды; Алдыңғы келтірілген 

сөйлемде істі орындаушы көрінбейді, белгісіз болады, бірінші орынға істің 

нәтижесі болып табылатын объект шығарылады, ал соңғы сөйлемде 

керісінше, істі орындаушы субъектінің белсенді әрекеті байқалады. Ғылыми 

стиль үшін алдыңғы келтірілген сөйлем коммуникативтілік қажеттілікте жиі 

пайдаланылады. Мысалы: Жарықтың шашырауы электрондық теория 

бойынша былай түсіндіріледі. Жарықты шашыратушы бөлшектер 

құрамындағы электрондар жарық толқындарының электр өрісі әсерінен 

еріксіз тербеледі де, олардан жан-жақты жаңа электромагниттік 

толқындар таралады, бірақ фазаларының айырымы болмағандықтан ол 

толқындар барлық бағытта бірін-бірі күшейтеді (Ж. Абдулаев. Физика 

курсы).  

 Ғылыми   тіл   синтаксисінде   екі   мүшелі   пассив   құралымдар    жиі 

қолданылады. Бұл құралымдардың жиі қолданылуының негізгі себебі де, 

Ж.Р. Әмірова дұрыс атап көрсеткендей, ғылыми стильдің маңызды белгісі – 

дерексіздік-жинақтауды синтаксистік деңгейде жүзеге асыруға 

қабілеттілігінде жатыр [5, 9-б.]. 



 Екі мүшелі пассив құралымдарда іс-әрекет орындаушысының (субъект) 

семантикалық мәні жақтық мағына болып табылады. Бұл жердегі жақтық 

мағына дәстүрлі грамматикада айтылып жүрген бастауыш пен 

баяндауыштың қиысуынан гөрі кеңірек мағынаны білдіреді, ол 

предикативтік қатынастың бір компоненті ретінде қызмет атқаратын логика-

грамматикалық категория ретінде танылады.  

«Мұндай жағдайда, - деп жазады Ж. Садуахасов, - сөйлемнің 

құрылымына тек ондағы баяндауыш мүшенің қатысы ғана емес, жалпы 

сөйлем мазмұнына жақтық (субъектінің) қатынасы, бүкіл сөйлем құрылымы 

арқылы жақтық ұғымның пайда болуы еске алынады. Себебі, сөйлемді пікір 

білдіру тұрғысынан қарағанда да, тілдік тұрғыдан қарағанда да оны құрайтын 

элементтердің ішінде ойдың негізгі қазығы ретінде белгілі бір жақ (субъект) 

немесе жақтар жүреді. Ол жақ мейлі адам мен заттың, құбылыс пен сапаның 

тіпті қимылдың атауы ретінде берілсін, мейлі грамматикалық немесе 

логикалық тұрғыда көрінсін, қалай болғанда да оның ойға, сөйлем 

мазмұнына қатысы болады. Яғни жақтың қатысуынсыз ешбір пікір не сөйлем 

болмайды» [127, 35-б.].  

Демек, біз қарастырып отырған екі мүшелі пассив құралымдарда 

«жақсыздық», я болмаса бір ғана бас мүшенің қатысуы (немесе 

деагентивтілік) бар болғаны құрылымдық сипатта көрініс береді, ал 

семантикалық жағынан алғанда сөйлемге қатыспаған бас мүшенің қалпына 

келтірілуі оңай жүзеге асады, ол сол контекстен белгілі болып тұрады. 

Мысал ретінде төмендегідей сөйлемдер тобын алалық: Мембраналық 

(тыныштық) потенциалды өлшеу үшін микроэлектродтық техниканы 

пайдаланады... Микроэлектродты зерттелетін объектіге (мысалы нерв не 

ет клеткасына) тигізеді де микроманипулятор (микровинті бар прибор) 

арқылы клетканың ішіне енгізеді... Ол үшін нервтің яки еттің бір жерін 

зақымдайды (көлденең кеседі). Содан соң сезгіш электродтардың бірін 

зақымданған (альтерацияланған) участокке, ал екіншісін зақымданбаған 

участокке тигізеді... (И.М. Төленбеков. Нерв жүйесінің физиологиясы).  

Сөйлемдердің барлығы 3-жақтық тұлғада көрінеді. Субъект сол сөйлем 

шегінде белгісіз, сөйлемдердегі іс-әрекеттің объектіге қатысы нақты 

жасалғанына орай белгісіз жақты сөйлемдер деп танимыз. Алайда бұл 

белгісіздік шартты, жақтық мағынаның сол әрекеттерге қатысын контексте 

арқылы анықтауға болады.  

Сөйтіп, екі мүшелі пассив құралымдар жақтық мағынаның қатысуына 

орай белгілі, жалпылама және белгісіз жақты болып көрінеді. Бұлардың 

қайсысы болмасын ғылыми тілде өзіндік ерекшеліктермен (семантикалық 

жағынан) қолданылады. Айталық, белгілі жақты сөйлемдер көркем әдебиетте 

бір негізді сөйлем түрінде құрылып,  арнайы бастауышты қажет етпейтін 

сөйлем түрінде көрінсе, осындай сөйлемдердің ғылыми тілдегі қолданысы 

сәл өзгешелік танытады. Мұндағы белгілік контекст арқылы ажыратылып 

тұрады. Мысалы:  

И.П.Павлов ми қабығының негізгі жұмысы анализдік (талдау) және 

синтездік (жинақтау) қызметтен тұратындығын және бұл миды 



зерттеудің басты принциптерінің бірі екендігін көрсетіп берді. Мидың 

анализдік қызметі түрлі тітіркендіргіштердің жеке бөліктерін айыруда, 

осы жеке тітіркендіргіштерге шартты рефлекстер жасауда көрініп 

отырады (Қ. Жарықбаев. Психология). 

Атом – молекулалық ілімнің негізін М.В.Ломоносов қалаған. Бұл ілім 

бойынша зат ең кішкене бөлшек молекуладан, ал молекула атомдардан 

тұрады (Ж. Шоқыбаев. Анорганикалық және аналитикалық химия). 

Осы орайда агенс ситуациясын еске алған жөн. Сондықтан екі мүшелі 

пассив құралымдарды агенс ұғымымен байланыста қараған Ж.Р. Әмірованың 

талдаулары орынды шыққан.  

Агенстің сөйлемде баяндалатын ситуацияға қатынасушы екендігі 

бәрімізге белгілі. Пассив құралымдарда агенсті сөйлем құрамына енгізбеу 

үрдісі тән. Келтірілген мәтін үзіктерін алып қарайтын болсақ, агенс олардың 

бірінші тұрған сөйлемдерінде қатысқан (И.П.Павлов, М.В.Ломоносов), олар 

сөйлемде айтылған ситуацияға тікелей араласудан және ондағы іс-әрекеттің 

иесі ретіндегі (... И.П.Павлов көрсетіп берді, ... М.В.Ломоносов қалаған) 

жағдайдан көрінеді. Ал одан кейін айтылатын сөйлемдерде агенс сөйлемнің 

құрылымдық схемасынан шығарылған. Бірақ соған қарамастан берілген 

сөйлемдер жақтық мәні белгілі сөйлем болып табылады, өйткені 

ситуациялық агенсті қалпына келтіру бұл сөйлемдерде оңай жүзеге асады 

және ол контекстен белгілі болып тұрады. Біз ілгеріде «жақсыздықтың» бар 

болғаны құрылымдық сипатта орын алады дегенде осыны ескердік. Бұған 

ғылыми мәтіндерден мысалдар қатарын көп келтіруге болады:  

Аристотельдің шәкірттері оның барлық еңбектерін жинақтап, бір 

атпен, «Органон» деп атады. Ал тікелей логика мәселелері қарастырылған 

еңбектерінің жиынтығын «Метафизика» деп атады. Осы «Метафизика» 

атты еңбегінде формальды логиканың үш заңын көрсетті: тепе-теңдік 

заңы, қайшылық заңы, үшінші жоқ заң (О. Айтбаев. Логика); 

Периодтық жүйені жасауда Д.И.Менделлеев элементтердің атомдық 

массаларын негізге алумен қатар, олардың қасиеттерін де ескеріп отырды. 

Кейбір жағдайларда кестедегі элементтердің атомдық массалары өсу 

ретімен орналасу тәртібі бұзылғаны байқалады. Мысалы, теллуардың 

атомдық массасы иодтан ауыр болса да, оны иодтан бұрын, қасиеттері 

ұқсас элементтермен бірге, алтыншы топқа ораналастырған  (К. Аханбаев. 

Химия);  

1927 жылы Гайтлер және Лондон сутек молекуласын есептеп 

кванттық механиканың негізін ұсынды. Осы жылдан бастап бүгінгі 

күндерге дейін химиялық байланыс теориясы қалыптасып одан ары дамуын 

тоқтатпай келе жатыр (Е.Х. Абланова. Химиялық байланыс және зат 

құрылысы) және т.б. 

Ж.Р. Әмірова сөйлемдердегі агенсті көрсетудің контекстен басқа 

ғылыми стильдегі екі түрлі жолына назар аударады: а) екі мүшелі пассив 

құралымдардың өзінде, яғни сол сөйлем схемасы құрылымындағы объектілі 

кеңейтушілерде орын алады. Мысалы: Энглер системасы бойынша барлық 

өсімдіктер 13 типке бөлінеді (Абдархманов). Бұл мысалда кеңейтуші 



(«распространитель») – Энглер системасы бойынша – іс-әрекет иесіне 

жанама нұсқау көрсетіп тұр; ә) ғылыми мәтіндердегі сілтемеге назар 

аударады. Автордың ойынша, сілтемеде іс-әрекет иесі көрсетіледі, соған орай 

сөйлем агенссіз («безагентивные») болып құрылады, мысалы: Тірі организм 

үшін қажетті қоректік заттардан 21 процентке жуығы сапропельдің 

құрамынан табылған (И.А.Киселев, 1951) (Абрахманов) [5, 11-12-б.]. 

«Қазақ грамматикасында» жалпылама жақты сөйлемдерге мынадай 

анықтама беріледі: «... бас мүшесі белгілі бір жақтық тұлғада тұрғанымен, 

(көбінесе 2-жақ, ішінара 1- және 3-жақтарда), сөйлем семантикасы 

жалпыланған жақтық мәнді білдіретін, соған сай іс-әрекет үш жаққа тән боп 

көрінетін бір негізді сөйлем түрін жалпылама жақты сөйлем дейміз» [124, 

678-б.]. Ғылыми тілде қолданылатын жалпылама жақты сөйлемдердің сол 

стильдің коммуникативтік мүддесіне сай өзіндік ерекшелігі болады. Мысалы:  

Ауыз әдебиеті мен жазба әдебиеттің арасындағы айырмашылықты 

көрсететін келесі бір белгі деп ауыз әдебиетінде бірнеше өнердің бірлесіп 

келуін айтамыз... Міне, осы арада бірнеше өнердің бірлесіп келгенін көреміз... 

Олар бірлесе келіп, жаңа бір ерлік жырдың тууына себепкер болып 

отырғанын байқаймыз. Бұл сияқты жағдай жазба әдебиетте кездеспейді. 

Ол тек ауыз әдебиетіне ғана тән ерекшелік деп қараймыз (М. Ғабдуллин. 

Қазақ халқының ауыз әдебиеті). 

Істі орындаушы жақтық тұлға белгісіз жақты сөйлемдердегідей мұнда 

да анық көрінбейді және біз есімдігінің жалпылама мәнде жұмсалуы ғылыми 

тілге тән ерекшеліктің бірі болып табылады. Біз істі орындаушы жақты 

дерексіздендіретіні (абстрактілендіретіні) соншалықты, олар пассив 

құралымдарға оңай ауысады. Салыстырыңыз:  Ауыз әдебиеті мен жазба 

әдебиеттің арасындағы айырмашылықты көрсететін келесі бір белгі деп 

ауыз әдебиетінде бірнеше өнердің бірлесіп келуін айтамыз - Ауыз әдебиеті 

мен жазба әдебиеттің арасындағы айырмашылықты көрсететін келесі бір 

белгі деп ауыз әдебиетінде бірнеше өнердің бірлесіп келуі айтылады.  

Бастауыш қызметіндегі бұл есімдік сөйлемнің сипатын өзгертпейді, 

түрлі контекстік позицияларды (айталық, авторлық «мен», сіздер, олар т.т.) 

өзіне жинақтаған жалпыланған тұлға. Біз қатысқан сөйлемдерді актив 

құралымдарға ауыстырғанда одан сөйлемнің мазмұнында айтарлықтай 

өзгеріс болмайды. Жалпылама жақты сөйлемнің бұйрық рай тұлғасында 

келетін (қарастырайық, талдайық, тоқталайық т.т.) түрлері бұйрық мәннен 

гөрі, яғни басқаларды іс-әрекетке жұмылдыру, шақыру, үндеу мақсатынан 

гөрі, сөйлеу субъектісінің (автордың) өзінің іс-әрекетін іске асыруды 

бағыттау үшін жұмсалады (салыстырыңыз: қарастырайық – қарастырамыз, 

талдайық – талдаймыз, тоқталайық – тоқталамыз т.т.). Сонымен бірге 

олар іс-әрекет нәтижелерін баяндауда көп қолданылады. Демек, «Қазақ 

грамматикасында» жалпылама жақты сөйлемдерге берілген анықтамадағы 

«сөйлем семантикасы жалпыланған жақтық мәнді білдіреді» деген пікір 

дұрыс айтылғандығын көреміз.  

Сөйтіп, келтірілген жақтық тұлғалардың ішінде ғылыми тіл 

синтаксисінде жиі қолданылатыны 1-жақтың көпше түрі болып табылады.  



Біз жіктеу есімдігінің қолданылуы көбінесе ғылыми мәтін авторларының 

сыпайылық, қарапайымдылық тәрізді этикалық мінез-құлықтарды сақтауына 

байланысты. 1-жақ көпше форманың жеке жақтық қатынасты білдіре 

қолданылуы қазіргі ғылыми шығармаларда дәстүрге айналды десе де болады 

[127, 88-б.]. 

1-жақтық тұлғаның көпше түрі төмендегідей тілдік тұлғалар арқылы 

жасалып қолданылады:  

а) Етістіктің көсемше түрі (-а, -е, -й) жіктеліп қолданылады:  

Күнделікті бақылауымызда бұл заттар өнебойы өзгеріске 

ұшырайтындығын байқаймыз... (Б. Бірімжанов, Н. Нұрахметов. Жалпы 

химия);  Қай халықты алсақ та оның өзіне тән тұрмыс-тіршілігі, күн-көрісі, 

әдет-ғұрпы, салты болатындығын білеміз (М. Ғабдуллин. Қазақ халқының 

ауыз әдебиеті); 

 ә) Етістіктің бұйрық рай тұлғасының –айық, -ейік, -йық, -йік көпше 

түрі жіктеліп келеді: Алдымен «солдан оңға қарай» қолданылатын 

жағдайларды қарастырайық (Н. Темірғалиев. Математикалық анализ); Бұл 

формулаларға гиперболикалық функциялар үшін сәйкес формулаларды 

қосайық (Сонда); Сонда топтың талаптарына бағыну үшін элементтер 

қалай көбейтілетінін талдайық (Е.Х. Абланова. Химиялық байланыс және 

зат құрылысы);  

б) Бұйрық райдың көпше –алық, -елік, -лық, -лік тұлғалары жіктеліп 

қолданылады: Сондықтан олардың әрқайсысына қысқаша тоқталып өтелік 

(М. Ғабдуллин. Қазақ халқының ауыз әдебиеті); Бұл сыртқы адамдық 

мазмұнға ие болған заттар мен құбылыстар әр жанның бүкпелі сырларын 

түгелдей жария етпейді дедік (Қ. Әбішев. Философия).   

2-жақтың таза ғылыми мәтіндерде қолданылуы аз кездескенімен, оқу 

әдебиеттерінде, соның ішінде мектеп оқулықтарының тілінде кездесіп 

тұрады: Сендер төменгі сыныптарда физика мен биологияны оқыған 

едіңдер. Енді химиямен танысуға тура келеді... (Ю.В. Ходаков, Д.А. Эншт, 

П.А. Глориозов. Анорганикалық химия. 7-8 сыныптарға арналған оқулық). 

Ал сынып төмендеген сайын осы тектес сөйлемдер жиі ұшырасады, яғни бас 

мүшесі етістіктің дара, күрделі, болымды, болымсыз, ашық райлы түрлерінен 

жасалған жалпылама жақты сөйлемдер ол оқулықтарда көп қамтылады. 

Мұның негізгі себебі де «жеңілден қиынға қарай, қарапайымнан күрделіге 

қарай» өрбитін педагогикалық әдістемеде жатса керек. Бір ғана мысал, «Жеке 

адамның, ата тектің, әулеттің тарихы» деген тақырыпты баяндауда 5-

сыныпқа арналған «Ежелгі Қазақстан тарихы» оқулығының авторлары 

мынадай сөйлем типтерін қолданады: ... Бастауыш сыныптарда сабақ 

берген ұстаздарыңды ұзақ уақыт есте сақтайсыңдар... Биылғы оқу жылын 

5-сыныптан бастадыңдар. Күні ертең-ақ мектепті бітіріп, толық орта 

білім беретін оқу орнына түсесіңдер... т.т. 

Ж.Р. Әмірова екі мүшелі пассив құралымдардағы жалпылама жақты 

мәнді «белгілі бір сала маманы» деген мағынамен шектелетінін айта отырып, 

оның мынадай типтес сөйлемдерде болатынын келтіреді: Бір қалыпты түзу 

сызықты қозғалыстағы дененің жүрген жолы S = vt формуласы бойынша 



анықталады (Нысанбаев) [5, 11-12-б.]. Біздіңше, бұл сөйлем семантикасы 

жалпылама мәннен гөрі белгісіз жақтылықты беріп тұр. Ілгеріде де сөз 

болғандай, осы сөйлем шегінде субъект белгісіз, демек, мұнда контекст 

арқылы белгілі болатын ситуациялық агенс белгісіз жақ ретінде көрінеді.  

Белгісіз және жалпылама жақты сөйлемдер функционалдық-

коммуникативтік жұмсалуы тұрғысынан бір-біріне ұқсас келеді. Екеуінде де 

істі орындаушы анық бола бермейді, баяндауыштары етістіктің ауыспалы 

осы шақ тұлғасында жасалады. Мысалы:  

Сөйтіп, оқушылар ұжымындағы өзара қатынастармен, олардың 

психологиялық даралық ерекшеліктерімен санасып отырудың 

мүмкіндіктерін іздестіреді. Оқу-тәрбие жұмыстарын және балалардың 

психологиялық ерекшеліктерін қарастырып, бірқалыпты даму 

заңдылықтарынан ауытқыған балалармен тәлім-тәрбие жұмысын жүргізу 

әдіс-тәсілдерінің психологиясын зерттейді. Сондай-ақ, ересек адамдармен 

жұмыс істеудің ерекшеліктерімен және оларды қалай оқыту мәселелерімен 

де шұғылданады (Ә. Алдамұратов, т.б. Жалпы психология).  

 Келтірілген сөйлемдердегі ауыспалы осы шақ тұлғасы өзіндік мәнге ие: 

мезгілге бейтарап, іс-әрекет типтік, үнемі қайталанатын белгілі бір 

заңдылықтарды, құбылыстарды білдіреді.  

 Белгісіз жақты сөйлемдер ауыспалы осы шақ тұлғасынан басқа бұйрық 

райдың 3-жақтық қатынасын білдіретін –сын, -сін тұлғасымен келеді: 

Айталық, ұяшықта m мантисса үшін t екілік разряд бөлінген болсын; ... х 

берілген санның дәл мәні, ал х* оның жуық мәні болсын; Сонымен бірге, ... 

сызықтық тәуелсіз векторлар жүйесін құрайтын болсын (Ө. Сұлтанғазин, 

С. Атанбаев. Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы); Айталық, f (x,y)=o 

теңдеуін х-ке де, у-ке де балап шешуге болсын (М. Есмұқанов. 

Математикалық анализ курсы) және т.б. 

 Ж. Садуақасұлы белгісіз жақты сөйлемдерге тән мынадай белгілерді 

атап көрсетеді:  

 1) сөйлемдерге бір ғана предикаттық бас мүше тән; 

 2) бас мүше 3-жақтық мағынаны шақтық, райлық мағыналармен 

бірлікте білдірген; 

 3) 3-жақтық субъекті белгісіз. Оны белгілеп, атап көрсетудің сөйлемнің 

жалпы мағынасы үшін шешуші мәні жоқ. Себебі, хабардың негізгі мақсаты 

тікелей объектіге қатысты іс-әрекеттің өзін ғана баяндау болады; 

 4) бас мүшенің жеке өзі сөйлемдік құрылымға ие бола алмайды;  

 5) бас мүше дара да, күрделі де болып келеді [111, 44-б.]. 

 Біз белгісіз және жалпылама жақты сөйлемдердің атқаратын қызметі 

жағынан ұқсас келетінін айттық. Ғылыми мәтіндерде бұл синтаксистік 

құралымдар, сондай-ақ жанама жақты сөйлемдер де аралас келіп, 

баяндаудың қажетті динамикалылығын қамтамасыз етеді. Ғылыми 

мәтіндердегі сипаттау мен талқылау сияқты композициялық-сөйлеу 

формаларын дәл, ықшам түрге келтіреді. Мұндай үзіктерде іс-әрекет бірінен 

соң бірі жалғасып жатады, пайдаланатын тілдік тұлғалар ауыспалы осы шақ, 

өткен шақ, ауыспалы келер шақ (танысамыз, қарастыруға болады т.т.) 



тұлғалары өздерінің тура мағынасын жоғалтқан (мезгілге бейтараптанған), 

сөйлеу кезінде болатын немесе үнемі қайталанатын іс-әрекетті білдіреді. 

Мысал үшін мына үзікті алалық: 

 Бұл бөлімде сұйықтар мен газдардың механикасымен танысамыз. 

Қатты денелердегі сияқты сұйықтар мен газдардың қозғалысын да 

кинематикалық және динамикалық тұрғыдан қарастыруға болады. Газдар 

мен сұйықтар өзара ұқсас болатындықтан оларды әдетте бірінен-бірін 

бөлмей, тек газдардың сығылғыштығын ескермеуге болмайтын жерде ғана 

олар бөлек қарастырылады. Сондықтан сұйық туралы айтылғандар газға 

да қатысты деп түсіну керек (Ж. Абдулаев. Физика курсы). 

 Ғылыми мәтіндерде жанама жақты сөйлемдер де өзінің кең 

қолданылуымен көрінеді. Жанама жақты сөйлемдер қазақ тіл білімінде 

«жақсыз сөйлем» деген атаумен белгілі. Сөйлемнің осы түрінің ғылыми тіл 

синтаксисіндегі қолданыс ерекшелігіне тоқталмас бұрын, жалпы 

«жақтылық//жақсыздық» ұғымының қазақ тіл біліміндегі қандай бағытта 

көрініс алатынына тоқтала кеткен жөн.  

Қазақ тілі синтаксисін зерттеуші мамандар «жақсыздық» ұғымының 

шартты екенін бірауыздан мойындайды. Ғ. Мадина: «Қазақ тілінде басқа да 

түркі туыстас тілдердегі сияқты шын мәнінде жақсыз сөйлем жасайтын 

жақсыз етістік дейтін жоқ... Қазақ тілінде жақсыз сөйлем болу үшін 

сөйлемнің жақтық мағынасы, нақты қимыл иесі субъектінің болмауы шарт 

емес, грамматикалық субъектінің – бастауыштың болмауы шарт...», - деп 

көрсетеді [128, 5-8-б.].  

М. Балақаев былай деп жазады: «... жақсыз сөйлем деген термин -  

шартты атау. Ондай сөйлемдерді орысша «безличное предложение» дегеннің 

аудармасы ретінде «жақсыз сөйлем» деп атағанымыз болмаса, қазақ тілінде 

дәл орыс тіліндегідей жақсыз сөйлем де, ондай сөйлем жасайтын ... өзгеше 

жақсыз етістіктер де жоқ» [81, 222-б.].  

Жақсыз сөйлемдердің өзінде жақтық мағына болатынын зерттеушілер 

А. Әбілқаев,   О. Т өлегенов,  Р. Әміров  те   мойындайды.   Ж.  Садуахасов :  

«... пікір білдіретін кез-келген  сөйлем логика-грамматикалық жағынан 

субъект-предикаттық (жақтық) қатынасқа құрылған жақты сөйлем болады» 

деп санайды [111, 36-б.]. Соңғы аталған автор түркі тілдеріндегі осы сөйлем 

жөніндегі пікірлерді салыстыра келе, оның мынадай белгілеріне тоқталады: 

1) тек бір ғана бас мүшенің – баяндауыштың болатындығы; 2) 

грамматикалық бас мүше – бастауыштың жоқтығы және оның болуының 

мүмкін еместігі; 3) субъектіні іс-әрекеттің белсенді орындаушысы етіп 

көрсететін баяндауыш тұлғасының болмауы; 4) субъектінің логикалық 

ыңғайда келуі [111, 46-47-б.].  

Келтірілген пікірлер қазақ тілінде оксюморондық тіркеспен берілетін 

«жақты жақсыздық» ұғымының бар екенін дәлелдейді. Соңғы шыққан «Қазақ 

грамматикасында» сөйлемнің осы түріне қатысты «жанама жақты 

сөйлемдер» (Ж. Садуақас) термині қолданылыпты. Біздің ойымызша, 

«жақсыз» деген шартты атаудан гөрі сөйлем мазмұнын (грамматикалық) 

нақты ашатын «жанама жақты сөйлемдер» қолданысы әлдеқайда сәтті. Бұл 



терминді сөйлемнің нақты бір түріне қатысты қолдана отырып, сонымен 

бірге ғылыми мәтінге тән «жақсыздықтың» да болатынын (пассив етістіктер 

арқылы берілетін) жоққа шығармаймыз.  

Сөйтіп, ғылыми тілдің коммуникативтік талабынан туындайтын 

құралымдардың бірі – осы тектес жақсыз құралымдар. Жанама жақты 

сөйлемдер - ғылыми мәтінде сондай жақсыздықты тудыратын амалдардың 

бірі. Ғылыми мәтіндердегі автордың «тасада тұруы» (немесе жасырын тұруы) 

қабылдаушының назарын істі орындаушыға емес, орындалатын іс-әрекеттің 

өзіне аудартады, өйткені істі орындаушы (автор) сол ситуациядан көрінеді. 

Ғылыми мәтіндердегі баяндау түрінің объективтілігі субъектінің баяндалған 

іс-әрекеттен тәуелсіз болып тұруын қамтамасыз етеді және бұл тілдік 

құралым жанама жақты сөйлемдер арқылы беріледі. Мысалы:  

Центромералардың    орналасу   ретіне    қарай    олардың    үш    типін 

 көруге болады (К. Мұхамбетжанов. Генетика және селекция негіздері); 

Бұларға лабильдік (функциональдық жылжығыштық) және тежелу 

ұғымдарын қосуға болады (И.М. Төленбеков. Нерв жүйесінің физиологиясы); 

Схема түріндегі процесті былай көрсетуге болады (Сонда); 

Электродтардың бірін тітіркендіруге тиісті органға (активті электрод), 

екіншісін (индифферентті) басқа бір органға тигізсе немесе белгілі бір 

ерітіндіге батырып қойып, тізбекті кілт арқылы тұйықтап және 

ажыратқан кезде ол органды тек бір рет қана тітіркендіруге болады 

(Сонда);  

 «Қазақ грамматикасында» жанама жақты сөйлемдердің бас мүшесінің 

тұлғалық ерекшелігіне қарай жасалу жолдары сараланып көрсетіледі. 

Ықшамдап айтқанда, олар: а) –у тұлғалы қимыл есімдер арқылы (олардың 

модаль сөздермен тіркесі және дара, тәуелденген түрлерінің барыс септік 

жалғауында келіп, көмекші етістіктермен тіркесі); ә) есімшелер және 

олардың көмекші сөздермен тіркесі арқылы; б) –ғы, -гі, -қы, -кі жұрнақтары 

арқылы жасалған қимыл есімдерінің кел көмекші етістігімен тіркесі арқылы; 

в) тәуелденген есім сөздердің жеке тұрып, әр түрлі көмекші, модаль мәнді 

сөздерді тіркестіріп, кейде үйірлі мүше ретінде келуі арқылы; г) құрамында 

тәуелденген зат есімдер бар тұрақты сөз тіркестері арқылы [124, 679-680-б.].  

 Баяндауыш тұлғаның осы тектес жасалу жолдары ғылыми мәтіндердегі 

жанама жақты сөйлемдерде де сақталған. Сонымен бірге баяндауыш мүшені 

жасаудағы кейбір тілдік тұлғалар ғылыми мәтіндерде мүлде қолданылмайды 

десе де болады. Тіпті қолданыла қалған жағдайдың өзінде оларды ғылыми 

тілдің синтаксистік жүйесіне тән деп айту қиын. Ондай тұлғаларға мыналар 

жатады: а) дара және күрделі тұйық етістіктердің тәуелденіп келіп керек 

сөзімен тіркесуі (Мысалы: Бақыт іздеп нем бар еді, одан да Құлахметті 

сүюім керек еді ғой менің... - Исабеков); ә) –ғы, -гі, -қы, -кі жұрнақтары 

арқылы жасалған қимыл есімдерінің кел көмекші етістігімен тіркесіп келуі 

(Мысалы: Менің ешкімді сүйгім келмейді - Исабеков).  

 Қолда бар тілдік деректерді саралай келгенде, ғылыми мәтіндердегі 

жанама жақты сөйлемдер негізінен, мынадай жолдар арқылы жасалады:  

1.  –у  тұлғалы  тұйық  етістіктің  барыс  септікте  келген  түрінің   бол 



етістігімен тіркесуі арқылы:  

Химиялық   реакция   жылдамдығының   температураға    тәуелділігін 

дәлдікпен Аррениус теңдеуімен беруге болады (Қ.С. Құлажанов. 

Аналитикалық химия); Реакцияның тепе-теңдігіне температураның әсерін 

сапалық жағынан, реакцияның жылу эффектісі негізінде Ле Шателье-Браун 

(1848 ж) принципіне сәйкестендіре бағалауға болады (Сонда); Бірақ оны 

жоғарыдан     шектейтін     шаманы   әр   уақытта     көрсетуге      болады  

(Ө. Сұлтанғазин, С. Атанбаев. Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы); 

Ертеден келе жатқан ауыз әдебиетінің қандай түрін алсақ та, онда белгілі 

бір  таптың идеясы, көзқарасы жататындығын ап-айқын көруге болады 

(М. Ғабдуллин. Қазақ халқының ауыз әдебиеті). 

2. –у   тұлғалы   тұйық   етістіктің  тәуелденіп  барыс септігінде  келген 

түрінің бол етістігімен тіркесуі арқылы:  

 Жалпы формуланың тәуелсіз айнымалыға қолданылатындығын келісім 

бойынша ... түрінде жазуымызға болады (М.Есмұқанов. Математикалық 

анализ курсы);  

3. –у тұлғалы тұйық етістіктің керек, қажет  сөзімен тіркесуі  арқылы:  

Қоғамдық прогресстің жалпы заңдылығының тарихта қалайша және не 

себептен бұрмалатынын түсіну үшін тарихтың нақтылы даму кезеңдеріне 

нақтылы талдау жасау қажет, яғни қоғамдық прогресстің тарихи 

типтерін қарастыру керек (Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия); Бірақ 

қоғамдық меншікке жасампаздықпен қарау керек (Сонда); Жеке меншікті де 

сыңаржақты түсінбеу қажет (Сонда); Мақсатқа сай қолайлы жағдай 

жасау     үшін      алдын     ала     теориялық     есептеулер   жүргізу    қажет   

(Қ.С. Құлжанов. Аналитикалық химия). 

 Жанама жақты сөйлемдердегі баяндауыш тұлғаның тәуелденіп және 

тәуелденбей дербес қалпында келуінің мағыналық ара жігі болады. Айталық, 

Енді екінші мәселені шешу керек сөйлемін Енді екінші мәселені шешуіміз 

керек сөйлемімен салыстыратын болсақ, біріншісінде міндеттілік, қажеттілік 

мәні (ресми іс қағаздарында болатын) байқалады, ал соңғысында ғылыми 

тілге тән сыпайылық, қарапайымдылық үрдісі сақталады, іс-әрекеттің 

ортақтығына мән беріледі.  

 4. –у тұлғалы тұйық етістік пен ол тіркесетін сөздің арасына басқа бір 

сөздің қосылуы арқылы:  

 Жануарлардың «тілі» мен адамның сөйлеу тілін салыстыруға мүлде 

болмайды (Ә. Алдамұратов т.б. Жалпы психология); ... байқау қиын емес;  

4.  –ған,  -ген,  -мақ,  -мек  тұлғалы  есімшелердің  модаль  сөздермен 

тіркесуі арқылы:  

 Интегралды   есептегенде   (5)   формулалармен   пайдаланған   жөн  

(Н. Темірғалиев. Математикалық анализ); Демек, өлшеу (немесе есесптеу) 

дәлдігін сол өлшенетін (немесе есептелетін) шаманың өзімен салыстырған 

жөн (Ө. Сұлтанғазин, С. Атанбаев. Есептеу әдістерінің қысқаша теориясы); 

Бұлардың ішінен М.Әуезов, Қ.Жұмалиев, Е.Исмайловтың еңбектеріне шолу 

ретінде болса да, тоқтала кеткен жөн (М. Ғабдуллин. Қазақ халқының 

ауыз әдебиеті).  



Жанама   жақты  сөйлемдер  функционалдық  стильдердің   қайсысында 

болмасын кездеседі.  Бірақ ғылыми тілде бұл сөйлемдер мынадай 

жақтарымен ерекшеленіп тұрады: а) жасалу жолдарын қарастырғанда 

анықталғандай, жанама жақты сөйлемнің барлық түрі ғылыми тіл 

синтаксисінде қолданыла бермейді, сөйлемдердің белгілі бір типі ғана 

(негізінен, у+керек, -ған+модаль сөздер) басымдық танытады; ә) қолданыс 

семантикасы жағынан ерекшеленеді: ауызекі тіл мен көркем әдебиетте 

жанама жақты сөйлемдердің бірнәрсені тілеу, қалау мәні бірінші орынға 

шықса, ғылыми тілде мүмкіндік//мүмкін еместік, қажеттілік, міндеттілік 

мәндері өзекті болады. Олар «объект + іс-әрекет» қатынасында келеді, 

сонымен бірге семантикалық жағынан аталған мәндердің іштей шағын 

мәндерге бөлінетіні аңғарылады. Олар:  

1. Объектіні күшейтіп көрсету. 

Бірақ қоғамдық меншікке жасампаздықпен қарау керек; Осы кезден 

бастап қоғамдық прогресстің өлшемін өндіргіш күштердің даму 

дәрежесінен емес, адамның жан-жақты жетілуінің дәрежесінен 

іздестірген жөн; Осы тұрғыдан қарағанда, халық шығарған «бесік 

жырларының» мәні зор деп айтуға болады. 

2. Объектіні даралау. 

Сондықтан өткендегі ауыз әдебиетін түгелімен халықтық тілектен 

туған және халықтық сипаты бар шығармалар деп қарауға болмайды; 

Бұлардың ішінен М.Әуезов, Қ.Жұмалиев, Е.Исмайловтың еңбектеріне шолу 

ретінде болса да, тоқтала кеткен жөн; Бұл ретте Мұхтардың 

«Қобыланды батыр» және «Еңлік-Кебек» пьесаларын, Ғабиттің «Қыз 

Жібегі» мен «Қозы Көрпеш – Баян сұлу», Сәбиттің «Сұлушашын» т.б. 

атауға болады.  

3. Объектіні бөлшектеу. 

Ертеден келе жатқан ауыз әдебиетінің қандай түрін алсақ та, онда 

белгілі бір таптың идеясы, көзқарасы жататындығын ап-айқын көруге 

болады; Болашаққа мұндай оптимистік көзқарастың негіздерінің бірі 

ретінде материалистік жаратылыстану ғылымдарының жетістіктерін де 

қарастыруға болады.   

4. Объектінің орындалу амалын білдіреді. 

Химиялық    реакция   жылдамдығының   температураға    тәуелділігін 

дәлдікпен Аррениус теңдеуімен беруге болады; Реакцияның тепе-теңдігіне 

температураның әсерін сапалық жағынан, реакцияның жылу эффектісі 

негізінде Ле Шателье-Браун (1848 ж) принципіне сәйкестендіре бағалауға 

болады.  

5. Обектінің орындалу міндеттілігін білдіреді. 

Кейбір   жағдайларда   сольволиз   реакциясын      ескермеуге    болады, 

бірақ, көбінесе, әсіресе, қышқылдық негіздік тепе-теңдікті есептегенде, 

еріген заттың еріткішпен әрекеттесуін міндетті түрде есепке алу қажет;  

Басқару үлгісін талдау кезінде оның негізгі екі сәтін – шешім қабылдау және 

қабылданған шешімді іске асыруды дәл ажырата білу қажет. Бұларды сын 

көзімен қарастырып талдау қажет    



6. Объектінің зерттелу, тексерілу, сыр-сипатының ашылу мүмкіндігін 

ұсынады. 

Ол  үшін  алдын-ала  мәселенің  барлық   кешенін   жақсы   көрсететін, 

үлгіленетін экономикалық жүйенің бастапқы шарттарын қарастыру 

қажет; Оларды ажырата білу қажет; Осыған байланысты 

қарастырылатын басты мәселе: қоғамдық прогресстің негізгі өлшемі бар, 

соны зерттеу керек; Қоғамдық прогресстің жалпы заңдылығының тарихта 

қалайша және не себептен бұрмалатынын түсіну үшін тарихтың нақтылы 

даму кезеңдеріне нақтылы талдау жасау қажет, яғни қоғамдық 

прогресстің тарихи типтерін қарастыру керек және т.б.; б) Ауызекі тілде 

жанама жақты сөйлемдер көбінесе жай сөйлемдер түрінде берілсе, ғылыми 

мәтіндерде олар құрмалас сөйлемнің құрамынан да орын ала береді 

(Сұйықтың ағын сызықтарын көзбен көруге болады, ол үшін сұйыққа аздап 

бояу қосады немесе көрініп жүретіндей зат бөлшектерін салады; немесе 

Электродтардың бірін тітіркендіруге тиісті органға (активті электрод), 

екіншісін (индифферентті) басқа бір органға тигізсе немесе белгілі бір 

ерітіндіге батырып қойып, тізбекті кілт арқылы тұйықтап және 

ажыратқан кезде ол органды тек бір рет қана тітіркендіруге болады және 

т.б.).    

 Сөйтіп, ғылыми мәтіндегі «авторлық меннің» көрінбейтіндігі, 

бейтараптық қатынас жақтық мәннің белгісіз-жалпылама-жанама 

тұлғаларында жұмсалуына негіз болады. Бұл тармақта белгісіз, жалпылама, 

жанама жақты сөйлемдердің ғылыми тіл синтаксисіндегі ерекшеліктерін 

көрсетуге талпындық.  

 

3.4. Сөйлем мүшелері және олардың ғылыми тіл синтаксисіндегі 

коммуникативтік-құрылымдық қызметі 

 

Ғылыми тіл синтаксисіндегі сөйлем мүшелері жалпы әдеби тіл 

синтаксисінен тысқары құбылыс емес, тілімізде қалыптасқан сөйлем 

мүшелері ғылыми мәтіндерде де қолданылады. Алайда ғылыми тілдің 

стильдік, коммуникативтік талабы сөйлем мүшелерінің өзге функционалдық 

аумақтағы олардың қолданысынан ерекшелендіретіндей өзгешеліктермен 

жұмсалуына себеп болады. Бұл өзгешеліктер сөйлем мүшелерінің 

құрылымдық тұлғасынан да, атқаратын қызметінен де, сөйлем ішінде 

орналасу тәртібінен де аңғарылады. Ғылыми тілдегі сөйлемнің ақпараттық 

сыйымдылығының кең көрініс беруі, сөйлемнің логикалық тұрғыдан 

мүшеленуі, актуальдану ерекшеліктері ондағы сөйлем мүшелерінің де жалпы 

ерекшеліктерінің (тұлғалық жағынан болсын, жұмсалу жағынан болсын, 

сөйлемді ұйымдастырудағы қызметі жағынан болсын т.т.) мол қамтылуынан 

хабардар етеді. Мақсат – сөйлем мүшелерінің қызмет етуінде сол сұрыпталу 

барысындағы сапалық белгілерді ашу, талдау болып табылады.  

Көп  жағдайда  түрлі  ғылыми  салалар бойынша жай сөйлемнің жасалу 

тәсілдері ұқсас болып келеді. Әсіресе, гуманитарлық саладағы жай 

сөйлемдер негізінен, біркелкі құрылады. Солардың барлығында зат есімнен 



жасалған бастауыштар белсенділікпен қолданылады. Мұндай белсенділіктің 

түп-төркіні ғылыми баяндаудың тақырыбы болып табылатын абстракт 

ұғымдардың бастауыш арқылы көрінетіндігінде жатыр. Сол абстракт 

ұғымдардың тікелей өзі, сонымен бірге олардың сындық сапасы, олардың іс-

қимыл арқылы білінетін қимылдық нәтижесі, субъектпен (зерттеуші автор) 

шығарылатын зерттеу нысаны ретіндегі рөлі сөйлемде бастауышқа айналады. 

Қазақ тіліндегі ғылыми мәтіндерде дара бастауыштан гөрі құрама (күрделі) 

бастауыштар көп қолданылады. Қолда бар тілдік деректерге қарағанда, 

ғылыми мәтіндерге негізінен, сөйлем мүшелеріне құрылысына қарай күрделі 

болып келу құбылысы тән (бұл жерде баяндауыш қана көбінесе өзінің дара 

қалпындағы қолданысымен ерекшеленеді). Осындай жағдай бастауыштарға 

да тән. Олар изафеттік тіркес түрінде, негізгі сөз бен көмекші сөздердің 

түйдектеліп келуі арқылы, бірыңғай мүшелер болып жасалады, сол күрделі 

тұлғалардың ішінде изафеттік тіркеспен келетін нұсқасы жиі қолданылады:  

Психиканың  дамуы,  адамның  табиғи  мәні,  оның   қоғамдық   рөлі 

және  тарихи  дамудың  негізгі  субъектісі  екендігі  К.Маркс,   Ф.Энгельс,  

Л. Фейербах     шығармаларында    материалистік    тұрғыдан    баяндалды  

(Ә. Алдамұратов, т.б. Жалпы психология);  

Ғылымның мұндай жетістіктері психологияны дербес ғылыми пәнге 

айналдырды, оның өзіндік мақсат-міндеттері мен зерттеу әдістерін 

анықтады (Сонда).  

Мысалдардағы қарамен терілген изафеттік құрылыстағы бастауыштар 

осы сөзімізге дәлел. Бұл айтылғандарды мына тәріздес тілдік мысалдармен де 

дәлелдеуге болады: 

Жарық   толқындары   шайқалу   амплитудасы   арқылы   бір-бірінен 

айырылады. Бұл толқынның энергиясына байланысты. Шайқалу 

амлитудасынан біз түстің анықтығын байқаймыз (Ә. Алдамұратов, т.б. 

Жалпы психология).  

Келтірілген мысалдың бірінші сөйлемінде бастауыш қызметін 

изафеттік тіркестің ықшам түрі атқарып тұр. Кейінгі сөйлемде бұл есімдігі 

бастауыш ретінде жұмсалған. Бұл есімдігінің сөйлемде қай сөз табын 

алмастырып тұр дегенде бұл жерде ол әдеттегідей, зат есімдерді емес, 

алдыңғы сөйлемдегі іс-әрекеттің орнына жұмсалып тұр. Сонда алдыңғы 

сөйлемдегі «жарық толқындарының бір-бірінен айырылуы» мағынасы келесі 

сөйлемде бұл есімдігі арқылы берілген. Одан кейінгі бастауыш ретінде 

қолданылатын біз алдыңғыларымен мағыналық қатыссыз, дербес жұмсалып 

тұр. Біз жіктеу есімдігінің бастауыш ретінде қолданылуы алдыңғы тараушада 

да айтылды. Тағы бір нақтылай түссек, біз – есімдіктердің ішінде бастауыш 

болып сөйлемнен түсіріліп те, түсірілмей де жиі қолданылады. Біз-дің жиі 

қолданылуының коммуникативтік мәні – ғылыми тілдегі қарапайымдылық, 

сыпайылық әдебінде ғана емес, автордың қабылдаушымен тығыз қарым-

қатынас орнату үрдісін сақтауында да жатыр. Ол қарым-қатынас барысында 

екі жақты сенімділікті нығайта түсу үшін қолданылады. Сөйлемнің айтылу 

интонациясына да белгілі бір дәрежеде ықпал ете алады. Айталық, 

Күнделікті тәжірибемізде біз әр түрлі шамалардың арасындағы 



тәуелділіктермен жиі кездесеміз (М. Есмұқанов. Математикалық анализ 

курсы) тәрізді сөйлемде біз-дің қатысуы қажет, ол оқырманмен өзара 

байланысты арттыру мақсатында қолданылған. Ал келесі келтірілетін 

сөйлемде біз түсіріледі, соған қарамастан коммуникативтік мән сөйлемде 

сақталған, алдыңғы сөйлеммен жұмсалысы жағынан бір мәндес болады. 

Қараңыз: Психология пәнін өзге ғылыми пәндермен салыстыра келе, бұл 

пәннің тәжірибелік (эксперименттік) ғылым екендігін айқын сезіне аламыз 

(Ә. Алдамұратов., т.б. Жалпы психология).  

Ілгеріде   абстракт  ұғымдардың   өздері   бастауыш   ретінде   келетінін 

(Мысалы: Атом мен молекулалар электромагниттік сәуле шығаруын сіңіру 

процесінде энергетикалық қозған күйіне ауысады... (Қ.С. Құлажанов. 

Аналитикалық химия) айттық, сонымен бірге белгілі бір құбылыстың 

сапалық ерекшелігінің сөйлем ішінде бастауышқа айналуы ғылыми тілдің 

синтаксисінде жиі кездесіп отырады: Молекулалық абсорбциялық 

спектроскопияның артықшылығы спектрді алу кезінде заттың өзгеріссіз 

қалатындығымен түсіндіріледі (Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия). 

Кейде матаса келген бастауыш өзінің сапалық қасиетін құрамына ала отырып 

жасалады: Торлы қабықта жарық сәулесінің сезімтал таяқшасы (палочка) 

және   шақша   (колбочка)   деп  аталатын  фоторецепторлары  орналасқан  

(Ә. Алдамұратов ., т.б. Жалпы психология).  

Сол   сияқты   түрлі   ғылым   салаларында   зерттеу   нысаны    болып 

табылатын мәселе сөйлем құрамында бастауыш тұлғасында көрінеді: 

Психиканың дамуы, адамның табиғи мәні, оның қоғамдық рөлі және тарихи 

дамудың негізгі субъектісі екендігі К.Маркс, Ф.Энгельс, Л.Фейербах 

шығармаларында материалистік тұрғыдан баяндалды... Ғылымның мұндай 

жетістіктері психологияны дербес ғылыми пәнге айналдырды, оның өзіндік 

мақсат-міндеттері мен зерттеу әдістерін анықтады (Ә. Алдамұратов, т.б. 

Жалпы психология) және т.б.   

Жоғарыда да ескерткендей, ғылыми мәтіндердің синтаксисінде 

тұлғалық жағынан күрделілік баяндауыштан өзге сөйлем мүшелерінде көп 

көзге түседі. Бұл әрине, ғылыми тілде құрама баяндауыштар мүлде 

қолданылмайды деген сөз емес, ондай баяндауыштар да кездеседі, алайда 

қолданылу белсенділігі жағынан олар дара тұлғалы баяндауышқа қарағанда 

бәсең. Мына мәтін үзіндісіне назар аударайық: Абсорбциялық спектроскопия 

әдістері кез келген агрегаттық күйде болатын заттардың 

электромагниттік күйде сәуле шығаруын сіңіруге негізделген. Атом мен 

молекулалар электромагниттік сәуле шығаруын сіңіру процесінде 

энергетикалық қозған күйіне ауысады. Сіңірілген сәуле зат атомы мен 

молекулаларының айналмалы, тербелмелі, ілгерілмелі энергияларын 

арттыруға жұмсалады. Кейбір жағдайда мұндай энергия фотохимиялық 

құбылыстарға да пайдаланады (Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия).  

 Мысалдан байқалатыны барлық сөйлемдерде дара баяндауыштар 

қолданылған.  

 Ғылыми мәтіндердің синтаксистік сұлбасын анықтауыштарсыз, соның 

ішінде күрделі анықтауыштарсыз елестетудің өзі қиын. Күрделі 



анықтауыштар ғылыми мәтіндерде айрықша қолданысымен назар 

аудартатын әрі жиі қолданылатын синтаксистік құралым және олардың 

ғылыми тілге тән болуының басты себебі де коммуникативтілік 

қажеттіліктен туындайды. Өйткені зерттелетін нысанның зерттеушілер 

тарапынан толық сипаттама алуы - ғылымның қай саласына болмасын керек 

нәрсенің бірі. Ғалымдар сондай толық сипаттама беру үшін тілдік тұрғыдан 

міндетті түрде күрделі анықтауыштарды пайдаланады. Бұл жағдай құрмалас 

сөйлемдерге көп жүгіне бермеу қажеттігінен де туындайды. Оларға 

қарағанда күрделі анықтауыштар ықшам, қысқа тілдік құрылым ретінде 

саналады. Күрделі анықтауыштар өздері анықтайтын мүшемен бірге өзіндік 

ритмикалық-интонациялық ырғақты топ құрайды. Олар өзіндік дауыс 

ырғағымен айтылады. Мұндай сөз кешендерінде анықталатын зат есім өзінің 

бойына негізгі ақпаратты жеткізушінің міндетін жүктесе, ал оны анықтап 

тұрған күрделі анықтауыштар тобы қосалқы ақпаратты жеткізеді. Сөйтіп, 

мұндай құралымдар оқырманға негізгі және қосалқы ғылыми ақпаратты 

айқындауға көмектеседі. 

Анықтауыштарды сөйлемге енгізудің бір амалы есім баяндауыштар 

екендігі туралы Ж. Әмірованың пікірі және олардың ақпаратты кеңейтудегі 

рөлі ілгеріде келтірілді. Мына сөйлемнен соны нақты байқауға болады: 

Авторлық құқық - әдеби, ғылыми және көркем туындылар авторларының 

жағдайын анықтайтын құқық нормаларының жиынтығы (Іскер адамның 

орысша-қазақша экономикалық сөздігі). Сөйлемнің бастапқы (базалық) түрі  

Авторлық құқық - құқық нормаларының жиынтығы. Негізгі субьект-

предикаттық қатынас осы сөйлемде жасалған. Алайда сөйлемді сол қалпында 

қалдырсақ, субьектінің сапалық белгісі, сипаттамасы логикалық жағынан 

жан-жақты ашылмаған күйде қалар еді. Ақпарат жалаң қалыпта жеткізіледі. 

Басқаша айтқанда, негізгі мәлімет бар, бірақ соны нақтылайтын қосалқы 

мәлімет жоқ. Ғылыми стильдегі логикалық мүшеленудің бір көрінісі белгілі 

бір құбылысты (келтірілген сөйлемде “авторлық құқық”) нақтылай, айқындай 

түсу болғандықтан, ақпарат сыйымдылығына үлкен мән берілетіні түсінікті. 

Осындай коммуникативтілік қажеттілікті негізге ала отырып сөйлем 

құрамына есім баяндауышты (тек қана баяндауышқа емес, басқа сөйлем 

мүшелеріне де қатысты) анықтап тұратын анықтауыштар тобы енгізіледі. 

Берілген сөйлемде анықтауыштың қызметін есімшелі оралым (әдеби, ғылыми 

және көркем туындылар авторларының жағдайын анықтайтын) атқарып 

тұр. Бұл жерде есімшенің алдындағы тура толықтауышты, оның алдынан 

келетін ілік жалғаулы сөздерді бөлек танудың еш қажеттігі жоқ. Олар 

тіркескен тобымен бір ғана қандай? сұрағына жауап береді. Мысалдағы 

есімшелі оралымның мазмұнына қарап объектілі-анықтауыштық топ деп 

атауға болады. Мұндай объектілі-анықтауышты топ қатысқан сөйлемдер 

ілгеріде де айтылғандай, ғылыми мәтіндерде жиі ұшырасады: Банк жүйесі – 

ұлттық  банктердің  құрылымы  мен  операцияларын сипаттайтын термин  

(Іскер адамның орысша-қазақша экономикалық сөздігі); Сот билігі 

мемелекет билігінен туындайтын ұғым (Қ. Халиқов. Қазақстан 



Республикасындағы құқық қорғау органдары); Түстердің өңі дегеніміз – бір 

түстің      екінші     түстен     өзіндік     ерекшелігін     көрсететін    сапасы  

(Ә. Алдамұратов, т.б. Жалпы психология); және т.б.  

 Осы тәріздес сөйлемдерде анықтауыштық топ құрауда есімшенің 

атқаратын қызметі зор. Мысалдардағы сипаттайтын, туындайтын, 

көрсететін тұлғалы есімшелер бастауыш болатын сөздің ұғымдық мазмұнын 

ашу үшін  шүбәсіз анықталған әрекеттік мәнде келіп, қимылдық сапа 

жасайды. Олар күрделі анықтауыштық топ құра отырып, таза етістік 

қалпында емес, қимылдың нәтижелік сипатын білдіретін сапа ретінде 

жұмсалады.  

Өзінің алдындағы сөздер тобымен пысықтауыштық қатынаста 

келетініне қарай есімшелі анықтауыштардың пысықтауышты-анықтауыштық 

делінетін тағы бір тобын ажыратуға болады. Мысалы:  

Философия дегеніміз материя мен сана, таным мен болмыс, адам мен 

қоғам жайлы адамзат ой-санасының дамуы барысында жинақталған, 

жүйеленген ой-пікірдің жиынтығы (Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия). 

Электрохимиялық талдау әдістері зерттелетін жүйенің электрлік және 

химиялық қасиетін өлшеуге, дәлірек айтқанда, электродтарда немесе 

электродтар  арасындағы   кеңістікте   өтетін   процестерді    анықтайды  

(Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия); Жалпы әдістерді жіктеу 

спектрлердің түзілуіне қатысатын молекулалардың энергетикалық күйіне 

сәйкес жүргізіледі... (Сонда); т.б. 

А.Н. Васильева осы тәріздес көп кешенді сөз тіркестеріне қатысты 

молекулярлық сөз тіркесі деген терминді қолданады  [18]. Өйткені олар 

көмескі предикативтілікке ие, сондықтан оларды сөйлемге айналдыру да 

оңай іске асады. Қараңыз:  

 Сөз тіркесі (немесе анықтауыштық топ): Әдеби, ғылыми және көркем 

туындылар авторларының жағдайын анықтайтын; 

 Сөйлем: Әдеби, ғылыми және көркем туындылар авторларының 

жағдайын анықтайды. 

 Сөз тіркесі: Ұлттық банктердің құрылымы мен операцияларын 

сипаттайтын; 

 Сөйлем: Ұлттық банктердің құрылымы мен операцияларын 

сипаттайды. 

 М. Балақаев   күрделі   анықтауыштарды   екі   топқа    бөліп   қарайды:  

1)  атрибуттық  қатынастағы   сөздерден   құралған   күрделі   анықтауыштар;  

2) предикаттық қатынастағы сөздерден құралған күрделі анықтауыштар 81, 

168-б.. Бірінші топтағы күрделі анықтауыштар (ұзын бойлы, ақ сақалды, ши 

барқыт камзолды) күрделі сын есімдерден және зат есімдер мен туынды сын  

есімнен құралған. Ол анықтауыштардың құрамындағы сөздердің 

алдыңғылары соңғыларын анықтап барып, сол сөз тіркесі түйдекті тобымен 

басқа зат есімді анықтайды. Сондықтан да оларды өзара атрибуттық 

(анықтауыштық) қатынастағы сөздерден құралған күрделі анықтауыштар деп 

қарайды. Екінші топтағы анықтауыштар (өңі сұп-сұр, жасы үлкен) зат есім 

мен сын есімнен құралады. Бұлар өзара анықтауыштық ыңғайда айтылмаған, 



бірі бастауыш, екіншісі баяндауышы ыңғайында айтылған. Бірақ бұл - сырт 

қарағандағы көрінісі. Сөйтіп тұрып олар сол тобымен басқа заттарға тікелей 

қатысты болады. Сондықтан да ондай анықтауыштарды предикаттық 

қатынастағы сөздерден құралған үйірлі анықтауыштар деп қарайды. 

 Т. Сайрамбаев пен Р. Өмірбекова сөйлем құрамындағы етістікті 

(есімшелі) анықтауыштардың жасалу ерекшеліктеріне тоқтала келе, оларды 

үш топқа бөледі: 1) есімшелі анықтауыштар; 2) есімшелі оралым; 3) үйірлі 

анықтауыштар 129, 19-б..  

 Біз қарастырып отырған ғылыми мәтіндер тілінде анықтауыштардың 

осы үш түрі де қолданылады. Есімшенің дара күйінде келіп қолданылуы: 

Өйткені зақымданған участок қозу жетсе де, жетпесе де, зақымданбаған 

участокка     қарағанда     үнемі     теріс     электр      зарядты      болады...  

(И.М. Төленбеков. Нерв жүйесінің физиологиясы).  

 Ғылыми тіл синтаксисіндегі күрделі анықтауыштардың бір тобы – 

үйірлі анықтауыштар. Үйірлі анықтауыштар екі түрлі үлгіде кездеседі: а) 

Есім сөзді үйірлі анықтауыштар; ә) Есімшелі үйірлі анықтауыштар. Есім 

сөзді үйірлі анықтауыштардың құрамындағы сөздердің бірінші сыңары зат 

есім, жіктеу есімдіктері, өздік есімдіктері болады да, олар түбір күйінде не 

тәуелдік жалғауының ІІІ-жағында айтылады. Ал олардың екінші сыңары сын 

есім, «бар», «жоқ», «көп», «аз» сөздері болып келеді. Мысалы:   

 Лао-Цзы ілімі қайшылықтары көп ілім (Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. 

Философия); Табалдырық күші бар тітіркендіргіш әсер еткенде туады 

(И.М. Төленбеков. Нерв жүйесінің физиологиясы, 16); Азаматтығы жоқ 

адамдарға кейбір құқықтар мен бостандықтар берілмейді және міндеттер 

жүктелмейді... (Ғ. Сапарғалиев. Заң терминдерінің түсіндірме сөздігі); т.б. 

 Мысалдардағы қайшылықтары көп, табалдырық күші бар, 

азаматтығы жоқ анықтауыштық сөз тіркестері предикаттық қатынас 

үлгісіндегі үйірлі анықтауыштар болып табылады.  

 Есімшелі үйірлі анықтауыштардың бірінші сыңары зат есім (жалқы 

есім), я болмаса тәуелдіктің ІІІ-жағындағы тіркестер күйінде келіп, 

есімшемен аяқталады. Профессор Т. Сайрамбаев осы тектес 

анықтауыштарды қарастыруда есімше тұлғасының ерекше орын алатынын 

айтады 129, 25-б.. Өйткені әр түрлі сөз таптарынан жасалған соңғы 

есімшенің негізінде ғана сұрақ қоюға болады. Ал бастауыш тәрізді көрінетін 

бірінші сыңар өзінің негізгі қызметі – бастауыштық қызметінен әлсіреу 

процесінің барысында тек есімшенің ыңғайында ғана жұмсалады, сол 

анықтауыштық топқа сіңіседі 129, 25-б.. Мысалы:  

 Апейрон (грекше apeiron “шексіз”) – мәңгі қозғалыстағы шексіз, 

белгісіз,   сапасыз   материяны   білдіру   үшін   Анаксимандр   енгізген  ұғым  

(Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия). Идея деген ұғымды алғаш 

философияға енгізген де сол (Сонда). Жұмыссыздық – жұмыс істегісі 

келетін, еңбекке жарамды халықтың өндірісте жұмыспен қамтылмауы 

(Іскер адамның орысша-қазақша экономикалық сөздігі); Таяқша 

клеткаларында көру пупуры деген зат болады, бұл жарық әсерінен химиялық 

жолмен     бөліну    арқылы     көру     жүйкелерін        қоздырып        отырады  



(Ә. Алдамұратов т.б. Жалпы психология). Бұл сөйлемдердегі есімшелі үйірлі 

анықтауыштар қатарына Анаксимандр енгізген, идея деген, жұмыс істегісі 

келетін,  көру пупуры деген тіркестерді жатқызамыз. 

 Күрделі анықтауыштардың тағы бір саласын – есім сөздер мен қимыл 

есім қатысқан сөздердің тобы құрайды. Байланысу тұлғаларына қарай олар 

қабыса, матаса келген сөздердің тіркесі түрінде көрінеді. Жалпы 

әдебиеттерде анықтауыштарды сапалық және меншік анықтауыштар деп 

бөлу бұрыннан бар. Анықтауыштардың осы екі түрі де ғылыми тіл 

синтаксисінде пайдаланылады: 

 Дао – мәнді, мәнсіз, түссіз, шексіз, мәңгі қозғалыстағы тіршілік 

атасы (Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия); Сорт деп мәдени өсімдіктің 

қандай да бір ботаникалық түрінің, түр тармағының немесе түршесінің 

деңгейіндегі особьтардың тобын айтады (Ә.Ә. Әметов, П.М. Мырзақұлов. 

Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы); Қазақстан Республикасы 

Әділет Министрлігі Қазақстан Республикасы Жоғары сотының Пленумына 

заңдарды   қолдану   мәселелері   бойынша    ұсыныстар    енгізуге       хақылы  

(Қ. Халиқов. Қазақстан Республикасындағы құқық қорғау органдары). 

 Бірінші келтірілген күрделі анықтауышты жасап тұрған сөз таптары 

қатыстық сын есім, зат есім. Солардың бірыңғай мүшелер ретінде келуі 

арқылы анықтауыштар тобы жасалған. Екінші мысалдан матаса байланысқан 

сөз тіркестерінің анықтауыш қызметінде қолданылуын көреміз. Ал үшінші 

мысалда күрделі анықтауыштар бойынша шылауы арқылы келіп, 

толықтауышқа қатысты болып тұр. Алайда шылау сөздің алдында тұрған 

қолдану қимыл есімінің күрделі анықтауыштар жасаудағы мәнін жоққа 

шығармау керек. Заңдарды қолдану мәселелері бойынша анықтауыштық 

тобының ұйытқысы, тірек болып тұрған сөз осы қолдану сөзі. Т. Сайрамбаев 

және Р. Өмірбекова аталған еңбекте қимыл есімінің анықтауыш болуына 

байланысты дұрыс ой тастайды. Авторлар қимыл есімдердің анықтауышты 

жасаудағы ерекшеліктері көп сөз бола қоймағын мәселе екенін орынды 

көрсеткен. Осы орайда қимыл есімдерінің анықтауыш болудағы мына 

жолдарын көрсетеді: а) қимыл есімдерінің есімдермен тіркесі арқылы; ә) 

қимыл есіміне түрлі көмекші сөздердің түйдектелуі арқылы 129, 25-27-б.. 

 Күрделі анықтауыштар құрамына сөйлемдердің де анықтауыш 

қызметінде жұмсалуын енгізген жөн: Қоғамдық сананың екінші болуы ең 

алдымен қоғамдық болмыс алдымен келеді, содан кейін барып қоғамдық сана 

пайда болады деген сөз емес (Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия).  

Алайда бұл мұндай принциптердің бүкіл мазмұны осы 

тұжырымдармен шектеледі деген сөз емес (Қ. Халиқов. Қазақстан 

Республикасының құқық қорғау органдары). 

Бұдан, егер у=f(х) функциясының жоғары ретті туындылары бар 

болып, олар абсолют мәні бойынша үлкен шама болмаса, онда тораптардың 

саны шекті болғанда Гаусс формуласы өте жоғары дәлдік береді деген 

тжырымға келеміз (Ө. Сұлтанғазин, С. Атанбаев. Есептеу әдістерінің 

қысқаша теориясы). 



  Сөйлемнің анықтауыштар болып жұмсалуында есімше тұлғалы де 

көмекші етістігінің қызметі маңызды. Сөйлемдік оралымдарды бір ғана 

сөйлем мүшесі болатындай байланысқа түсіріп, бір сұраққа жауап беретіндей 

қызметке енгізуі де етістігінің арқасында. Т.Сайрамбаевтың деректеріне 

сүйенсек, мұндай етістікті анықтауыштар көркем әдебиет материалдарында 

да молынан ұшырасады: Боламын, толамын деген адамға қараулық, арам ой 

жүрмес болар (Т. Қапынбаев). Өзіңізге ғана айтамын деген сырыммен, сол 

бетіммен айғайын айтайын (М. Әуезов). Нұрекеңдікіне ат жарыс болады 

деген күні ертелетіп бір-ақ келдім (Ө. Канахин).  

 Бұл екі функционалдық аядағы сөйлемдік анықтауыштар үлгілері 

жағынан ұқсас болғанымен, семнатикалық жағынан айырмашылықтары бар 

екі басқа мазмұндағы тілдік құралымдар. Ол айырмашылықтар ең әуелі, 

оларды құрайтын сөздер мен сөз тіркестерінің мазмұнынан көрінеді, 

айталық, көркем мәтінде мұндай анықтауыштық топтар өздері қатысты 

мүшемен нақтылыққа құрылып (Өзіңізге ғана айтамын деген сырыммен), я 

болмаса ауыспалы мәнде (Боламын, толамын деген адамға) келетін болса, 

ғылыми мәтіндердегі оның баламаларында абстрактілік сипат анық 

байқалады. Екіншіден, сөйлем дәрежесіндегі анықтауыштар көркем мәтінде 

субъективті модальділік тудыру үшін қызмет атқарады, ал ғылыми тілде бұл 

тектес құралымдар өз бойына ғылыми ақпарат сақтап тұрады, негізгі 

ақпаратты сол арқылы толықтыра түсу мақсатын көздейді.  

 Кезінде С. Аманжолов анықтауыштардың сөйлем ішінде орналасу 

тәртібін төмендегідей көрсеткен болатын: анықтауыш бастауышты, 

баяндауышты, толықтауышты, анықтауышты, пысықтауышты анықтайды 

130, 150-б.. Бұл пікір қазіргі зерттеушілер тарапынан қолдау тауып жүр 

129, 7-б.. Сөйлем мүшелерінің осылай бір-бірімен қатыстылығының 

ғылыми тіл үшін де маңызы бар. Өйткені олар бір-бірінің маңайына топтасып 

сөйлемдегі ақпараттың сыйымдылығын арттырады. Сөйтіп, анықтауыш 

мынадай сөйлем мүшелеріне қатысты жұмсалады:  

Бастауышқа қатысты анықтауыштар: 

Екі бүйірінен қысылғандай ұзаңқыраған шар тәрізді көз алмасын 

қоршап тұрған үш қабық бар (Ә. Алдамұратов т.б. Жалпы психология); 

Рецептор құрылысынан табылған пигменттер көп (Сонда). 

Баяндауышқа қатысты анықтауыштар: 

Түстердің өңі дегеніміз – бір түстің екінші түстен өзіндік ерекшелігін 

көрсететін сапасы (Ә. Алдамұратов, т.б. Жалпы психология).  

Толықтауышқа қатысты анықтауыштар: 

Физикалық қасиеттерге байланысты әдістер: спектрлік, электр-

химиялық, хромотографиялық, радиометрлік, масс-спектрометрлік 

термиялық деп аталатын топтарға бөлінеді (Қ.С. Құлажанов. 

Аналитикалық химия);  Электрохимиялық талдау әдістері зерттелетін 

жүйенің электрлік және химиялық қасиетін өлшеуге, дәлірек айтқанда, 

электродтарда немесе электродтар арасындағы кеңістікте өтетін 

процестерді анықтайды (Сонда).  

 Анықтауыштың өзіне қатысты анықтауыштар: 



Жалпы әдістерді жіктеу спектрлердің түзілуіне қатысатын 

молекулалардың энергетикалық күйіне сәйкес жүргізіледі... (Қ.С. Құлажанов. 

Аналитикалық химия);  Спектрофотометрия мен колориметрияда 

анықталатын құрамы мен алдын ала жүргізілген химиялық реакция 

нәтижесінде алынған зат молекулаларының таңдап сіңірулері 

пайдаланылады (Сонда).  

Толықтауыштар мен пысықтауыштардың қолданылуында да кейбір 

ерекшеліктер байқалады.  

Толықтауыштардың іс-әрекеттің нысаны ретінде жұмсалатындығы 

белгілі. Тура және жанама толықтауыштардың есімдіктерден жасалған 

тұлғалары жиі қолданылады. Тура толықтауыш жекеше және көптік тұлғада 

келіп, алдыңғы мәнмәтіндегі іс-әрекет нысанымен байланыстырады: 

Аристотель оны материя мен форманың арақатынасы ретінде талқылаған 

(Қ. Әбішев. Философия); Ми оларды қорытады, шешім жасайды. Әрине, 

адам ми арқылы ойлайды, бірақ оның мәні сыртқы дүниеде, соны 

бейнелеуінде... (Д. Кішібеков, Ұ. Сыздыков. Философия). Жанама 

толықтауыштар іс-әрекетке қатысты нысанды көрсетіп тұрады, төмендегідей 

тұлғаларда жұмсалады. Барыс септігінде: Бұған Айға ұшырылған қондырғыға 

орнатылған рентгенфлуоресцентті жабдықты аспаппен Ай қыртысын 

талдау, Шолпанды қоршаған атмосфера құрамын анықтау айқын дәлел 

бола алады (Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия). Шығыс септігінде: Одан 

теорияның мазмұнына нұқсан келмейді және ешбір жаңа мазмұн 

қосылмайды... (Қ. Әбішев. Философия).  

 Пысықтауыштардың қолданылу ерекшелігі ғылыми мәтіннің мазмұны 

мен мақсат-міндетінен туындап жатады. Ғылыми тілде пысықтауыштардың 

мағыналық түрлерінің барлығы дерлік белсенді қолданылады.   

 Мақсат пысықтауыштар: Салыстырмалы молекулалық массаны табу 

үшін (Mr) молекула құрамына кіретін барлық атомдардың массаларын қосу 

керек (К. Аханбаев. Химия); Қосылыстың қарапайым формуласын анықтау 

үшін оның құрамына кіретін элементтердің массалық үлестері және 

салыстырмалы атомдық массалары белгілі болуы керек (Сонда).  

 Мекен пысықтауыштар: Нұрлы қабықтың ортасында қарашық 

орналасқан... Шақшалар торлы қабықтың ортасына, ал таяқшалар оның 

шеткі жағына орналасқан (Ә. Алдамұратов., т.б. Жалпы психология).  

  Сын-қимыл пысықтауыштар: Көру түйсігі біздің көзімізге 

электромагнит   толқындарының   әсер  етуі   нәтижесінде  пайда   болады  

(Ә. Алдамұратов., т.б. Жалпы психология); Сәуле шығаратын объектілердің 

түріне қарай: абсобциялық спектроскопияны атомдық және молекулалық 

деп екіге бөледі (Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия).  

  Себеп пысықтауыштар: Молекулалық спектроскопияны ғылымда, 

өнеркәсіпте, ауылшаруашылығында, медицинада кең қолданылуына 

байланысты   оны   бірнеше   негізгі   бағыттарға   топтастыруға   болады  

(Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия).  



  Ғылыми мәліметтердің даму тарихын баяндау барысында мезгіл 

пысықтауыштар қолданылады: Атом-молекулалық ілімнің негізгі 

қағидаларын  толық   мойындау  ХІХ  ғасырдың  орта  кезінде  жүзеге  асты  

(К. Аханбаев. Химия).  

Бір ескеретін жайт, жалпы логикалық принциптің ғылыми стильде 

басым түсіп жататын құбылыс екендігі, оның сөйлемнің құрылымына, 

сөйлем мүшелерінің орналасуына, айтылу интонациясына өз ықпалын 

тигізетіні байқалмай қалмайды. Мына сөйлемдерге назар аударайық: 

Космология (дүниенің құрылымы), космогония (планеталардың пайда болуы 

және дамуы) жайында, физика мен физиологияда Декарт -  материалист 

(Д. Кішібеков, Ұ. Сыдықов. Философия). Бұл сөйлемде «Декарт» сөзі кім? 

деген сұраққа жауап беріп бастауыш, «материалист» есім баяндауыш болады 

десек, бастауыштың алдында әдеттегідей анықтауыштар тізбегі келіп жоқ. 

Космология (...), космогония ... жайында, физика мен физиологияда бірыңғай 

пысықтауыштар. Сөйлемдегі негізгі ой «Декарттың материалист екендігі», 

бірақ қандай жағдайда ол материалист? Пысықтауштар соның себебін 

білдіру үшін сөйлем құрамына еніп отыр. Әрине, пысықтауыштардың өздері 

пысықталатын сөзге байланысты орнын ауыстырып отыратыны белгілі. 

Алайда келтірген сөйлемдер құрылымынан логикалық принциптің әсері бары 

сезілмей қалмайды.  

  Сонымен, сөйлем мүшелерінің ғылыми тілдегі қызметі туралы сөзімізді 

қорытындылай келе, олардың әрқайсысының қолданылу ерекшеліктері бар 

екенін айтуымызға болады. Бұл ерекшеліктер сөйлем мүшелерінің 

синтаксистік және морфологиялық жағынан сұрыпталып қолданылуын 

көрсетеді. Синтаксистік жағынан ғылыми мәтіндердегі сөйлем мүшелері 

көбінесе күрделі құрылымымен сипатталса, морфологиялық табиғаты – 

белгілі бір сөз табын таңдаудан көрінеді (мысалы, бастауыштың негізінен 

абстракт ұғымдармен тікелей байланысты болуы). Сөйлем мүшелерінің 

ішінен анықтауыштардың, күрделі анықтауыштардың қолданысын айрықша 

атап өтеміз. Коммуникативтілікке қажеттілікке байланысты анықтауыштар 

ғылыми тілдегі ақпаратты негізгі және қосалқы деп ажыратуға көмектеседі, 

сондай-ақ күрделі сөйлемдік құрылымдарды көп пайдаланбау мүмкіндігін 

туғызады.  

  Тарау бойынша түйін. Ғылыми тіл синтаксисіндегі сөйлем 

коммуникативтік жағынан толық құрылымдылығымен, түрлі күрделендіруші 

компоненттердің қатысуымен сипатталады. Сөйлем құрамын кеңейтуге 

қатысатын құрылымдар: оңашаланған, интонациялық жағынан дараланған 

құрылымдар, ыңғайластық қатынастағы бірыңғай мүшелермен берілетін 

коньюктивті және дизьюнктивті құрылымдар, шарттылық мәндегі 

импликациялық құрылымдар, түрлі мағыналық қатынастарда келетін 

қосалқы тілдік кешендер. Дегенмен ғылыми тіл синтаксисінде толымсыздық 

мүлде жоқ емес. Құрамындағы мүшелердің бірі түсіп қалатын толымсыз 

сөйлемдік құралымдар ұшырасады. Экспрессивтілік аясында 

қарастырылатын парцеляциялық құралымдар да белгілі бір коммуникативтік 

мақсатты көздеп (зерттелетін нысанның белгілерін айқындау, ақпаратқа 



оқушының назарын аударту тәрізді) ғылыми мәтіндерде жұмсалуы әбден 

мүмкін. Алайда сөйлемдердің толық құрылымдылығы, күрделенген түрі 

ғылыми тіл синтаксисінде узус ретінде танылса, толымсыздық оған тән емес, 

окказионалдық сипатта көрініс табады.  

Сөйлемдердің интонациясы негізінен, тұрақты болып келеді, тұтас 

интонация екі дауыс кідірісіне, бастауыштық және баяндауыштық бөлікке 

ажыратылады. Интонациялық жақтан актуализациялануы сөйлемдердегі 

инверсия құбылысына әкеледі. Осындай бөліктерге ажыратылу актуалды 

мүшеленуге де қатысты. Сөйлемдерден актуалдылығы жоғары және 

актуалдылығы аз бөліктерді көрсетуге болады. Ғылыми тіл синтаксисіндегі 

сөйлемдердің объективті-логикалық жағынан толық мүшеленуі осы 

актуалданатын бөліктерге байланысты.  

Ғылыми тіл қозғалысты абстрактілі түрде актуалдандырады, оған 

белгілердің, құбылыстардың динамикасынан гөрі тұрақтылығы тән, бұл өз 

кезегінде сөйлемдерді логикалық жағынан біріздендіреді және көркем 

мәтіндердегі сөйлемдерден басты айырмашылығы болып табылады.  

Есімділік – ғылыми тілдің функционалдық-коммуникативтік 

белгілеріне сай келетін синтаксистік құбылыс. Есім негізді сөйлемдер 

ғылыми ойды ықшам, дәл, қысқа беру мақсатында және ойды логикалық 

тұрғыдан өрістету үшін пайдаланылады. Тарауда есімді сөйлемдік 

құралымдардың үш түрі ажыратылады: анықтамалы сөйлемдер, есімді 

меңгерулі сөйлемдер және есім баяндауышты сөйлемдер. Бұлар ғылыми 

тілдегі есімділіктің функционалды-коммуникативтік және грамматикалық 

жасалу табиғатын кең ашатын көрсеткіштер болмақ.  

Анықтамалы сөйлемдер – субъект-предикат қатынасы негізінде 

құрылып, анықтау логикалық тәсілін бойына жинақтаған есімді синтаксистік 

құралым. Есімді меңгерулі сөйлемдер – есім баяндауыштардың септік 

тұлғадағы сөздермен меңгеріле келіп, субьектінің іс-әрекетке түрлі 

қатынасын білдіретін есімді құралым. Есім баяндауышты сөйлемдер – 

логика-грамматикалық субьектінің логика-граммтикалық предикатқа 

қатынасы тұрғысынан ұйымдасып, ой жалғастығын көрсету үшін 

қолданылатын есімді құралымның бірі. Бұлардың әрқайсысы өздеріне тән 

қасиеттерімен ерекшеленеді.  

Ғылыми тіл синтаксисінде жақтық мәннің берілуі де  ерекшелік 

танытады. Атап айтқанда, сөйлемдердің 3-жақтық тұлға арқылы баяндалып, 

белгілі бір жаққа бағытталмай, мезгілге бейтарап құралуы, авторлық 

«меннің» көрінбеуі, жеке авторлық қолданыстардың шектеулі көрінісі, 

барлық назардың субьектіге емес, сөйлемдегі іс-әрекетке, баяндаудың 

логикалық бірізділігіне бағытталуы т.т. Осы орайда пассив етістіктер 

мәтіннің формалды-грамматикалық түзілімін логикалық-мазмұндылыққа 

неғұрлым жақындатады. Сөйлемдердегі агенс ситуациясының көрінісі 

өзіндік ерекшеліктерде келеді. Істі орындаушы жақтық тұлғасы белгісіз 

болып келетін жалпылама және белгісіз жақты сөйлемдер, жанама жақты 

сөйлемдер ғылыми тіл синтаксисінде аралас келіп, баяндаудың қажетті 

динамикасын қамтамасыз етеді.  



Төртінші тарау  
 

ҒЫЛЫМИ МӘТІННІҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ- 

СИНТАКСИСТІК ҰЙЫМДАСУЫ 

 

4.1. Ғылыми мәтіннің негізгі коммуникативтік-құрылымдық 

белгілері 

 

Тіл білімі өз зерттеу нысаны ретінде неғұрлым күрделі тілдік 

бірліктерді алуда. Осыдан ондаған жылдар бұрын өзінің “Тарихи синтаксис 

мәселелері” атты  монографиясында   профессор  Т.Р.  Қордабаев  былай    

деп   жазыпты: “... Қазақ лингвистикасы құрмалас сөйлемнен үлкен 

синтаксистік бірлікті, тұтастықты әзірше білмейді. Неге олай? Әлде қазақ 

тілінің синтаксистік құрылысына бірнеше дербес сөйлемдердің, соның 

ішінде бірнеше құрмалас сөйлемдердің де бірігуі арқылы берілетін пікір 

күрделілігі жоқ па? Жоқ, олай емес, қазақ тілінде ондай күрделі синтаксистік 

шумақтар проза жанрында да, поэзия жанрында да жиі кездеседі, бірақ олар 

осы уақытқа дейін зерттелген жоқ” Дәйексөз мына кітаптан алынды: 109, 

142-б.. Содан бергі уақытта лингвистикалық зерттеулердің әдіснамалық 

принциптері, бағыттары өзгере бастады. Қазіргі кезде тіл білімі тілдік 

бірліктерді жеке дара қалпында зерттеуден гөрі, оларды бір-бірімен 

байланыста, мағыналық және тұлғалық жағынан бірлікте алып қарастыруға 

ден қоюда.  

Мәтін – сондай күрделі тілдік тұлғаның бірі. Мәтіннің күрделілігі 

қазіргі уақытта көптеген зерттеушілердің қызығушылығын тудыруда. 

Әлемдік тіл білімінде, соның ішінде қазақ тілі бойынша да жазылған 

бірсыпыра   еңбектер  (Т. Қордабаев,  Р. Сыздық,  М. Серғалиев,  Б. Шалабай,  

Ж. Жақыпов,   С. Мұстафина,   Ж. Қайшығұлова,   Г. Смағұлова,    О. Бүркіт,  

Г. Әзімжанова т.б.) бар.  

 Жалпы алғанда, мәтін туралы зерттеулер ертеден басталғаны мәлім. 

Көне мәтіндерді филологиялық зерттеумен айналысатын мәтінтану 

(текстология) ғылымы болды. Сонымен бірге мәтін -  стилистиканың да 

зерттеу нысаны ретінде алынды. Стилистика талдауға негізінен көркем 

шығармаларды алды, шығарма авторларының тілдегі лексикалық және 

грамматикалық элементтерді қолдану шеберліктерін, көркем 

шығармалардағы стилистикалық (экспрессивтік) әсерлерді тудыру 

ерекшеліктерін зерттеді.  

 Соңғы ондаған жылдардың ішінде пайда болған мәтін лингвистикасы 

мәтін атаулыны басқа бір қырынан қарастыра бастады. Тіл білімінде 

лингвистикалық зерттеу ауқымының кеңеюі мен функционалдық бағыттың 

дамуы мәтін лингвистикасының дүниеге келуіне өз әсерін тигізді. Оның 

зерттеу нысаны мәтіннің құрылу, ұйымдасу принциптерін, мәтіннің 

құрылымының элементтерін тұлға, мазмұн тұрғысынан қарастыру болды. 

Осы орайда лингвистика ғылымы сөйлеудің онтологиялық және 

функционалды сипаттарын талдаумен қатар “мәтін” ұғымының жазба тіл 



нұсқаларындағы белгілеріне сүйенеді. Мәтін лингвистикасы ең әуелі, мәтін 

ұғымының өзін нақты анықтап алуды мақсат етіп қояды. Соған қарамастан 

мәтіннің жалпыға бірдей қабылданған және бәріне түсінікті анықтамасының 

болмауы бұл мәселенің әлі күнге дейін тіл ғылымында өзекті екендігін 

танытады. Айталық, орыс тіл біліміндегі М. Гальпериннің еңбегінде мәтін 

түрліше түсініліп, анықталуына қарай бірнеше жалпы анықтамаларға ие 

болатындығы жақсы келтірілген. Мысалы: “Мәтін (ауызша немесе жазбаша) 

– белгілі бір ситуацияда адаммен жасалған сөйлеу әрекеті немесе сөйлеу 

әрекеттерінің байланысқан қатары болып саналады” (Е.Косериу). 

Хэллидейдің пікірінше, мәтін – семантиканың негізгі бірлігі және оны 

сөйлем ішінен тысқары қарастыруға болмайды.  Зерттеуші мәтінді әлеуетті  

өзектелуімен айқындайды.  

 А. Греймас мәтін мәселесін түсіндіруді семантика тұрғысынан 

қарастырады. Оның пікірінше, дискурс (оқу-мәтін) – айтылымға ажырайтын 

және тұтасудың нәтижесі бола алмайтын бірлік. Ал Г. Гиро мәтін мен стиль 

ұғымдарын жақындастырып, мәтінді бөлек ұйымдасқан бүтін ішіндегі 

таңбалардың қатынас жүйесін жасайтын және сол таңбалардың 

семантикалық   әсерлерін   анықтайтын   құрылым   деп   санайды   [Қараңыз:  

131, 18-19-б.].   

 Мәтін – оқыту тәжірибесінде де пайдаланылып жүр. А. Жұбанов былай 

деп жазады: «Текстердің құрылу заңдылықтарын анықтау, әсіресе олардың 

ішінен ең негізгі деген единицасын айыра білу - өмірдегі оқыту процесінде 

тәжірибелік маңызы зор. Сондықтан да әр түрлі текстердің ішкі 

заңдылықтарын егжей-тегжейіне дейін зерттеу және оларды аша түсу бүгінгі 

күннің    алға    қойып    отырған    талабы  десек  те  артық  болмас»   [132, 

119-б.].  Ф. Оразбаева  мәтінді  қатысымдық  тұлғалар (коммуникативтік)  

қатарына жатқыза отырып, оны «қатысымды тұлғалардың ішіндегі мазмұнды 

тұтастығымен ерекшеленетін бүтін жүйе» [33, 25-б.]  –  деп  атап  көрсетеді.  

Ол  –  ойлау,  хабарлау,  баяндау, қабылдау, пайымдау құбылыстарымен 

байланысты адамдар арасындағы тілдік қатынастың іске асуына негіз 

болатын қатысымдық жүйелі тұлға [33, 26-б.]. Бастауыш сынып 

оқушыларының тілін мәтін арқылы дамыту, яғни мәтінді лингвистикалық-

дидактикалық  бірлік ретінде қарастыру Т.М. Әбдікәрімнің жұмысында сөз 

болған [133].  

 Бұл айтылғандардан тіл біліміндегі функционалдық, коммуникативтік 

және прагматикалық бағыттың дамуына байланысты мәтінге деген, тұтас 

мәтіннің ұйымдасу мәселелеріне деген қызығушылықтың өскенін нақты 

байқаймыз. Алайда соның барлығы негізінен көркем мәтін есебінде 

қарастырылады да, біздің жұмыстың зерттеу нысаны ретіндегі ғылыми мәтін 

лингвистикалық талдауға көп түсе бермейді. Егер мәтіннің «көптүрлілігі мен 

көпқырлылығын»  [136, 4-б.] ескерсек, ғылыми мәтін де өз кезегінде барлық 

мәтін типтеріне қолданылатын жалпы заңдылықтардан тыс болмауымен 

                                                
 Біз бұл пікірді қазақ тіл білімі негізінде айтып отырмыз. Орыс тіл білімінде мына еңбектерді қараңыз [134; 

135; және т.б.]. 



қатар, өзіндік мағыналық сипатымен де, сондай-ақ баяндалу тәсілдерімен де 

ерекшеленетінін ұмытпаған жөн. Мәтін атаулыға ортақ жалпы заңдылықтар 

дегенде мыналар еске түседі. Бәрімізге белгілі, әрбір мәтіннің сөйлемдері 

әдеттегідей, тақырып жағынан топтастырылып біріктіріледі. Өз алдына 

дербес сөйлемдердің топтары белгілі бір лексика-грамматикалық және 

интонациялық белгілерімен сипатталып, мәтіннің синтаксистік бірліктерінің 

ерекше түрі – күрделі синтаксистік тұтастықты (КСТ) құрайды. Мәтінді КСТ-

қа бөлу тек мағыналық және тұлғалық белгілер негізінде ғана мүмкін болады. 

Сондай-ақ бұл белгілер тұтас мәтін ішінде ғана көріне алады. Тұлғалық 

жағынан да, мағыналық жағынан да әрбір жүйелі мәтін КСТ-тарға (фразадан 

тысқары бірліктер – ФТБ), абзацтарға, параграфтарға, тарауларға және т.с.с. 

бөлімдерге сараланады.  

 Мәтін бөлімдерге, тарауларға, параграфтарға бөлінгенде, сөзсіз 

композициялық сипатқа ие болады, сонымен бірге мәтінді мағыналық 

мүшелеу де негізгі баяндау тәсіліндегі түрлі тақырыптардың бөліктеріне 

негізделеді.  

 «Мәтін – сөйлеу процесінің жемісі. Ол тілді жүйелі қолданудың 

барысында ғана пайда болады. Сөйлеу процесі сырт қарағанда игерілмеген 

құбылыс сияқты болып көрінгенімен шындығында, тіл жүйесі оған әсерін 

тигізіп отырады»  [137, 270-б.]. 

 Сөйтіп, мәтін атаулыға ортақ жалпы заңдылықтар ғылыми мәтіндерге 

де тән екен. Сондықтан жалпы мәтін туралы айтылған тұжырымдарды 

ғылыми мәтін үшін де пайдалануға болады. «Қазақ тілі» энциклопедиясында 

мәтіннің   мазмұны   мен   құрылымы   тұрғысынан  түрлі  пікірлер   берілген:  

«... тілдік таңбалардың мағыналық және тұлғалық байланыстылығы негізінде 

түзілген ізбе-ізділігі», «... жазудың шығуымен байланысты қалыптасып 

жетілген және әрі қарай дамып отыратын тілдік құрылым», «... тіл 

жүйесіндегі өзінің мәні мен болмысына сай, сөйлемдердің жай ғана тізбегі 

емес, мағыналық-құрылымдық күрделі тұлға» т.т.  [Қараңыз: 137, 270-271-б.]. 

Мәтіннің  нақты  анықтамасын  ұсыну  осы  мәселеге  арнайы  еңбек   жазған  

И.Р. Гальпериннің зерттеуінде кездеседі. Екіұдайылық болмас үшін сол 

анықтаманы түпнұсқа тілде келтіргенді жөн көреміз: «Текст – это 

произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

объективированное в виде письменного документа, литературно 

обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, 

состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 

единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, 

логической, стилистической связи, имеющее определенную 

целенаправленность и прагматическую установку» [131, 18-б.]. Анықтама 

ғылыми мәтін табиғатын тануда да толық сәйкес келеді. Біз бұл анықтаманы 

мәтін типтеріне берілген тектік анықтама ретінде қабылдаймыз. Тектік 

ұғымның түрлік ұғымдарға ажыратылатыны тәрізді ғылыми мәтіннің жалпы 

сұлбасын айқындағаннан кейін енді оның ішкі, яғни өзіндік қандай сапалық 

белгілерден тұратынын айқындау міндеті алдымыздан шығады. Мұндай 



өзіндік сипат ғылыми мәтіндердің мазмұндық ұйымдасуынан, баяндалу 

тәсілдерінен және соған сәйкес құрылымдық ерекшелігінен көрінеді.  

 Мәтін және оны құраушы бірліктерді сөз еткенде 

экстралингвистикалық факторларды еске алмасқа болмайды. 

Экстарлингвистикалық факторлар санатында мыналар қаралатыны мәлім: 

қоғамдық сананың түрі, ойлау типі, жанрлық түрлерге саралануы (І-тарауды 

қараңыз). Сонымен бірге ғылыми мәтінді зерттеуші ғалымдар мәтіннің 

танымдық қызметінің заңдылықтарын да (ғылыми мәтіндердегі сабақтастық, 

жалғастық мәселесі) ғылыми шығарманың құрылымы мен түзілуіндегі ықпал 

етуші факторлар есебінде қарайды [Бұл жөнінде қараңыз: 134; 138; және 

т.б.]. Мұндай пікірлерді ғылыми мәтіннің түзілу тетігін анықтаудағы өзекті 

мәселелерді тануда дұрыс айтылған деп санаймыз. Өйткені ғылыми білімнің 

қалыптасу кезеңдері, ғылым дамуындағы сабақтастық, жалғастық үрдісі осы 

типтегі мәтіндердің құрылымына әрі оның сапалық белгілеріне үлкен әсер 

етеді. Сондықтан І-тарауда да ескертіліп өткендей, ғылыми тілдегі 

сабақтастық көрінісі ғылыми мәтіннің коммуникативтік-құрылымдық 

белгілерін қалыптастыруда өзге факторлармен қосыла отырып, белгілі бір 

дәрежеде өзіндік рөл атқарады. Сонда ғылыми мәтін өзінің зерттеу сипаты 

жағынан генетикалық байланыстағы көптеген тұтас мәтіндермен қоян-

қолтық араласады, бір элементі ретінде қалыптасады. Ғылыми мәтіндердің 

өздеріне тән ортақ сапалық тілдік белгілердің болуы осындай сабақтастық 

үрдісінің сақталуынан туындап отырады.  

  Ғылым-білімнің үнемі дамып отыратыны белгілі жайт. Сондай 

дамудың көрінісі ғылыми мәтіндерде сақталады және ол ғылыми 

мәтіндердегі танымдық қызметтің сабақтастығынан белгілі болып отырады. 

«Ескі білім», «жаңа білім» деген түсініктер ғылыми мәтіндердегі осы 

сабақтастық үрдісінің болуынан туындаған мәселелер. Ал сол ескі білім, 

жаңа білімнің өзі адресат арқылы анықталады. Адресант (тілді қолданушы) 

ғылыми қызметтің тілдік өнімі – мәтінді ұсынуда ескі және жаңа білімнің ара 

жігін, бірін-бірі толықтыруын, логикалық бірізділігін, жүйелі сабақтастығын 

ескеруге тиіс. Адресант пен адресат, олардың арасындағы өзара түсінушілік 

ғылыми қызмет аясының коммуникативтілігін танытатын компоненттер 

есебінде қаралады. Ғылыми мәтінді зерттеудегі прагмалингвистикалық 

үрдістер осы айтылғандарды сипаттаудан көрінеді және бұл жұмыста 

қолданылатын функционалды тәсіл де мәтіннің коммуникативтілігін назарға 

алуды қажет етеді. Демек, адресат факторы ғылыми мәтіндерді талдауда 

есепке алыну керек, бұл ғылыми мәтіннің коммуникативтілігі тұрғысынан 

басқа мәтін типтерінен өзгешеленетінін көрсетеді. Бәрімізге белгілі, ғылыми 

шығарма авторы өзінің алдына оқырмандарды өз тарапынан ұсынылатын 

тұжырымдарға, қағидаларға, түсініктемелерге сендіруді, соған көзін 

жеткізуді мақсат етіп қояды, осыған орай бұл типтес мәтіндерде арнайы 

амал-тәсілдер қолданылады. Мұндай амал-тәсілдер өз кезегінде қарым-

қатынас актілеріне айналып, оқырмандардың мәтіндегі ғылыми 

ақпараттардың мазмұнын дұрыс түсінуге мүмкіндік тудырады. Демек, 

мазмұнның шынайылығы ғылыми мәтін үшін басты нәрсе болса, оны 



жасайтын, мазмұнның көріну дәрежесін беретін лингвистикалық жолдарды 

айқындау да соншалықты қажет.  

    Ғылыми   мәтінді   түрлі   авторлар   жасайды және  әртүрлі   

мәселелерге арналады да, ғылыми танымның түрлі деңгейінде көрініс 

табады. Ол - тілдік жүйенің белгілі бір лексикалық және лексика-

грамматикалық бірліктерінің жиынтығы. Ғылыми мәтінді ғылыми аядағы 

қарым-қатынастың негізгі тілдік өнімі деп қарайтынымыз сондықтан. Кез 

келген әдеби шығарма тәрізді ғылыми мәтін де оқырман үшін жазылады, 

сондықтан оқушы қауымның нәтижелі білім алуы – оның негізгі мақсаты. 

Мәтін үзіктерінің синтаксистік жағынан ұйымдасуы оның коммуникативтік 

мақсат-мүддесіне астарлас келіп,  семантикалық-синтаксистік ұйымдасқан 

тұтас мәтін ретінде көрінуіне қызмет атқарады. Бұл дегеніміз мәтін 

түзілімінің кейбір тетіктерінің өмір сүретінін және оны айқындау қажеттігін 

алға тартады.  

 Зерттеушілер мәтін түзілімінің тетіктерін айқындау барысында түрлі 

амал-тәсілдерді қолданады. Бірқатар зерттеушілердің айтуынша, ғылыми 

мәтін сипатын айқындайтын стиль жасаушы факторлардың маңыздылары 

мыналар: мазмұндау (баяндау) тәсілдері, мазмұнның дәлдігі мен дерексіздігі, 

мазмұндаудың ықшамдылығы мен кеңдігі (толықтығы), жинақтау (қорыту) 

деңгейі, интеллектуалдық ақпараттың мақсаты мен міндеті [65, 107-б.]. 

Ғылыми мәтін тілі монологтық сөйлеумен байланысты болады, сондықтан 

монологтық сөйлеудің функционалдық-мағыналық типтері оларға да тән 

(Бұл жөнінде келесі тақырыпшада баяндалады). Баяндау типтерімен тығыз 

бірлікте қаралатын тағы бір тәсіл – ғылыми мәтіндерді жанрлық қызметіне 

қарай саралап көрсету. Бұл ғылыми зерттеуді өзінің коммуникативтік 

мақсатына сәйкес тілді пайдалану барысында ұйымдасқан жанр ретінде 

қарастыруға мүмкіндік береді. Тілдік тұлғалар - бұл жерде нақты бір мәтін 

құрудың құралы. Айталық, ғылыми стиль жанрлары монография, оқулық, 

оқу құралдары т.т. топтарға бөлінетіні белгілі. Солардың әрқайсысы белгілі 

бір коммуникативтік бағдарға сүйене отырып жасалады. Монографияның 

негізгі бағдары – “сендіру (көзін жеткізу), дәлелдеу, нақты мысалдар 

келтіру”. Сөйтіп, автор ұсынған “Х жүйесі ақиқат болып табылады” деген 

пайымдауды орнықтыру. Бұл бағдар өз кезегінде шағын топтарға бөлінеді. 

Оларды сұлбаға салып айтсақ мынадай: “А құбылысының орын 

алатындығын хабарлау”, “А В-мен байланысты екенін дәлелдеу”, “В өзінің 

құрамына С мен D-ны қосатынын жеткізу” т.т. Сол сияқты оқулық, оқу 

құралдары да (бұларды оқу-ғылыми стиль жанрлары деп жалпылама 

терминмен атауға болады) өзіндік бағыт-бағдардан тұрады, ол оқу процесінің 

немесе оқу коммуникациясының негізгі мақсаты – “үйретумен” (оқытумен) 

тығыз байланысты. Бұл да өз кезегінде көптеген шағын міндеттерді құрайды: 

ақпаратты жеткізу мен бекіту, игеру, қабылдауды жеңілдету және т.б. 

Ғылыми мәтіннің осындай коммуникативтік жағынан мүшеленуі олардағы 

тілдік тұлғалардың ұйымдасу тәртібін, композициялық тілдік құрылымын 

анықтайды. 



 Ғылыми тілдің негізгі принциптері – ықшамдылық, дерексіздік, дәлдік 

болып табылады. Бұлар ойлаудың ғылыми типіне және мәтінді оны 

қабылдаушымен байланысына тән белгілер. Ғылыми мәтін авторы әрқашан 

өзі тақырып етіп алып отырған мәселені, яғни сөйлеу тақырыбын толық 

баяндап шығуға ұмтылады, алайда осы орайда авторлардың үддеден шығуы 

әр түрлі болып келеді. Ғылыми мәтінде рационалды бағыт үстем тұрады, ол 

өзінің кең көлемділігінен, талдап қорытушылығынан, логикалық 

құрылымымен ерекшеленеді. Ғылыми тілде ілгеріде аталған адресат 

факторына байланысты екі пресуппозиция байқалады: арнайы білімі 

жағынан автормен деңгейлес адресат (таза ғылыми стиль ситуациясы) және 

берілген білім саласында  автор арқылы  оқытылатын  адресат (оқу-ғылыми 

ситуациясы) [31, 23-б.].  

 Ғылыми мәтіндердегі осы тәріздес коммуникативтік белгілер оның 

мазмұндық ұйымдасуын құрайды. Осы орайда тілдің синтаксистік 

құралдарынсыз мазмұндық ұйымдасуды анықтау мүмкін емес. Өйткені 

мәтіннің өзі - белгілі бір синтаксистік үлгілердегі жиынтықтармен көрінетін 

(соларды пайдаланудан тұратын) және бірқатар айтылымдардан тұратын 

мағыналық бірлік. Мәтінде синтаксистік құралымдардың динамизмі, 

синтаксистік құралымдардың өзара алмасуы, мазмұнның алуан түрлі 

синтаксистік тұлғалармен берілуі, жасалуы іске асады. Бұның өзі бір 

жағынан, синтаксистік бірліктерді сипаттауды функционалды синтаксис 

аясында жүзеге асыруды керек етеді және бұл сипаттағы істердің 

маңыздылығы синтаксистік бірліктердің қарым-қатынас жасау барысында 

қандай рөл атқаратынын нақты көрсетеді.  

 Енді ғылыми мәтіннің мазмұндық ұйымдасуына неғұрлым нақтырақ 

келейік. Мазмұндық ұйымдасу тақырыптық ұйымдасуға, мәтіннің 

тақырыбына тікелей байланысты. Тақырыптық ұйымдасу да, мәтіннің 

тақырыбы да өз кезегінде сөйлеу тұлғаларын іріктеуді, мәселенің баяндалу 

тәсілдерін көрсетеді және сол арқылы мәтіннің композициялық-мағыналық 

құрылымы анықталады. Мәтіннің композициялық-мағыналық құрылымы 

өздеріне қажетті тілдік құралдарды іріктеуді және пайдалануды көздейді. Бұл 

айтылғандарды сызбамен төмендегідей етіп беруге болады:  

Мәтін = мазмұн =>композициялық-мағыналық құрылым => тілдік 

құралдар. 

 Ғылыми мәтіннің композициялық құрылымы ең бірінші, тақырыптық 

тізбектен басталады. Тақырыптық тізбектің ерекшеліктері стильдің басты 

белгілерінен келіп шығады. Бұл жерде базалық бірлік ретінде белгілі бір 

ұғымды аса дәлдікпен беретін термин қызмет атқарады. Сол базалық бірлік 

өз кезегінде түрлі атауларға сараланады да, тақырыптық тізбек құрайды. 

Мұндай тақырыптық тізбек ғылыми мәтіннің сұлбасына айналады, оның 

композициялық тұрғыдан ұйымдасуына негіз болады. Базалық бірлік ретінде 

мәтіннің тақырыбын алуға болады. Мысалы:  

Тіл және логика 

 Логиканың зерттейтін пәні – дұрыс ойлаудың заңдылығы мен 

формасы. Ойлау – адам миының жемісі. Ой тіл арқылы жүзеге асырылады. 



Тіл – ойдың құралы. Тілсіз ой болмайды, ойсыз тіл болмайды. Тілдің 

атқаратын функциялары көп. Тіл арқасында адамдар бір-бірімен қарым-

қатынас жасайды. Ғылым мен практикада жасөспірімдерді тәрбиелеу мен 

оқытуда тілдің ролі өте зор... (О. Айтбаев. Логика). 

 Келтірілген мәтін үзігіндегі базалық бірлік тіл және логика ұғымдары. 

Олар мәтіндегі ойды әрі қарай дамытуға негіз болады: 

 Тіл, табиғи тіл, жасанды тіл, сөйлеу, жазбаша сөйлеу, ауызша сөйлеу, 

тіл – ойдың құралы, логика – дұрыс ойлау, ойлау – адам миының жемісі, 

тілсіз ой болмайды, ойсыз тіл болмайды және т.б. 

 Сөйтіп, негізгі ұғымның арқасында онымен байланысты басқа көптеген 

ұғымдар пайда болып, тақырыптық тізбек жасайды. Бұл тақырыптық тізбек 

ғылыми мәтіннің сұлбасын жасап, оның композициялық-тілдік жағынан 

ұйымдасуына түрткі болады. Ғылыми мәтіндегі ойдың логикалық құрылымы 

осылай сипатталады. 

 Мәтін бөліктерінің байласымында және белсенді мәтінтүзімдік қызмет 

атқаратын элемент – қайталау. Бұл жоғарыда келтірілген мысалдан да 

байқалады. Түрлі мәтін типтерінің негізіндегі қайталау мәселесі қазақ тіл 

білімінде   кеңінен   сөз   болып  жүр   (Р. Сыздық,   М. Серғалиев,   О. Бүркіт,  

Г. Әзімжанова, Қ. Есенова, Р. Досжан т.б.). Зерттеушілер қайталаудың 

ғылыми мәтінге тән екі қасиетін көрсетеді: 1) концептілік мәнді; 2) ғылыми 

мәтіннің ұлғаю үдерісіндегі мәтінтүзімдік қызметі [139, 19-б.]. Қайталау 

мәтінді мазмұндық жағынан дамытады.  

Жалпы мәтіннің семантикалық-синтаксистік жағынан ұйымдасуы үш 

түрлі аспектіден (мазмұндық, логикалық және композициялық) 

қарастырылады және ол біздің жұмысымызда 1920-30 жылдардағы оқу-

ғылыми мәтіндерін баяндау барысында айтылатындықтан (5.1.1 

тармақшасын қараңыз), сондай-ақ олардағы мүшелену негізінен қазіргі 

мәтіндерге де тән екенін ескеріп, бұл жерде оған тоқталып жатпаймыз. Бар 

болғаны мәтін үзіктеріндегі композициялық-құрылымдық байланысты іске 

асыратын тілдік құралдарды атаумен шектелеміз.  

Тақырыптың (немесе шағын тақырыптың) бас шенінде қолданылатын 

шегендеуіштер: алдымен, ең алдымен, әуелі, ең әуелі, әдетте, жалпы, жалпы 

алғанда т.т.; 

Тақырыптың (немесе шағын тақырыптың) орта шенінде қолданылатын 

шегендеуіштер: енді, осы орайда, сондай-ақ, сонымен бірге, әрине, мәселен, 

шындығында  да т.т.;  

Тақырыптың (немесе шағын тақырыптың) аяқ шенінде қолданылатын 

шегендеуіштер: қорыта келгенде, қорыта келгенде айтарымыз, сөз соңында, 

сөз соңында айтарымыз, сөйтіп, қысқасы, міне, сонымен т.т.; 

                                                
 Бір ескеретіні, аталып отырған байланыстырғыш тілдік құралдарды әр түрлі атау кездеседі. Соңғы 
зерттеулерде бұл «шегендеуіштер» деген сөзбен аталып жүр [140]. Сонымен бірге көрсетілген жұмыстан 

терминологиялық мәнде қолданылған «ой түйдек» сөзін де ұшыраттық. Біздіңше, «мәтін үзігі» (фрагмент) 

мағынасында «ойтүйдек» сөзінің біріктіріліп жазылған нұсқасы шынымен де қолдануға әбден лайық.  



Мазмұны жағынан ұқсас, бірдей мәндегі шағын тақырыптардың 

қатарын санамалау үшін қолданылатын шегендеуіштер: біріншіден, 

екіншіден, үшіншіден; 

Мазмұнның өзінің алдындағы ойтүйдекке қатыстылығын көрсету үшін 

қолданылатын шегендеуіштер: ілгеріде айтылғандай, ілгеріде сөз болғандай, 

жоғарыда айтқандай, жоғарыда көрсеткендей // жоғарыда көрсетілгендей, 

жаңа көрсеткендей, тағы да қосарымыз т.т.; 

Мазмұнның өзінен кейінгі ойтүйдекке қатыстылығын көрсету үшін 

қолданылатын шегендеуіштер: төменде, төменде ... сөз етеміз, одан әрі, 

одан кейін, ... қарастырайық т.т.  

Мәтін мәселесін қарастыру барысында семантикалық ықпалдың да 

рөлін естен шығармаған жөн. Сондықтан ғылыми мәтіннің ұйымдасуындағы 

«семантикалық өріс» ұғымының да басым мәнге ие болатынын көрсеткен 

абзал.  

Семантикалық өріс мәтіндік бірлік ретінде мәтіннің композициялық 

ұйымдасуына ұйытқы болады, түрлі семантикалық факторларды да негізге 

ала отырып, ғылыми мәтін түзіледі. Семантикалық өрістердің қатарына 

ғылыми шығармашылық үшін басты мәселелер болып табылатын негіздеме 

(белгілі бір зерттеу тақырыбының өзектілігін негіздеу, зерттеу әдістерін, 

теориялық қағидаларды негіздеу тәрізді), түсініктеме, анықтама, сипаттама 

беру, эксперимент жүргізу, бақылау, тексеру, салыстыру, салғастыру, қарама-

қарсы қою, топтастыру, дәлелдеу, талқылау және баға беру, жарияланым 

мағыналық компоненттері енеді. Ғылыми мәтін атаулыны бұл бөлшектерсіз 

елестетудің өзі қиын, сондықтан олар - ғылыми мәтіннің ажырамас бір 

құрамы. Бұл компоненттердің бәріне ортақ, барлығының басын біріктіріп 

тұратын негізгі өлшем – шынайы логикалық мазмұн (немесе логикалық-

ұғымдық мазмұн). Жалпы ғылыми мәтіндерге тән сапалық белгілер осы 

нақты мазмұндық белгіден туындап жатады. Семантикалық өрісті құрайтын 

бірліктер өз кезегінде осы мазмұндық өлшемді таратушы, түзуші, кеңейтуші 

және тілдік тұлғалар арқылы жеткізуші қызмет атқарады. Кейбір авторлар 

(Г.Г. Матвеева) біз семантикалық өріс деп отырған ұғымды «ақпараттық 

байланыс» терминімен береді. Сонымен бірге ақпараттық байланыс типтерін 

құрайтын мағыналық типтердің санын әлдеқайда көбейтеді (айталық, типтік, 

жалпылау, жалпыдан жалқыны ажыратып көрсету, толықтыру, біркелкілік, 

жекелік, сілтеме арқылы белгілі бір әдебиеттен алынғандықты көрсету т.т.). 

Қалай болғанда да, семантикалық өріс – ғылыми мәтінді семантикалық-

синтаксистік тұрғыдан ұйымдастырудың басты бірліктерінің бірі, түрлі 

баяндау типтері қатысқан мәтіндік сипаттағы категория.  

Семантикалық өрістің барлық компоненттерінің бір мәтінде көрініс 

табуы міндетті емес. Бұл ғылыми тіл жанрларының ауқымына, мақсаты мен 

міндеттеріне байланысты. Алайда негізгі деген типтердің сақталуы ғылыми 

тіл жанрларының қайсысына болмасын ортақ болып келеді.  Төменде 



семантикалық өріс бірліктерінің қатысуы Ә. Жүнісбектің «Қазақ тілі 

сұрақтарының құрамы мен жүйесі» атты мақаласының негізінде ашылады.  

Қазақ тілі сұрақтарының құрамы мен жүйесі (тақырып атауы)  

негіздеме (1-2 абзац: ...үйретудің бір амалы грамматикасыз оқыту, 

сұрақтардың құрам-жүйесі әдістемелік тұрғыдан ескеріле бермейді)  

түсініктеме беру (4-5-6 абзац: ...сұрақтың екі варианты бар; екі сұрақ мәтін 

ішінде мағыналас та болып қалады)  эксперимент (7-8-9 абзац: Қазақ тілін 

үйретудің бастау сабақтары үшін ... сұрақты пайдаланған жөн; ...бірінші 

кезекте үйретуге тырысамыз)  топтастыру // жіктеу (10 абзац: кестелер 

т.т.)  анықтама беру (10 абзац).  

Талданып отырған мақаланың құрылымы мәтіндегі ұғымдық-

логикалық мазмұнның біртіндеп кеңею жолдарын, ал олардың тілдік көрінісі 

әр алуан болып келетінін байқатады. Баяндау типтерінің ғылыми 

мәтіндердегі қызметі келесі тармақта сөз болады.  

Қорыта келгенде, ғылыми мәтін ғылыми қарым-қатынас аясындағы 

негізгі тілдік өнім. Мәтін үзіктерінің семантикалық-синтаксистік ұйымдасуы 

оның коммуникативтік мақсат-мүддесіне астарлас келіп, тұтас мәтін ретінде 

көрінуіне қызмет етеді. Мәтін атаулыға тән жалпы заңдылықтар ғылыми 

мәтіндер үшін де ортақ. Сонымен бірге ғылыми мәтіндердің мазмұндық 

ұйымдасуы, баяндалу тәсілдері мен құрылымы олардың басқа мәтін 

типтерінен ерекшеленетін өзіндік белгілері барын көрсетеді.  

Ғылыми мәтіндерге тән белгілерді сөз еткенде, оларға қатысты 

экстрафакторлардың ықпалын ескермеске болмайды. Әдетте 

экстрафакторлар есебінде мыналар қаралатыны белгілі: қоғамдық сананың 

түрі, ойлау типі, жанрлық түрлерге саралануы. Мүнымен қоса танымдық 

қызметтің заңдылықтарын да, яғни ғылыми мәтіндердегі сабақтастық, 

жалғастық факторларының да алатын орны зор, олар ғылыми шығарманың 

құрылымы мен түзілуіне ықпал етеді. Ғылым-білімнің үнемі дамып 

отыруына орай, соның көрінісі мәтіндердің мазмұндық жақтарында 

сақталады. Ескі білім, жаңа білім түсініктері осындай сабақтастық үрдісінің 

ықпалынан туындайды.  

Ғылыми мәтіннің коммуникативтілігін айқындайтын компоненттер 

ретінде адресант пен адресат факторлары да орын алады. Ғылыми мәтіннің, 

жалпы ғылыми тілдің ықшамдылық, дерексіздік, дәлдік тәрізді белгілері 

адресатқа қатысты сұрыптау жүргізеді. Осы орайда екі прессупозиция 

көрінеді: арнайы білімі жағынан адресантпен деңгейлес және белгілі бір 

білім саласында автор арқылы оқытылатын адресат. Міне, осы тәріздес 

коммуникативтік белгілер ғылыми мәтіннің мазмұндық тұрғыдан 

ұйымдасуына негіз болады.  

 

 

                                                
 Мысалдардың көлемі ұзақ (бір немесе бірнеше абзацты қамтитын) болғандықтан, абзацтың, болмаса 
ойтүйдектің ретін, басқы сөйлемін көрсетумен шектелеміз.  



4.2. Ғылыми мәтіндердегі баяндау тәсілдері 

  

 Мәтіннің мағыналық және құрылымдық бірліктерін айқындайтын 

маңызды бірліктерінің бірі – оның орамдылығы (байланыстылығы). Ғылыми 

тілде орамдылық категориясы мәнмәтін есебінен (субституттар, 

орамдылықтың функционалдық құралдары), формалды-логикалық байланыс 

негізінде (шегендеуіштер, жалғаулықтар, логикалық бірлікті көрсететін 

тиянақтаушы етістіктер) жүзеге асады. Бұл ілгеріде сөз болған «жаңа 

білімнің» жеткізілу мүмкіндігін, сондай-ақ «ескіден» «жаңаға» ауысудың 

оңтайлы амал-тәсілдерін туғызады. Мазмұндық жағынан мұндай мәтіндік 

бірліктер (сөйлеу бірліктері арқылы көрінетін) шындық болмыс бейнесінің 

ғылыми (теориялық) бейнемен аралығындағы жүйелі референттік қатынасты 

қамтамасыз етеді және бұл ғылыми мәтіндердің қайсысына болмасын тән 

белгі болып табылады.  

Ғылыми мәтін тілі монологтық сөйлеумен байланысты болып келеді. 

Сондықтан монологтық сөйлеудің функционалдық-мағыналық типтері 

хабарлау, сипаттау, талқылау ғылыми мәтіндерге де  тән. “Синтаксистік 

күрделі бірліктер сөйлеу мақсатына, сөйлеу предметінің сипатына, 

функциональдық ерекшеліктеріне қарай суреттеу, сипаттау, дәлелдеу 

сипатты бірліктер болып үш түрге бөлінеді. Осы суреттеу, баяндау, дәлелдеу 

сол бірліктердегі компонентердің құрылуы, түзілісі үшін контекстік қызмет 

атқарады» [141, 25-б.]. 

Аталмыш баяндау тәсілдерінің мәтіндегі мазмұн мен форманың 

бірлігін ашуда қызметі үлкен. Өйткені қандай да бір функционалдық стильде 

жазылған мәтінді лингвистикалық зерттеудің әдіснамалық негізі – мазмұн 

мен форманың бірлігіне сүйенеді. Бұлар шығарманың бір-бірімен 

байланысты екі жағы ретінде диалектикалық бірлікте қаралады. Көркем 

мәтінге байланысты бұл мәселенің қаншалықты өзекті екенін Б. Шалабаев 

былай деп жазады: «Тексті стилистикалық талдау – мазмұнның формалану 

сипатын ашу, яғни текстің құрылымын ашу деген сөз. Ондай стилстикалық 

талдаудың әдістемесі де соған сай болуға тиіс: талдау жекелеген тілдік 

тұлғаларды табу, анықтау тұрғысынан емес, ал солардың байланыстарын, 

қарым-қатынастарын ашу тұрғысынан жүргізіледі» [142, 7-б.].  

 Мәтіндегі баяндау тәсілдерінің түрлері туралы бұл зерттеуші мынадай 

пікірде: “Сонымен, суреттеу, әңгімелеу, ойталқы – монологтық сөйлеудің 

құрылымдық-стилистикалық типтерін құрайды. Суреттеу – бейнелеудің 

кеңістіктегі дамуы болса, әңгімелеу – мезгілдік дамуы, ал ойталқы – 

логикалық дамуы. Бұлардың көркем прозада таза түрде кездесуі сирек, 

көбінесе араласып келіп отырады. Осы баяндау типтерінің ерекшеліктері, 

бір-бірімен қатынасының сипаттары көркем проза тілінің дамуын белгілейді” 

[142, 10-б.]. 

 Тіл білімінің келесі бір маманы Ж. Жакупов осы орайда мынадай 

көзқараста: «Орамды тілде суреттеу немесе баяндау мәтініндегі бірліктер 

“таза” күйінде ұшыраса бермейді, көбінесе бір бірліктің ішінде суреттеу мен 

баяндау араласып отырады. Ой қорыту мәніндегі дәлелдеу сипатты бірліктер 



әдетте, үш бөліктен тұрады: тезис (тақырып, бастау, кілт), дәлелдеу (негізгі 

бөлік) және қорытынды. Бұл сияқты бірліктер ғылыми стильге тән, сирек те 

болса көркем әдебиетте ұшырасып отырады. Ой қорыту мәніндегі 

синтаксистік күрделі бірліктерде аталған үш кезеңнің бәрі бірдей болуы 

міндетті емес» [141, 25-б.]. 

 Айта кететін бір жайт, шығарманың композициялық құрылымын 

түзетін бұл баяндау тәсілдері әдебиеттерде терминологиялық жағынан бірізді 

қолданылмайды. Бір зерттеушілер бұларды сөйлеудің функционалдық-

мағыналық типтері десе, енді бірі баяндау тәсілдері, түрлері деп 

қолданады. Сонымен бірге баяндау тәсілдерінің түрлері де бірізді 

қолданылмайды. Біз өз жұмысымызда бұл баяндау тәсілдерін хабарлау, 

сипаттау, ойталқы (Соңғысы Б.Шалабаевтың терминологиясы бойынша) 

деп алдық. Біздің ойымызша, ғылыми мәтіндердің мазмұндық-құрылымдық 

үлгісі солай айтуға мүмкіндік береді. Кез келген ғылыми мәтіннің 

коммуникативтік мақсаты – жаңа бір мазмұнды хабарлау, соны білім 

жағынан автордың өзі деңгейлес мамандарға жеткізу. Ал бұл хабарлау өз 

кезегінде сипаттаусыз жүзеге асқан емес. Сипаттау – ғылыми мәтіндерде бір 

ұғымның, құбылыстың, мәселенің жан-жақтылығын ашу үшін керек. 

Ойталқы – ғылыми мәтінге тән негізгі баяндау тәсілдерінің бірі. Онсыз 

ғылыми мәтіндерде баяндау қолданылмайды да, себебі кез келген ғылыми 

мәтін ғылыми ойдың дамуының бірнеше логикалық сатысынан тұратын 

шығарма болмақ. 

Төменде баяндау тәсілдерінің осы түрлеріне жеке-жеке тоқталамыз. 

Хабарлау.  Бұл термин ғылыми әдебиеттерде «әңгімелеу», «баяндау» 

т.т. әр түрлі аталып жүр. Біз өз жұмысымызда хабарлау деп алдық. Бұлай 

атауымыздың екі себебі бар: біріншіден, әңгімелеу көбінесе көркем 

әдебиеттің «негізгі баяндау формасы» ретінде (Б. Шалабай) көркемдік реңкі 

басым көрінетін термин, нақты оқиғалардың, құбылыстардың арасын 

байланыстыратын баяндау тәсілі. Ғылыми мәтіндердегі ақпарат 

жалпыланған, дерексізденген күй-қалыпта болатындықтан, оларды әңгімелеу 

арқылы емес, хабарлау арқылы жеткізіледі деп ұққан дұрыс сияқты. Сонда 

хабарлаудың негізіне ғылыми ақпараттың (құбылыстың, іс-әрекеттің) 

бірізділікпен баяндалуы жатады. Екіншіден, баяндау сөзін алмау себебіміз – 

бір сөзді екі рет қайталап тавтологияға ұрынбас үшін. Сөйтіп, хабарлау, 

сипаттау, ойталқы тәрізді баяндау тәсілінің бір түрі болып табылады. 

Еңбекте хабарлау тәсілінің жұмыс анықтамасы ретінде мынаны алдық: 

ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында туындайтын әр қилы ақпараттарды 

баяндау немесе хабарлау, я болмаса әр тектес ғылыми мазмұндағы деректер 

туралы ақпарат. Мысал келтірейік:  

Аналитикалық химияның мақсаты жаңа анықтау әдістерін зерттеу 

немесе белгілерін жетілдіру, сондай-ақ анализдерді тәжірибе жүзінде іске 

асыру болып табылады. Сонымен қатар, аналитикалық химияның мақсаты 

анализдің, аналитикалық әдістердің теориялық негіздерін жан-жақты 

және кеңінен зерттеу, әртүрлі ортада элементтер мен олардың 

қосылыстарының болу формаларын, агрегаттық күйін оқып үйрену, 



координациялық қосылыстардың тұрақтылығын және құрылысын, құрамын 

анықтау, заттардың термиялық, оптикалық, электрохимиялық, магниттік 

және т.б. сипаттамаларын зерттеу. Химиялық реакциялардың 

жылдамдығы мен стехиометриясын, катализатордың және басқа түрлі 

факторлардың әсерін зерттеу маңызды құрам бөлігі болып табылады. 

Жасалған анализ методикасының метрологиялық сипаттамасын 

анықтамай және оларды метрологиялық аттестациядан өткізбей, ол 

методикалардың дәлдігі, қайталанғыштығы және дұрыстығы туралы айта 

алмаймыз. 

Әрбір табиғи құбылысты шын түсіну үшін элементтердің мөлшерлік 

қатысы, кеңістіктегі орны, олардың қосылыстары және компоненттерінің 

арақатынасы туралы мәліметтер болуы қажет. 

Мөлшерлік  анализ  тек  химия ғылымының дамуына ғана емес, сондай- 

ақ химиялық зерттеулердің берілген мәліметтерін және бірінші рет 

аналитикалық химия нәтижелерін пайдаланатын басқа да ғылымдарға игі 

әсерін тигізе бермек. 

Аналитикалық химияның теориялық негізін жаратылыстанудың іргелі 

заңдары құрайды, олар: заттың массасы және энергиясының сақталу заңы, 

зат құрамының тұрақтылығы, әрекеттесуші массалар және 

эквиваленттер заңы, Д.И.Менделеевтің периодтық заңы, А.М.Бутлеровтың 

химиялық құрылыс теориясы және т.б. 

Аналитикалық     химия    іс    жүзінде     барлық     жаратылыстану 

ғылымдарының дамуына мүмкіндік туғызады. Ол биология, биохимия, 

минералогия, геология, геохимия, медицина және басқа да ғылымдар үшін 

өте қажет. Бұдан басқа мөлшерлік анализ тәжірибе жүзінде үлкен мәнге 

ие. Дайын немесе синтезделген өндірістік шикізаттың сапасы, алынатын 

өнеркәсіптік өнімнің мақсатқа сай, жарамды болуы, өндірістік 

технологияны бақылау, осы және басқа да көптеген проблемалар өздерінің 

шешімін    табу    үшін     мөлшерлік    анализді     қолдануды     талап    етеді  

(Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия).  

 Келтірілген хабарлау сипатындағы мәтін бес абзацтан тұрады. 

Сөйлемдік құрылымы жағынан көбінесе күрделенген жай сөйлемдерден 

құралған. Сөйлемдердің құрамында бірыңғай мүшелер ерекше 

белсенділігімен көзге түседі. Айталық, бірінші абзацтың бірінші сөйлеміндегі 

бірыңғай баяндауыштар (зерттеу, жетілдіру, іске асыру т.т.), екінші, 

үшінші сөйлемдерде бірыңғай толықтауыштар (әдістердің теориялық 

негіздерін, ...формаларын, агрегаттық күйін т.т.), төртінші сөйлемде 

бірыңғай бастауыштар (методикалардың дәлдігі, қайталанғаштығы, 

дұрыстығы) сөйлем құрамынан орын алған. Бірыңғай мүшелердің 

соншалықты жиі қолданылуының себебі – ғылыми мәтіннің коммуникативтік 

мәнінде жатыр. Ғылыми мәтіндердегі бірнәрсені дәлелдеу, нақтылау, топтау, 

қайталау сияқты баяндау элементтерінің қажеттігі бірыңғай сөйлем 

мүшелерінің баяндау тәсілдерінің қай түрінде болсын жиі кездесуіне негіз 

болады.  



 Хабарлау мәтіндерінде хабарлы сөйлемнің белең алатыны белгілі жайт. 

Ондай сөйлемдер көбінесе етістікті болып келеді, баяндауыштары ойлау 

етістіктерінен жасалады. Бұл әрине, мұндай мәтін түрлерінде сындық 

мәндегі, көбіне есім сөз баяндауыш болатын сөйлемдер қатыспайды деген 

сөз емес. Ондай сөйлемдердің негізгі қолданылатын ортасы сипаттау 

мәтіндері, сонымен бірге олар хабарлау мәтіндерінде де кездеседі. Мысалы, 

Бұдан басқа мөлшерлік анализ тәжірибе жүзінде үлкен мәнге ие деген 

сияқты. 

 Бір айта кететін жайт - хабарлау мәтіндеріндегі етістікті сөйлемдердің 

орны туралы. Баяндауыш қызметіндегі етістіктер мезгілге бейтарап 

жалпылама-дерексізденген мағынада қолданылады. Олар нысанға тікелей 

тіркесіп, яғни сабақталып немесе тікелей тіркесімділікте болмай, салт 

күйінде жұмсала береді. Нысанның сабақты етістіктермен тіркескен 

аралығында қосылатын пысықтауыштық т.б. мәндегі сөздер сөйлемді 

күрделендіре түседі, мәтінде сөз болып отырған ғылыми-зерттеу саласының 

жаратылыстық табиғатына байланысты туындайды. Мысалы: ... әдістерін 

анықтау // ... әдістерін тәжірибе жүзінде анықтау; ... белгілерін жетілдіру 

// ... белгілерін жан-жақты жетілдіру; ... оларды өткізбей // ... оларды 

метрологиялық аттестациядан өткізбей және т.т.  

 Хабарлау мәтіндерінде қандай да бір мәселенің негізін салушы, соны 

түбегейлі зерттеген оқымыстылар жайлы, олардың еңбектері, белгілі бір 

ғылым саласының даму тарихын хабарлау мазмұны т.т. жеткізіледі. Оны 

мына мысалдардан көруге болады: 

 1) Сапалық  анализдің  негізін  салушы  Р.Бойл  деп  (1627-1691) санауға 

болады, ол бейорганикалық заттардың сапалық анализінің негізін баяндаған. 

Р.Бойль күрделі заттардың ыдырамайтын құрам бөліктері ретінде 

химиялық элементтер туралы түсінік енгізді. Қышқыл және сілтілерді 

анықтау үшін ол әр түрлі гүлдердің тұнбасын пайдаланады, мысалы, 

қоғажай, көктікен және т.б. Аналитикалық химия ғылымының Россияда 

негізін салушы М.В.Ломоносов (1711-1765) болып табылады. Ол ең алғаш 

өзінің эксперименттік жұмысында бастапқы және соңғы өнімдерді өлшеуді 

қолданды, көптеген анализ әдістерін жазып баяндады, олар “Металлургия 

және тау-кен жұмыстарының алғашқы негіздері” деген еңбегінде жарық 

көрді. 1744 ж. Сапалық реакцияларды оқып үйренгенде микроскопты алғаш 

рет қолданды, ал кристалдардың пішіні бойынша зерттелетін затта жеке 

иондардың барлығы туралы қорытындылар жасады. Бұл 

микрокристаллоскопиялық анализдің алғашқы қадамдары болды. Россияда 

бірінші химиялық ғылыми-зерттеу лабораториясының негізін 1748 ж. 

М.В.Ломоносов салды. Лаборатроияда кен, металдар, мозаика және т.б. 

материалдардың химиялық анализі жүргізілді, мұнда тұндыру, сүзу, 

кептіру,   аса   қыздыру,   өлшеу  және  т.б.  операциялар  жүзеге  асырылды  

(Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия). 

2)  Д.И. Менделеев  элементтердің  периодтық  жүйесі  туралы   бірінші 



хабарландыруын 1869 ж. наурызында Орыс химиктер қоғамында жасады, 

ал желтоқсанда Ю.Л.Мейер (неміс ғалымы) осыған ұқсас жүйені баспасөзде 

жариялады, сол үшін екеуіне де 1882 ж. Король Қоғамы Дэви медалін 

силады. Олардың екеуі де сол кезде белгілі болған ~50 элементті атомдық 

салмақтарының (массасы) өсу ретімен орналастырды. 

Бірақ   Д.И. Менделеев  өзінің   бірінші   статьясында-ақ   элементтер 

қасиетінің периодтылығының мәнін бірінші болып бағалады, ол 

элементтердің топтық ұқсастығын маңызды деп санағаны соншалықты, 

қажет болған жағдайда элементтер ретін, олардың атомдық салмағының 

мәніне қарсы өзгертіп отырған. Бұл сол кезде белгілі болған атомдық 

салмақтардың мәнінің қателігін дәлелдейтінін атап көрсеткен, мұның 

көпшілігі кейіннен расталды. 

 Д.И.Менделеевтің периодтық заңы әлі белгісіз элементтер мен 

олардың қосылыстарының қасиеттерін болжауға, оларды бөліп 

ажыратуға, бөліп алуға және анықтауға, дұрыс анықталмаған белгілі 

элементтердің атомдық массаларын қайта жөндеуге мүмкіндік жасады. 

Бұл заң көптеген химиялық, аналитикалық және басқа мәселелерді шешуге 

мүмкіндік туғызды (Сонда). 

3) Биохимия  ХІХ  ғасырдың  аяғына  жақын физиология мен органикалық 

химия ғылымдарынан жеке ғылым ретінде бөлініп шықты. Бұл саладағы ең 

алғашқы ірі жаңалықтардың бірі, орыс ғалымы К.С.Кирхгофф ашқан (1814 

жылы) крахмалдың диастаза ферменттерінің әсерінен ыдырауы болды. 

Бірақ бұл жылдары биохимиялық зерттеулердің теориялық түсініктердің 

аздығына сәйкес қолдау таппады. Бұл кезде Европада әлі виталистік 

түсініктер, идеализм кеңінен орын алған болатын. ХІХ ғасырдың аяғында 

ғана биохимия медицина мен ауыл шаруашылығына көмегін тигізе отырып, 

тез дами бастады. Биохимия ғылымының дамуына Д.И.Менделеев, 

А.М.Бутлеров, И.И.Мечников, И.М.Сеченов, А.Я.Данилевский, И.П.Павлов, 

К.А.Тимирязев, М.В.Ненцкий, В.И.Палладин сияқты орыс ғалымдары 

өздерінің зор үлестерін қосты (А.Ж. Сейтембетова, С.С. Лиходий  

Биологиялық химия). 

 Таза хабарлау мақсатында жазылған мәтіндердің өзінде логикалық 

даму болады. Демек, ондай мәтіндерде айтылып отырған мәселенің мән-

жайы, міндеті, оның туындауының негізі, себебі, салдары баяндалады. Соған 

орай оны құрайтын сөйлемдердің арасындағы мағыналық қатынастар да 

түрлі болып келеді. Хабарлау мәтініне жататын мына бір абзацты талдайық: 

а) Мәселенің көтерілуі: Қазіргі кезде дүниежүзілік маңызы бар 

мәселелердің бірі – қоршаған ортаны қорғау. 

 Бұл субъект-предикат қатынасындағы есімді сөйлем арқылы берілген. 

 ә) Көтерілген мәселенің шығу негізі: Техниканың, әсіресе, қара және 

түсті металлургияның, химия өнеркәсібінің, тау-кен өндірісінің, автомобиль 

транспортының, мұнай-газ өнеркәсібінің дамуына және көмір, мұнай, газ 

отындарының жануына байланысты ауаға, суға әр түрлі газдар: азот, 

көміртек, күкірт оксидтері, күл, шаң-тозаңдар, металдардың 

қосылыстары, органикалық қосылыстар көптеп қосылады.  



 Жай сөйлемнің күрделенген түрі арқылы берілген. Құрамында 

бірыңғай пысықтауыштар, айқындауыш мүшелер қатысқан. Олар сөйлемде 

айтылған ойды нақтылау үшін қызмет етеді. Өзінің алдындағы сөйлеммен 

іліктестік, мезгілдестік қатынаста келеді. 

 б) Көтерілген мәселенің салдары: Бұл заттар адамдардың, 

жануарлардың, өсімдіктердің тіршілік етуіне үлкен зиянын тигізеді.  

 Бұл сөйлемде алдыңғы сөйлеммен іліктестік қатынаста келеді, сөйтіп, 

мәселенің әрі қарайғы логикалық дамуын көрсетеді. Мұнда да ілік септік 

тұлғасындағы бірыңғай мүшелер қатысып тұр. 

 в) Салдарды жою жолдары соңғы сөйлемде баяндалады: Сондықтан 

химияның мақсаты жоғарыда аталған өнеркәсіптер мен транспорттардың 

жұмыс істеуі кезінде бөлінетін улы заттарды залалсыздандыру немесе 

пайдалы қосалқы өнімдерге айналдыру, яғни бір өндірістің қалдығын екінші 

өндірістің шикізаты ретінде пайдаланып, аймақтық қалдықсыз жұмыс 

істейтін өнеркәсіптердің кешенін жасау болып отыр (К.Аханбаев. Химия). 

 Жай сөйлемнің күрделенген бұл түрі алдыңғы сөйлемдермен себеп-

салдарлық қатынаста тұрады. Бір субъектінің (тәуелдік тұлғадағы химиялық 

мақсаты тіркесі) түрлі әрекетін (залалсыздандыру, айналдыру, пайдаланып, 

жасау, болып отыр) білдіреді. Мұнда да бірыңғай мүшелер, оралымдар 

сөйлем құрамын кеңейтуге қатысып тұр. 

 Сөйтіп, келтірілген сөйлемдердің барлығы бір тақырыпты, оны 

логикалық-семантикалық даму жағынан көрсету үшін құрылған. 

Ғылыми мәтіннің хабарламалық сипаты онда хабарлау түрінің жиі 

кездесуіне негіз болады. Айталық, әдебиеттану мәтіндерінде (соның ішінде, 

әдебиет тарихы) жиі кездесетін сондай мәтін үзіктері белгілі бір 

шығармашылық тұлғаның өмірбаянына қатысты болады. Б. Кенжебаев 

туындыларында өмірбаяндық баяндаулар міндетті түрде қатысады. Мысалы:  

Қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы белгілі қоғам қайраткері, ақын, 

журналисі Мұхаметжан Сералин 1871 жылы қазіргі Қостанай облысы, 

Қарабалық ауданы, “Өрнек” колхозы жерінде туған. Руы – қыпшақ, қыпшақ 

ішінде тама-бұға, тама-бұға ішінде – қожа деп аталады. 

Мұхаметжанның әкесі Сералы, атасы Тұрсынбай. Сералы әке-

шешесінен жастай жетім қалады; кедейшілікпен күні өтеді; пысық, шешен, 

өлең шығаратын жан екен. 

Мұндай баяндаулар тұлғаның шығармашылық лабораториясына 

ұласады, соған жетелейтін алдын ала дайындау кезеңінен өткізетін көпір 

іспетті. Жалпы әдеби шығармаларда мәтін құрудың дәстүрлі сұлбасы 

шығармашылық тұлғаның өмірбаяны, шығармашылығын жалпы сипаттау, 

жеке шығармаларын талдау  сияқты болып келеді. Баяндау соның бәрінде 

қатысып отырады.  

  Сипаттау. Бұл термин көркем әдебиет тілі материалдарына қатысты 

«суреттеу» (Б. Шалабай), «суреттеме» (Ж.А. Жакупов) деген атаулармен 

қолданылып жүр. «Әңгімелеу» сөзі тәрізді «суреттеуде» де  көркемдік реңк 

айқын көрінетіндіктен, ал ғылыми-зерттеу ісінде белгілі бір ұғымның 

сапалық белгілерін неғұрлым нақты ашып көрсетуге ұмтылатындықтан, біз 



өз тарапымыздан сипаттау терминін қолданғанды ұтымды санаймыз. 

Ғылыми тілді сипаттау мәтіндері жиі кездесіп отырады. Баяндаудың бұл 

тәсілі бір ұғымды мүмкіндігінше жан-жақты сипаттауды және сол арқылы 

анықтама беруді (немесе керісінше) мақсат етіп қояды. Төменде келтірілетін 

мысалдардан соны аңғарамыз. 

 Жүйе фазасы (символы ø) – бұл химиялық құрамы мен физикалық 

қасиеті жағынан біртекті және жалпы көлемінің басқа бөліктерінен 

жіктеу бетімен ажыратылған тепе-теңдіктегі жүйе көлемінің бір бөлігі. 

Фаза – бұл физикалық шама емес, ұғым. Фаза ұғымы өте кіші 

көлемдерге және өте дамыған жүйелерге жатпайды. Фаза сұйық, қатты 

және газ тәріздес болады.  

 Жүйе компоненті (символы k) жеке химиялық зат түрінде 

оқшауланған күйде болуға қабілетті жүйенің тәуелсіз құрам бөлігі болып 

табылады. Компонент те физикалық шама емес, ұғым.  

 Гомогенді жүйе – оны құрайтын бөлімдерге ажыратылатын, 

жіктеуші беттері жоқ жүйе болып табылады. Гомогенді жүйенің барлық 

учаскелері құрамы мен қасиеті бойынша біртекті, мысалы, газдар қоспасы, 

ауа (егер онда қатты бөлшектер болмаса), тұздар, қышқылдар,  негіздердің 

қанықпаған ерітінділері. Гомогенді жүйеде бір ғана фаза бар. 

 Мысалдарда нысанның тұрақты белгілері сипатталған. Сол белгілерді 

сипаттау барысында тілдік құрылымдар іріктеліп, сұрыпталып 

пайдаланылған. Бірыңғай мүшелер алынған нысанның түрлі белгілерін 

құрап, өздеріне тиісті синтаксистік тұлғаларда (изафеттік құрылыста: 

химиялық құрамы // физикалық қасиеті; барыс септік тұлғасындағы зат 

есімдер: көлемдерге // жүйелерге; сын есімдер күйінде: біртекті // жалпы 

т.т.) жұмсалады. Бұл бірыңғай компоненттер мазмұндық жағынан басқа-

басқа нәрселерді автордың мақсатына сәйкес теңдестіріп қолданған. Бір 

ұғымның түрлі белгілері бірізді санамаланып беріледі (Мысалы: Фаза сұйық, 

қатты және газ тәріздес болады;  Фаза – бұл физикалық шама емес, ұғым 

және т.т.). Сындық мағынаны білдіретін сапалық және қатыстық сын есімдер 

жиі қолданылады: сұйық, қатты, газ тәріздес, біртекті, жалпы т.т. Қандай 

да бір белгінің барлығын немесе жоқтығын көрсететін сөйлемдер қатысқан 

(Гомогенді жүйеде бір ғана фаза бар;  Компонент те физикалық шама емес, 

ұғым). Сипаттау мәтіндерінде есім баяндауышты сөйдемдер көп кездеседі. 

Олар көбінесе мәтін бөлігінің бас шенінде келеді. Етістікті сөйлемдер 

ауыспалы осы шақ тұлғасында келеді.   

 Сипаттама мәтінде бірінші тұрған сөйлемнің рөлі ерекше. Өзінің 

семантикалық мән-мағынасына қарап, оны анықтамалы сөйлемдер деп атауға 

болады. Мұндай сөйлемдер мәтін үзігінде ұйытқы сөйлем, яғни тақырып 

ретінде қызмет атқарады:  

 Ерітінді – бірнеше компоненттерден тұратын, гомогенді бір фазалы 

жүйе. Еріткіште біркелкі жайылған бір не бірнеше еріген заттар немесе 

иондар, еріткіш ерітіндінің компоненттері болып табылады. Ерітінді 

қандай агрегаттық күйде болса, таза түрінде дәл сондай болатын 

компонетті еріткіш деп есептейді, бірақ оның мөлшері берілген жүйеде 



артығырақ болуы қажет, мысалы, ауа – бұл оттектің, көмірқышқыл және 

инертті газдардың, су буының және басқа заттардың азоттағы ерітіндісі 

(ауадағы азот мөлшері көлемінің 78 проценті). Спирт пен су кез келген 

қатынаста бір-бірімен араласады және ерігенше бірдей агрегат күйде 

болады, сондықтан олардың біреуінің мөлшерінің аздығына байланысты 

жүйе судың спирттегі немесе спирттің судағы ерітіндісі бола алады. Егер 

олардың мөлшері бір-біріне жақын немесе шамалас болса, онда мұндай 

жүйені аралас еріткіш деп атайды (Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия). 

 Келтірілген ойтүйдектегі анықтамалы сөйлем – алғашқы сөйлем болып 

табылады. Онда “ерітіндіге” анықтама берілген. Келесі сөйлемдерде сол 

ерітіндінің қасиеттері, компоненттері, қалып-күйі баяндалады. Алғашқы 

сөйлем өзінен кейінгі сөйлемдермен іліктестік, мезгілдестік қатынаста келеді. 

Мәтін үзігіндегі сөйлемдердің предикаттық бөліктерінде шақтық-жақтық 

біркелкілік орын алған.  

Сипаттау мәтіндерінде ұғымның қасиеттерін баяндау барысында жай 

сөйлемдермен қатар, құрмалас сөйлемдер де қолданылады. Сабақтас 

құрмалас сөйлем түрлерінің ішінде шартты бағыныңқылы, амал 

бағыныңқылы, сондай-ақ көп бағыныңқылы сабақтас сөйлемдер, ал салалас 

сөйлем түрлерінен себептес, мезгілдес, көп компонентті түрлері және аралас 

құрмаластар жиі кездеседі. Мысалдар: 

 Шартты бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем: 

Егер кеңістікте ядролар мен электрондардың бөлінуі оң және теріс 

зарядтардың ауырлық орталықтары сәйкес келмейтіндей болса, онда 

молекула     тұрақты    электрлік    дипольдік   моментке      ие    болады...  

(С.Ж. Жайлау, Қ.С. Құлажанов. Физикалық және коллоидтық химия);  

 Ерітінді қандай агрегаттық күйде болса, таза түрінде дәл сондай 

болатын компонентті еріткіш деп есептейді, бірақ оның мөлшері берілген 

жүйеде артығырақ болуы қажет, мысалы, ауа – бұл оттектің, 

көмірқышқыл және инертті газдардың, су буының және басқа заттардың 

азоттағы ерітіндісі (ауадағы азот мөлшері  көлемінің 78 проценті); 

 Егер олардың мөлшері бір-біріне жақын немесе шамалас болса, онда 

мұндай жүйені аралас еріткіш деп атайды (Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық 

химия). 

  Амал бағыныңқылы сабақтас сөйлемдер:  

 Өлшендіні (воронка) арқылы өлшеуіш колбаға толық құйып, ерітіндіні 

белгіге дейін сәйкес еріткішпен сұйылтады. Колбаны тығындап, мұқият 

араластырады. Осы ерітіндінің белгілі өлшерін (аликвоталық бөлігін) 

тамшылатқышпен   алып,   конус   тәрізді   колбаға  құяды  да   титрлейді 

(Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия). 

 Салыстырма бағыныңқылы сабақтас сөйлемдер:  

Гемоглобин оттек молекуласын тірі организмнің әрбір клеткасына 

жеткізіп, ал клеткалардан тіршілік ету процестерінің соңғы заты болып 

табылатын   көмір   қышқыл    газын    алып    кетеді     (А.Ж. Сейтембетова,  

С.С. Лиходий. Биологиялық химия).  

    Мезгілдес салалас сөйлемдер: 



 Белоктардың судағы ерітіндісі гидрофилді коллоидтық қасиет 

көрсетеді және олардың ерітіндісінде Тиндаль конусын беретін “сәулені 

шашырату” құбылысы байқалады;  

Бұл әдісті диализ дейді және медицинада кеңінен қолданылады 

(бүйректің қызметі) (А.Ж. Сейтембетова, С.С. Лиходий. Биологиялық 

химия).  

Көп компонентті салалас сөйлемдер: 

  Спирт пен су кез келген қатынаста бір-бірімен араласады және 

ерігенше бірдей агрегат күйде болады, сондықтан олардың біреуінің 

мөлшерінің аздығына байланысты жүйе судың спирттегі немесе спирттің 

судағы ерітіндісі бола алады. 

Тамшылату әдісіне қарағанда бұл әдіс едәуір дәл, мұнда өлшеуіш колба 

немесе тамшылатқыш (пипетка) көлемінің жеткіліксіздігінен болатын 

кемшілік    байқалмайды,    бірақ   көп    еңбектенуді   талап     етеді  

(А.Ж. Сейтембетова, С.С. Лиходий. Биологиялық химия).  

 Аралас құрмалас сөйлемдер:   

Мысалы, мектептегі оқушының ойлау және сөйлеу ерекшеліктерін 

зерттеу керек болса, ол үшін зерттеуші оқушының әрбір сабақ үстіндегі 

жеке сөздерін, сөйлемдерін стенографиялап, күнделікке түсіреді, кейін оны 

тиянақты    түрде    талдайды    да,     тиісті     қорытынды     шығарады  

(Қ. Жарықбаев. Психология); 

 Ерітінді қандай агрегаттық күйде болса, таза түрінде дәл сондай 

болатын компонетті еріткіш деп есептейді, бірақ оның мөлшері берілген 

жүйеде артығырақ болуы қажет, мысалы, ауа – бұл оттектің, 

көмірқышқыл және инертті газдардың, су буының және басқа заттардың 

азоттағы   ерітіндісі   (ауадағы   азот   мөлшері    көлемінің  78   проценті)  

(Қ.С. Құлажанов. Аналитикалық химия) және т.б.  

  Бұл сөйлем түрлерінің әрқайсысы белгілі бір мақсатқа бағына 

жұмсалады. Шартты бағыныңқы сөйлемдер ғылыми-зерттеу жұмысының 

барысындағы түрлі іс-әрекеттердің орындалуын және олардың нәтижелерін 

айқындауда көп қолданылады. Кезінде профессор Қ. Есенов шартты 

бағыныңқылардың компоненттері арасындағы мағыналық қарым-

қатынастарды үш салаға бөліп қарастырған: реалды шартты бағыныңқы, 

ирреалды шартты бағыныңқы және болжамды шартты бағыныңқы [Мына 

еңбекті қараңыз: 143, 79-80-б.]. Ғылыми баяндауларда реалды шартты 

бағыныңқы сабақтас сөйлемдер жиі қолданылады. Оның себебі де аталып 

отырған сөйлем түрінде хабарланған әрекеттердің жүзеге асатындығында. 

Амал, салыстырмалы сабақтастар тәжірибенің, құбылыстардың 

сипаттамасын беру кезінде пайдаланылады. Мезгілдес салаластар іс-

әрекеттің жалғастығын көрсетеді, және, ал жалғаулықтары арқылы жасалады. 

Түрлі мағыналық қатынастарды білдіруде көп бағыныңқылы сабақтастар, көп 

компонентті салаластар, сондай-ақ аралас құрмалас сөйлемдер 

пайдаланылады.  



 Сөйтіп, сипаттау тәсілі белгілі бір құбылыстың, заттың, іс-әрекеттің 

немесе жай-күйдің негізгі белгілерін, ерекшеліктерін, құрамын 

мүмкіндігінше жан-жақты баяндап беруде қолданылады.  

  Ойталқы. Композициялық-сөйлеу формаларының ішінде, әсіресе 

ғылыми мәтінді құру процесінде негізгі тәсіл – ойталқы. Ойталқы – белгілі 

бір мәселенің, сауалдың, теорияның қарастырылуы және олардың 

тақырыптарының логикалық дамуы. Ол ғылыми ой қозғалысының сипатын 

анықтауда керек. Бұл баяндау типі өзінше жеке мәтінді құрайды.  

 Зерттеушілер мәтін үзіктерінің құрылымы көбінесе үш бөліктен 

тұратынын айтады: 

 а) күрделі синтаксистік тұтастықтың барлық мағынасын өзіне қысқаша 

түрде жинақтап тұрған алғашқы сөйлем (бұл атау шартты түрде алынған, 

өйткені басқы бөлік бір ғана емес, екі, үш сөйлемнен де болуы мүмкін); 

 ә) ойдың, теманың дамуын көрсететін ортаңғы бөлік; 

 б) кішкене теманың, ойдың мағыналық және синтаксистік жағынан 

аяқталғанын білдіретін қорытушы бөлік   [144, 7-б.]. 

 Белгілі ғалымдарымыздың еңбектерінде бұл тәсіл жиі қолданылады. 

Айталық, Б. Кенжебаев еңбектеріндегі ойталқы мәтіндері ғалым идеясын, өз  

пікірін өрістету үшін және дәлелдей түсетін нақты дәлеледеме ретінде 

қолданылған. Мына мәтінге назар аударайық, оның тақырыбы: “Ақмолла 

өлеңдерінің көркемдігі”. Автордың айтуынша, ақын өлеңдерінің көркемдігіне 

онша назар аудармаған. Дәлелі: 

 Жоғарыда келтірілген үзінділерден Ақмолла өлеңдерінің түрі, 

көркемдігі де әбден байқалады... 

 Бірінші, Ақмолла өлеңінің құрылысы (буыны, ұйқасы) жөнінде 

ізденбеген, ешқандай жаңалық таппаған: өзінен бұрынғы, өз тұсындағы 

қазақ өлеңдерінің үлгісімен жазған. Яғни он бір буынды, ақсақ ұйқасты етіп 

жазған. 

 Екінші, Ақмолла өлеңнің буынын, ұйқасын қиыстыруға  онша шебер 

емес, қайта олақ деуге болады. Оның өлеңдерінің буыны кейде асып кетіп, 

кейде кем қалып отырады; ұйқасының буын өлшемі, үн әуезі дәл келіп, нақ 

түсіп, жатық болмай тұрады... 

 Осыған қарағанда Ақмолла өлеңінің сыртына: буын өлшемі мен 

ұйқасына, шеберлік, көркемдігіне мән бермеген, көңіл қоймаған... 

(Б.Кенжебаев. ХХ ғасыр басындағы әдебиет). 

 Өз пікірін осылай баяндай отырып, сонымен бірге автор Ақмолла 

өлеңдерінде ешбір көркемдік жоқ дегенге келіспейді. Дәлел ретінде мынадай 

абзацтарды келтіреді: 

 Өйткені Ақмолла өлеңдерінде сөз образдары: теңеу, шендестіру, 

салыстыру әрі көп, әрі көп ретте жаңа. Ол қазақтың ауыз әдебиетінде 

бұрыннан келе жатқан, өзінен бұрынңы қазақ ақын-жазушылары жасаған 

сөз образдарын көп, орынды қолданып, сонымен бірге өзінше жаңа сөз 

образдарын жасайды... 

 Міне, мұндай сөз образдары Ақмолла өлеңдерінде көп ұшырайды. 



 Онан соң, Ақмолла өлеңдерінің шешен, өткір айтылған мақал, мәтел, 

афоризм сияқты болып шыққан жерлері мол... (Сонда). 

 Келтірілген ойталқы мәтінінен мынаны аңғарамыз: мәтін бір-бірімен 

тығыз байланысты пайымдаулардан тұрады, айтылған пікірдің негізі, дәлелі 

ұсынылады, сөйлемдер логикалық жағынан бірін-бірі толықтырып отырады. 

Мұндай мәтіндерде тақырыптың тұтастығы қамтылады. Тақырып 

тұтастылығы себептілікке негізделеді (Келтірілген мәтінде себептілік 

байланыс бірінші, екінші, осыған қарағанда, бірақ, өйткені, міне, онан соң  

сияқты сөздер арқылы жасалады).  

Демек, ойталқы мәтіндері ғылыми құбылыстардың өзара байланысын, 

бір-біріне тәуелділігін көрсету үшін сөйлемдерді, оны құрауға қатысатын 

элементтерді байланыстырады. Оларда ғылыми құбылыстар түсіндіріледі, 

негізделеді, дәлелденеді және теріске шығарылады. Соның бәрі айналып 

келгенде, ойталқы мәтінін құруға ат салысады. Б. Кенжебаев кейбір әдеби 

құбылыстарды талдауға келгенде мына сұлбаны пайдаланады: “Бұл бекер” 

немесе “Бұл дұрыс емес” предикативтілік тіркесі  “өйткені” + өз пікірін 

дәлелдеу. Мысалы: 

 Кейбір жолдастар Мұхаметжан Сералин мемлекеттік Дума туралы 

жазған мақалаларында әсіресе, “Юбелей туралы” деген мақаласында 

патша үкіметіне дұрыс ниетте болды, - дейді. 

 Бұл бекер. Өйткені, алдымен, “Юбелей туралы” мақалаға қол 

қойылмаған. Оның Мұхаметжандікі болмауы да мүмкін. Бол қойғанда да 

онан патша үкіметіне деген жақсы ниет лебі есіп тұрған жоқ... 

(Б.Кенжебаев. ХХ ғасыр басындағы әдебиет). 

 Сөйтіп, ойталқы баяндау тәсілдерінің бірі ретінде талқылау мәтінін 

құрайды. Талқылау мәтіні оны құрайтын сөйлемдердің логикалық 

бірізілігінен, яғни тақырыптың өзіндік сапаға ие тұтастығынан көрінеді. 

Мысалы: 

Экономикалық      зерттеулердің     маңызды     әдісі     –       ғылыми 

абстракция. Ол басқа да гуманитарлық, жаратылыстану, техникалық 

ғылымдарда қолданылады. Ғылыми абстракция дегеніміз зерттеу пәнін 

жеке, әсіресе кездейсоқ, қысқа мерзімді, дара құбылыстардан біздің 

түсінігімізді оқшаулап, оның тұрақты, әрдайым қайталанатын мәнін, 

маңызын ашу. Осындай болған жағдайда ғана объектіні мүмкіндігінше жан-

жақты қамтуға, оның заңдарын белгілеуге, мүмкіндігінше оларға 

материалдық форма беруге  болады. Мысал ретінде баға қозғалысын алсақ, 

бір қарағанда ол түсініксіз, шегі жоқ, аласапыран процесс тәрізді, бірақта 

баға динамикасы (өрісі) нақтылы факторлармен: керексіну және ұсыныс, 

өндіріс    және    тасымал    шығындары    т.с.с.   белгіленеді   (Я.  Әубәкіров,  

М. Есқалиев. Экономикалық теория негіздері ). 

 Келтірілген мәтінде сөйлемдер логикалық бірізділікке құрылған. Оның 

тақырыбы және сол тақырыпты жүйелі түсіндіру, дәлелдеу бар. Мәтін үзігі 

тақырыптық тұтастыққа ие. Бұл оның басты сапалық белгісі. Мұндай 

сапалық белгі сол мәтіннің шынайы (объективті) мазмұнына, яғни 

себептілікке, себептілік байланысқа негізделеді. Себептілік өз кезегінде 



мақсат, себеп, талап, шартты қатынастарды біріктіріп, тілдік жүйенің белгілі 

бір лексикалық, лексика-грамматикалық құралдары  арқылы  бейнеленеді. 

Ғылыми құбылыстардың өзара байланыстылығы мен тәуелділігін көрсету 

үшін сөйлемдерді және оның құрылымдық элементтерін байланыстырады.  

 Ойталқы жеке пайымдаулардан тұрады. Мына мәтінге назар 

аударайық: 

 Әрине, адамдар көп нәрсеге тәуелді: табиғатқа да, қоғамға да, басқа 

адамдарға да т.т. Ол адамдар өмірінің алдыңғы бет пердесі. Ең алдымен біз 

осы тәуелділікті көреміз. Бірақ біз еркіндік дегеніміз адамның ешнәрседен 

тәуелділігі деп отырған жоқпыз. Біз сол тәуелділікті мойындау немесе 

мойындамау, оған қарсы әрекет ету немесе оның алдында тізе бүгу 

адамның өзінің шешетін нәрсесі дейміз. Ол адамның өзінен бұрын басқа бір 

күштердің алдын ала шешіп қойған түйіні емес. Әркімнің осыны әр 

жағдайда өзі шешуі қажет болып тұрады. Оны ол шешуге тырысады. 

Немесе шешуден тайқиды... (Қ. Әбішев. Философия).  

 Мысалдан көріп отырғанымыздай, әрбір сөйлем жеке пайымдаудан 

тұрады. Ол пайымдаулар түрлі құбылысты емес, бір ұғымды айқындауда 

сабақтастыққа құрылады. Демек, ғалым белгілі бір ой әрекетін жасайды, ол 

ой әрекеттері жеке емес, бір-бірімен тығыз байланыстағы пайымдаулардан 

тұрады және бұлар өз кезегінде ойталқыны құрайды.  

Сонымен бірге мұндай ойталқы мәтіндері айтылған пікірлердің 

шынайылығына, ақиқаттылығына ғана негізделмейді, онда сол пікірлердің 

дәлелі, негізі де қарастырылады. Бұл жағынан келгенде, ойталқы 

мәтіндерінің ішінде хабарлау да, сипаттау да көрініс табуы әбден мүмкін. 

Сондықтан кейбір реттерде белгілі бір мәтіннің қандай баяндау тәсілінде 

жазылғанын айқындау қиынға соғады. Бұған ойталқы аясындағы анықтама 

беру, пікір таластыру түрлері болатынын қоссаңыз, бұл пікірдің растығы 

айқындала түседі. Көптеген зерттеушілер белгілі бір мәтіндердің баяндаудың 

жеке дара түрінде ғана емес, көбіне аралас келетінін айтуы сондықтан. 

Сонымен бірге сөз болып отырған баяндау тәсілдерінің өзіндік мағыналық 

ерекшеліктері де болады. Сипаттау – нысанның тұрақты немесе белгілі бір 

мезгіл аралығындағы белгілерін баяндайтын монологтік хабарлау үлгісі 

болса, хабарлау – даму үстіндегі іс-әрекет немесе күй-қалыпты баяндайтын 

баяндау тәсілі. Бұл екеуінің қарама-қайшы жақтары негізінен, тұрақтылық 

белгісінің болу дәрежесімен ажыратылады. Ойталқы аталған екі тәсілден ой 

қорытындысына негізделуімен және логикалық жағынан сараланып тұрады.   

Ойталқы аясындағы анықтама беру – белгілі бір ұғымның тектік және 

түрлік ерекшеліктерін, айырмашылықтарын ажырататын, тұжырымдайтын 

логикалық тәсіл. Оның мазмұны түсіндіру арқылы ашылады, дами түседі. 

Пікір таластыру - әр түрлі көзқарастарды, даулы мәселелерді талқылайтын 

баяндау тәсілінің бірі. Ол ғылыми мәтін тіліндегі бағалауыштық бағытпен, 

коннотациямен байланысты болып келеді. 

 Анықтама беруге мынадай мысал келтіруге болады:  

 Құрамында қос байланыс бар қосылыстарды қанықпаған 

көмірсутектер – алкендер немесе этилен көмірсутектері деп атайды т.т.  



 Пікір таластыру өз пікірін дәлелдеу, бекіту үшін әр алуан тілдік 

құралдар арқылы жасалады. Онда экспрессивтік синтаксистің белгілері, 

сұраулы сөйлемдер, түсіндіру кезіндегі өзге стильдік элементтер, 

конструкциялар кездесіп отырады: 

 Әрине, маркетингтік саясат өз бетінше тауар да, кәсіпорынның 

кірісін де бере алмайды. Бірақ ол ғылыми зерттеулердің, материалдық-

техникалық және басқа да ресурстық қамтамасыздандырудың, өндірістік 

үрдістің, тауар өндірушілердің іс-қимылдарын қаржыландырудың 

ақпараттық және ұйымдастырушылық тірегі болады. Ол осылайша 

кәсіпорынның барлық іс-қимылдарын жоспарлаудың, бақылаудың және 

реттеудің негізіне айналуы қажет. Әрине, бұл тұста: “Не маңызды: 

маркетинг пе әлде өндіріс пе? Маркетинг пе әлде жоспарлау ма?” деген 

ыңғайдағы сұрақтар қоюға болмайды. Кез келген іс-қимылдың, өндірістік 

және басқару функцияларының рөлі мен орны олардың шаруашылық 

субьектісін мақсаттарына жеткізу үрдісіндегі маңызымен (немесе іске 

асыру көмегімен) анықталатыны айқын. Сонымен нарықтық экономикада 

маркетинг көрнекті, маңызды қызметтің түрі екені сөзсіз, дегенмен 

маркетинг өндірістік үрдісті іске асыруда басқарудың рөлімен тайталаса 

алмайды. Оның өзінің міндеттері және қолдану аймағы бар. Ал бұл аймақ 

төмендегіше сипатталуы мүмкін: кәсіпорынның, оның барлық буындарының 

және қызметкерінің іс-қимыл кеңістігі мен жағдайларын анықтау, оларға 

қажетті ұйымдастырушылық ақпаратын даярлау; осы сияқты белгілі 

мөлшерде олардың тыныс-тіршілігін жалпы өндірістік жүйенің 

мақсаттарымен, қабылданған әдістермен, құралдармен салыстыра отырып 

бақылау және қиыстыру. Айтылған жайлар жоғарыда (2.1-сурет) 

келтірілген сызбадан да айқындалады. 

Маркетинг жөнінде орын алған көзқарастарды, қағидаларды еске ала 

отырып және оның толып жатқан анықтамаларын (батыс ғалымдарының 

айтуынша, екі мыңға тарта) салыстыра отырып, біз мынадай 

анықтамасын ұсынбақпыз: “Маркетинг – бұл тұтынушыларды айырбас 

арқылы бәсекелестерден артық қанағаттандырып, кәсіпорнынның 

мақсаттарына жеткізетін тауарларды жобалап жасауды, өндіруді және 

өткізуді, сұранымды зерттеу, талдаудаудан алынған деректерге сүйене 

отырып жоспарлау, іске асыру және бақылауды қамтитын кешенді үрдіс”. 

Демек, маркетинг байырғы басқарудың орнын басу мақсатында 

қолданылмайды. Ол нарықтық экономикада дербес шаруашылық 

субъектілердің, өндірістік жүйелердің өзін сақтау және дамуының құралы 

болып табылады  (С. Сатыбалдыұлы. Маркетинг - нарықтану). 

Сөйтіп, ғылыми құбылыстар негізделеді, түсіндіріледі, дәлелденеді 

немесе теріске шығарылады. Осының бәрі ойталқы мәтіндерінде көрініс 

алады. Көп зерттеушілер ойталқы мәтіндерінің мынадай негізгі бөліктерін 

көрсетеді: 1) негіздеу; 2) дәлелдеу; 3) ой қорытындысы; 4) түсіндіру немесе 

баяндау. Мысалы:  



Индукция   дегеніміз   жеке   оқиға,   құбылыстардан   логика   арқылы 

жалпы қағидалар, принциптер шығарылады. Дедукция дегеніміз керісінше, 

жалпы қағидалар негізінде экономикалық объектілердің, процестердің 

кейбір жеке алынға ерекшеліктері сипатталады. Тарихи және логикалық 

танудың бірлігі экономиаклық ғылымда ерекше орын алады. Әрбір 

экономикалық системаның логикалық жүйесі бар. Біріншіден, олар бір-

бірімен динамикалық өзара әсер ететін қатынаста болады. Бүгін аргумент 

(дәлел) болған зат, ертеңінде функция ретінде болуы. Екіншіден, 

системаның әрбір элементі тарихи даму процесінде болады. Сондықтан 

тарихи және логикалық бірлікті сақтау проблемасының маңызы зор. Ол 

системаның және оның элементтерінің пайда болуын білу үшін ғана емес, 

әсіресе  даму  тенденциясын,  сатыларын  анықтауға  қажет  (Я. Әубәкіров,  

М. Есқалиев Экономикалық теория негіздері). 

 Сонымен бірге, жоғарыда да ескертіп өткендей, ғылыми мәтіндерде сөз 

болған баяндау тәсілдері таза түрде ғана емес, араласып та келеді. Бұл 

баяндау тәсілдерінің ұқсастық жақтарын көрсетеді. 

Осы тақырыпшаны қорыта келгенде, композициялық ұйымдасу 

ғылыми мәтіндерде баяндаудың анықтығына, дәлдігіне жету үшін керек. 

Сондықтан логикалық жағынан бірізділік, композициялық мүшеленудің 

жүйелілігі – кез келген ғылыми мәтінге тән. Бұлай болмаса мәтін көбінесе өз 

оқушысына жетпей жатады, оның тілі түсініксіз, құрылысы болбыр, 

ақпараттың берілу формасы шұбалаңқы болып келеді. Осы орайда ғылыми 

шығармалар ғылыми мәтінді ұйымдастырудың өзіндік тетіктерін ескерген, 

семантикалық және синтаксистік жағынан бірлікте, соған сәйкес логикалық 

тұтастықта жазылған туындылар болып табылады.  

 

4.3. Қыстырма және қыстырынды құралымдардың қолданылуы 

 

 Ғылыми мәтіннің ұғымдық-логикалық жағы оның ең маңызды 

белгілерінің бірі екендігі айтылды. Сондықтан ғылыми тілде логикалық 

ойлаудың жүйелілігін көрсететін, соны жасауға қатынасатын тілдік 

құралдарды зерттеу, талдау, мағыналық қырлары мен қызметін түсіндіру тіл 

білімінде қажет мәселенің бірі болмақ. 

 Жеке сөйлемдер арасындағы логикалық байланыс белгілі бір 

«байланыстырғыш» құралдар арқылы жүзеге асады. Мұндай 

байланыстырғыш элементтер қызметінде жалғаулықтар, есімдіктер, 

үстеулер, үстеу мәніндегі сөз тіркестері және осы мақалада сөз болатын 

қыстырма, қыстырынды құралымдар жұмсалады. Мына мысалға назар 

аударалық: Төл сөз де, төлеу сөз де, ортақ төл сөз де-белгілі бір ойды екінші 

біреуге жеткізудің әр түрлі жолдары. Сондықтан, олардың мазмұны ұқсас, 

тіпті, бірдей болатыны түсінікті. Міне, осы ұқсастық олардың бір-бірімен 

                                                
 Орыс тіл білімінде осы тектес құралдар әр түрлі терминмен аталып жүр. Айталық, М.Н. Кожина «лексика – 
граматикалық құралдар» деп атаса, кейбір ғылымдар «тұтасу құралдары» («средства сцепления») деп 

атайды, бұл туралы қараңыз: 9, 326-327-б.; 145. Қазақ тіл білімінде осындай байланыстырғыш тілдік 

құралдарды «шегендеуіштер» деп атап жүргенін ілгеріде ескерттік.  



алмасуының мол мүмкіндігі барын көрсетеді. Мұның өзі, айталық, төл сөз 

түрінде келген сөйлемді бөгде сөздің басқа түрлеріне айналдыру ыңғайында 

да байқалады...(Сөз өнері). Мәтін үзіндісінде қарамен көрсетілген тіпті, 

міне, мұның өзі, айталық тәрізді сөздер жеке сөйлемдер арасындағы 

байланысты күшейтіп, логикалық ойдың қозғалысы солғын тартып, бір 

жағынан, автор мен оқушы арасындағы қарым-қатынас та бәсеңдеген болар 

еді. Кезінде Т.И. Сильман мұндай құбылысты (жалғаулықтарға байланысты) 

былай бағалаған еді: «Он содействует известному отвлечению внимания от 

отдельного предложения, перенося центр  тяжести высказывания с отдельной 

предложений на сквозное движение мысли» [146, 9-б.]. 

 Бұл тараушада қыстырма және қыстырынды құралымдар жалпылама 

мәндегі шегендеуіштер сөзінен бөліп алынып жеке қарастырылады.  

 Сөйтіп, ғылыми мәтін тіліндегі орамдылықты және ойдың 

логикалылығын арттыратын көрсеткіштердің бірі - қыстырма және 

қыстырынды конструкциялар (бұдан әрі ҚҚК). М.Н. Кожина қыстырма 

сөздерді айтылым бөлшектерінің өзара байланысы мен ой логикасын 

көрсетуде ғылыми стильді басқа стиль түрлерінен ажырататын 

категориялардың бірі ретінде түсінеді. Оның деректері бойынша, ғылыми 

мәтінде қыстырма сөздердің қолданылуы мөлшер жағынан көркем мәтіннен 

3,5 есе, іс қағаздары мәтіндерінен 13 есе артық [9, 333-б.]. Сөйтіп, қыстырма 

сөздер ғылыми жазба тілде дәстүрлі қолданылатын негізгі құралдардың бірі. 

Бұған ҚҚҚ-лардың қазақ ғылыми мәтіндеріндегі қолданысын қарастырғанда 

да көз жеткіземіз (Бұл тараушада тілдік деректер жазу дәстүрі едәуір  

қалыптасқан гуманитарлық пән әдебиеттерінің (тіл білімі, әдебиеттану, тарих 

логика) терілді). 

 Қазақ тілінде қыстырма сөздер, негізінен, бір ғана сөйлем аясында 

көркем әдебиет тілі материалдарының негізінде қарастырылып келді. 

Қыстырма сөздердің сөйлемде айтылған ойға айтушының қөзқарасын 

білдіретіндігі, сөйлемнің модальдік мәнерін айқындайтындығы анықталады 

[Бұл жөнінде мына еңбектерді қараңыз: 130, 269-271-б.; 147, 106-136-б.]. 

Соңғы кезде қыстырма сөздер қызметін мәтін контексі деңгейінде қарастыру 

кейбір еңбектерде орын ала бастады. Зерттеуші Ж.А. Жакупов: «Сөйлемді 

контекске бағынышты етудің өнімді тәсілдерінің бірі - қыстырма-модаль 

сөздерді қолдану» дей отырып, оның қызметі көршілес сөйлемдермен 

салыстыру арқылы да көрінетінін ескертеді [141, 32-б.]. Ал қазақ тіліндегі 

ғылыми мәтін ішінде ҚҚК-лардың қолданысы осы уақытқа дейін арнайы сөз 

болған емес. Егер мәтінді (ғылыми) тілдің коммуникативтік единицаларының 

бірі деп қабылдасақ, ондағы функционалды семантика-стилистикалық 

категориялардың ара жігін, қолданылу дәрежесін, мағыналық сипатын 

анықтаудың өзектілігі даусыз. 

 Бір айта кететін мәселе, ҚҚК-лардың өзара айырым белгілері жайында. 

Қазақ тілінде бұларды өз алдына жеке-жеке синтаксистік категория ретінде 

қарастырушылық Қ. Есеновтың монографиясында кездеседі. Сөйлем 

деңгейінде алып қарастырған автор олардың ара жігін төмендегідей ашып 

көрсетеді. «... қыстырма сөйлемдер негізгі баяндалған оқиға желісіне 



байланысты айтушы адамның түрліше көзқарасын, өзіндік пікір, тұжырымын 

білдіріп тұрса, ал қыстырынды сөйлемдер сол тұтас сөйлемге не болмаса 

сондағы кебір жеке сөздерге қосымша түсінік, ескерту жасай кету ыңғайында 

жұмсалады» [113, 45-б.]. Ғылыми мәтін тілінде де қыстырма сөз көбінесе 

айтылған ойға автордың көзқарасын білдіріп, ал қыстырынды 

конструкциялар негізінен, мазмұн жағынан қосымша түсінік, ақпарат 

енгізетіндігімен сипатталады. Алайда бұл екеуінің бір мағыналық реттерде 

жұмсалатын жерлері де жоқ емес. Ол, әсіресе, айтылған пікірге автордың 

бағасын білдіретін тұстарда қатты байқалады. Мысалы: 1) Сынның туу 

дәуірінде,    әрине,    оның    бастапқы   қарапайым   түрлері   басым    болды  

(Т. Кәкішев. Қазақ әдебиеті сынының иарихы); 2) Зерттеуші З. Ахметов 

дұрыс көрсеткендей, Абай өлеңдеріндегі жол, жартас, жүрек, соқпақ 

сияқты сөздер метафораланып жұмсалған сөз-образдар (Р. Сыздықова. 

Абайдың сөз өрнегі). Бірінші сөйлемде қыстырма сөз (әрине) білімнің 

дұрыстығын көрсету үшін қолданылып тұр, соңғы келтірілген мысалдарда 

қыстырынды құралым негізгі сөйлемнен бұрын айтылып, ондағы айтылған 

ойға қосымша түсінік енгізіп тұр. Ол қосымша түсінік мынау: «негізгі 

сөйлемде айтылған пікірдің басқа зерттеуші тарапынан бұдан бұрын да сөз 

болған». Екі сөйлемде де мағыналық тұрғыдан түйісетін тұс авторлардың 

өзіне дейінгі білімге берген бағасы. Солай бола тұра, біздің ойымызша, бұл 

құралымдарды қыстырма сөздер деген бір топпен емес, профессор Қ. Есенов 

дәлелдеген қайсыбір өзгешеліктерін негізге ала отырып, екі түрлі атаумен 

саралап көрсеткен лазым. 

 ҚҚК-ларға байланысты орыс тілінің материалдары бойынша арнайы 

зерттеу жүргізген С.О. Глушкова оларды үш функционалды семантикалық 

топқа бөліп көрсетеді: 1) коммуникативті-логикалық; 2) коммуникативті-

ақпараттық; 3) коммуникативті-модальдік [148, 58-59-б.]. Қазақ ғылыми 

мәтіндеріндегі ҚҚК-ларды да қызметі мен мағынасына қарай үш топқа 

жіктеп қарастырған дұрыс.  

 1. Айтылған ой мен оның бөліктерінің логикалық байланысын 

арттыратын ҚҚК. Бұған жататындар: сөйтіп, қысқасы, сонымен, демек, міне, 

олай болса, сонымен бірге, атап айтқанда, түптеп келгенде, қорыта 

айтқанда, қорыта келе, біріншіден, екіншіден... және т.б. 

 Енді аталған құралымдардың кейбіріне тоқтала кетелік. 

 Ғылыми мәтіндерде белгілі бір мәселеге айрықша көніл аудару үшін 

біріншіден, екіншіден, үшіншіден тәрізді сөздер мен олардың цифрлық 

таңбасы қоллданылады. Бұлар ғылыми мәтіндегі сөйлемдердің (немесе 

абзацтардың) логикалық байланысын арттырады, сонымен бірге ғылыми 

ақпаратты мүшелеп көрсетуді және жалпыны жекелеп талдауды іске 

асырады. Келтірілген мысалдан біз оны анық байқаймыз: Бүгінгі күн 

тұрғысынан бұл пікірден бірнеше ағат  жайды байқауға болар еді: 

біріншіден, сабақтас сөйлем мен салалас сөйлемді стноним болмайды деу 

дұрыс емес, өйткені лексикалық құрамы бірдей болып, мазмұны бір болса, 

ондай құрмаластың түрлері өзара синоним деп есептелсе керек; екіншіден, 

құрмалас сөйлем, оның ішінде салалас та, сабақтас та, жай сөйлеммен 



синонимдік қатарға түсе алады...(М. Серғалиев. Синтаксистік синонимдер). 

Ғылыми мәтінде логикалық бөлу (бір мәселеге ерекше назар аудару) 

мынадай да құралымдар арқылы беріледі: атап айтқанда, ең алдымен, тағы 

бір айта кететін мәселе, бір еркеретін жайт және т.т. Мысалы: Жеке және 

жалпы ұғымдар кейде ерекше мағынада, атап айтқанда, жинақтаушы 

мағына делініп жүрген мағынада қолданылуы мүмкін (О. Айтбаев. Логика); 

Тағы бір айта кететін ерекше мәселе, осы болыстардың қоғамдық, 

топтық ерекше бір шындығы турасында (М. Әуезов. Абай Құнанбаев); Ең 

алдымен, қазақ әдебиеті сынының туу процесіне өнерпаздық өре берген 

Абай шығармашылығы екенін айту ләзім (Т. Кәкішев. Қазақ әдебиеті 

сынының тарижы); Ол әсер, ең алдымен, поэзияда әлеуметтік тақырыпты 

көтеруде көзге түседі (А. Байтұрсынов. Тіл тағылымы) және т.б. 

 Керісінше жекеден жалпыға өту қозғалысын көрсететін, жинақтау, 

қорытындылау мәнін тудыратын қыстырмалар да ғылым тілінде жиі 

қолданылады. Мына сөйлемге назар аударайық: Сөйтіп, логиканы дұрыс 

ойлау заңдары туралы ғылыми немесе дұрыс ойлау бағытындағы заңдар 

туралы ғылым деуге болады (О. Айтбаев. Логика). Осындағы жинақтау 

мәніне ие сөйтіп сөзі бірнеше мәселенің басын қосып қорытындылап тұр. Ол 

мәселелер мыналар: 1) логика деген терминнің мағыналары; 2) адамның бір 

нәрсені тану, білу әрекетінің мақсаты; 3) танып білу мақсаты ойлау арқылы 

акиқатқа жету екендігі; 4) ақиқатқа жету үшін ойдың қандай ережелерге 

бағынатындығын көрсететін ғылым - логика; 5) дұрыс ойлау ақиқатқа 

жеткізетін ойлау. Әрине, соншама мәселенің сөйтіп қыстырмасы арқылы 

жинақталуына дейін де олардың қозғалысын жалғастырып, сабақтастырып 

тұрған байланыстырғыш құралдар болды, олар ал және сондықтан 

жалғаулықтары. Сонда мәтін үзіндісін тұтастай келтірсек, былай болып 

шығады:  «Логика» деген термин грек сөзінен (logjs деген) «ой», «сөз», 

«ақыл», («ес», «парасат»), «заңдылық» деген мағына береді. Логиканың не 

екенін анықтау үшін алдымен адамның бір нәрсені тану, білу әрекетінің 

мақсатын анықтау керек. Танып білу мақсаты - ойлау арқылы ақиқатқа 

жету  немесе  танып–білу мақсаты - ақиқат. Ал логика дегеніміз – 

ақиқатқа жету үшін ой қандай ережелерге бағынуы керек екендігін 

көрсететін ғылым. Ойлау арқылы ақиқатқа кейде жетіп, кейде жете 

алмаймыз. Сондықтан ақиқатқа жеткізіетін ойлау дұрыс ойлау деп 

аталуға тиіс. Сөйтіп, логиканы дұрыс ойлау заңдары туралы ғылым немесе 

дұрыс ойлау бағытындағы заңдар туралы ғылым деуге болады (О. Айтбаев. 

Логика).  

 Осындай қызмет атқаратың ҚҚК-лардың қатарына мыналарды 

жатқызамыз: сонымен, қысқасы, демек, олай болса, қорыта келгенде, қорыта 

айтқанда,  түптеп  келгенде т.т. Мысалдар: Қысқасы, революциядан бұрын 

Абайдың баспаға шығуы зор қадірлі тарихтық іс болғанымен, ойдағыдай 

шыға алмаған (М. Әуезов. Абай Құнанбаев); Түптеп келгенде, мұның бәрі 

таптық  айқастың жеделдеуіне әкеліп соқтырады (ХІХ ғасырдағы қазақ 

ақындары); Демек, бұлардағы аға сөзі осы күнгі «жасы үлкен ер адам» 



мағынасынан басқарақ қолданыста тұрғанын аңғартады (Р. Сыздықова. 

Сөздер   сөйлейді);    Міне,   педегогика   тарихы      осыларды    баяндайды  

(М. Жұмабаев. Педагогика) және т.б. Егер білімнің ешқандай дау 

тудырмайтын, басы ашық, бұрыннан айқындалған мәселе екендігін білдіргісі 

келсе, автор сөз жоқ, бәрімізге белгілі, жалпыға мәлім сияқты 

қолданыстарды жұмсайды: Сөз жоқ, тілдік материалдарды іріктеп, екшеп, 

өңдеп қолдануға талаптанушылық қай дәуірде болса да және сөйлеу тілінде 

де бола береді  (Т. Қордабаев. Жалпы тіл білімі) т.т. 

 2. Мәтін мазмұнына қосымша түсінік, ақпарат енгізетін ҚҚК. Бұған: ... 

айтуына қарағанда, ...пікірінше сөзімен келетін қыстырынды құралымдар 

жатады. Мысалы: ...Жырдағы он үш жаста қол бастап жүрген Баян атты 

қаһарман кім десек, бұл - Шоқан Уәлиханов пікірінше... (ХІХ ғасырдағы 

қазақ ақындары); Б.А.Ларинше айтқанда, ... (Р. Сыздық. Сөз құдіреті); 

Оның   пікірінше ...  (Т. Қордабаев. Жалпы тіл білімі);  Оның   айтуынша ... 

(Қ. Әбуов. Қазақстан тарихының ақтаңдақ беттерінен).  Осындай құралымдар 

арқылы сөйлемнің мазмұны жаңа біліммен толықтырылады, я болмаса 

айтылған ғылыми ақпараттың бұрын белгісіз тағы бір қыры ашыла, анықтала 

түседі. Кейде бұл қыстырындылардың біздің ойымызша, біздіңше  тәрізді 

сөздермен ұқсас сияқты болып көрінетіні бар. Алайда ол сыртқы ұқсастық 

қана. Соңғылары қосымша ақпараттан гөрі айтылған мәселеге автордың 

бағасын білдіру үшін қызмет атқарады;  салыстырыңыз: Біздіңше, 

көтерілістің барлық кезеңінде оның дем берушісі бола білген жалынды ақын 

творчествосын да осындай принципте қарасақ дұрыс болмақ (ХІХ 

ғасырдағы қазақ ақындары); немесе Ал, біздің ойымзша, Абылайдың 

жұлдызы жанып, асқан ерлік көрсеткені қазақ жасақтары үшін жеңіспен 

аяқталған 1729 ж. Балқаш көлінің оңтүстік-шығысында, Ит ішпес көлінің 

жағасында әлде 1730 жылы болат хан қаза тапқан қанды шайқаста болуы 

керек  (Қ. Әбуов. Қазақстан тарихының ақтаңдақ беттерінен).  Басқаша 

айтқанда, дәлірек//нақтырақ айтқанда, айталық, мәселен  тәрізді 

қыстырмалардың да ойдың ауысуына немесе ғылыми ойдың неғұрлым өзекті 

деп табылатын жаңа қырларына назар аударуға, сондай-ақ айтылып жатқан 

мәселеге басқа бір қырынан келуге дәнекер болатын тұстары кездеседі: 

Басқаша айтқанда,  дедукция жалпыдан жекеге қарай жасалатын ой 

қорытындысы (О. Айтбаев. Логика).  Мұндағы айтылып отырған мәселе 

«дедукциялық ой қорытындысында жалпы пікірдің дұрыс деп танылуы» 

болса, басқаша айтканда  дейтін қыстырма арқылы сол мәселенің жаңа бір 

қыры туып, анықталып отыр, ол «дедукция жалпыдан жекеге қарай 

жасалатын ой қорытындысы». Сол сияқты мына сөйлемдегі Нақтылап 

айтқанда, бұл әдістің өзгешелігі ақын шығармаларын жазылған жылдары 

бойынша топтайды дегендегі жаңа ой «ақын шығармаларын жазылған 

жылдары бойынша топтау» және ол нақтылап айтқанда конструкцияның 

дәнекерлігі арқасында берілген. 

 3. Айтылған пікірге автордың көзқарасын, бағасын білдіретін ҚҚК. 

Бұған жататындар: шынында, дұрысында, асылында, асылы, тегінде, тегі, 

сірә т.т. Бұлар сөйлем арқылы айтылған пікірге сөйлеушінің (жазушының) 



көзқарасын білдіру үшін жұмсалады да, модальдік мән үстейді. Сондықтан 

сөйлемде көбінесе мүмкін, сияқты керек, мақұл, жөн, болар, шығар 

сөздерімен келеді: Тегі, «Қара сөздер» кім болса соның қолында кетпей, 

жазылысымен маңайындағы сауаттылардың қолына түсіп, сонда 

шашалмай, аман сақталып қалған сияқты (М. Әуезов. Абай Құнанбаев);  

Сірә, бұл сөз түркі тайпалары тілінде монгөл шапқыншылығы (XIII ғ.) 

кезінен бастап қолданылған болар (Р. Сыздықова. Сөздер   сөйлейді); 

Асылында, осы атылып отырған жазба ескерткіштердің XIV-XV ғасырдан 

бері қарай дамып, Орта Азияда кеңінен пайдаланған әдеби тіл «шағатай» 

тіліндегі ескерткіштермен айырмашылығы бар екенінде ескере 

отырғанымыз мақұл (А. Аманжолов. Түркі филологиясы және жазу тарихы) 

және т.б. Ғылыми мәтінде авторлық көзқарасты білдіру үшін біздіңше, біздің 

ойымызша  тәрізді сөздер жұмсалатыны айтылды. Бұлар айтылған мәліметтің 

шынайылығын, дұрыстығын айтушы (жазушы) тарапынан дәлелдеу 

максатында қолданылады және ол оқушыға ғылыми ақпараттың автордың 

өзінікі не басқа автордікі ажыратуға мүмкіндік береді: Біздіңше ғалымның 

пікірі таза терминнің қолданысына байланысты (М. Серғалиев. 

Синтаксистік синонимдер);  Бұл поэма, біздің ойымызша, соны қоспалар мен 

өзгерістерге ұшыраған тәрізді  (Т. Кәкішев. Қазақ әдебиеті сынының 

тарижы) т.т. 

 Сөйтіп, ҚҚК - гуманитарлық пән әдебиеттерінде жиі қолданылатын 

функционалды-семантикалық топ. Мұны С.О. Глушкова да айтады. 

Зерттеуші статистикалық мәліметтерге сүйене отырып, жаратылыстану 

ғылымдарынан гөрі гуманитарлық пәндерде олардың көп жұмсалатындығын 

анықтайды. Оның себебін гуманитарлық (оның ішінде лингвистикалық 

мәтіндерде баяндау тәсілі ойталқымен (рассуждение) берілсе, физикада 

символдармен берілуі) және зерттеу объектілері мен әдістерінің әр 

түрлілігінен іздейді. Сонымен бірге, бұл автор жалпы ғылыми тілдің даму 

процесінде ҚҚК-лардың қолданылуына аталған пәндер арасында жақындық 

та өсіп келе жатқанын жоққа шығармайды [148]. 

 ҚҚК - қазақ тіліндегі ғылыми ойдын өріс ала бастаған кезінен-ақ 

мәтіндерде қолданыс тапқан тарихи функционалды стилистикалық санат.   

Бұл      конструкциялардың     20-жылдардың    бас    шеніндегі     жазылған  

А. Байтұрсынұлының, Ж. Аймауытұлының, М. Жұмабаевтың, 

Е.Омарұлының, Х. Досмұхамедұлының, М. Дулатұлының және т.б. 

авторлардың оқу құралдарындағы, ғылыми-көпшілік очерктеріндегі 

қолданылуын зерттеу арнайы қолға алынса да артық емес. 

 ҚҚК-ларға қатысты тағы бір ескеретін жайт - олардың қолданыс 

мәдениеті. Бұл жөнінде келесі тарауда да сөз болады, дегенмен мына нәрсені 

айта кеткен жөн. Ғылыми мәтінде қолданылатын әрбір құралымның белгілі 

бір коммуникативтік қызметі бар. Олар ғылыми ойлаудың логикалық 

дамуын, қозғалысын, ілгері жылжуын сөйлемдердің бір-бірімен байланысы 

арқылы қамтамасыз етеді, егер бұл шарт бұзылса, ондай жағдайда ғылыми 

мәтіннің тіл орамдылығына, логикалық құрамының дұрыстығына кері әсерін 

тигізетін жайттар туындайды. Айталық, ғылыми стильге тән емес кейбір 



қыстырма сөздердің ғылыми мәтін құрамына еніп кетуі жөнсіз 

экспрессивтілік тудырады. Кейде ҚҚК-лардың орын ауыстырып қолданылуы 

да ой логикалылығына қайшы келеді. Мына екі сөйлемге назар аударалық: 1) 

Иә, қазақ халқының азаттық күресі даңғыл жолмен емес, талай тар жол, 

тайғақ кешулерден, қуғын-сүргіннен өткені белгілі; 2) Міне, Абылай атына 

қатысты осындай жаттанды аңыздарды ой таразысымен қайта бір 

сарапқа салып, баға беруге кезек келген тәрізді. Екі мысалда да қыстырма 

сөздер дұрыс қолданылып тұрған жоқ. Бірінші мысалдағы иә сөзі ғылыми 

мәтінде қолданылмайды, публицистикалық шығармаларға тән. Екінші 

келтірілген сөйлемдегі міне сөзі де өз орнын таппаған, оның  орнына 

біздіңше, біздің ойымызша тәрізді конструкцияларды жұмсаған дұрыс еді деп 

санаймыз. Өйткені автор бұл сөйлемде белгілі бір дерек туралы («Абылайға 

қатысты аңыздар жөнінде») өз көзқарасын («қайта сарапқа салу, қайта 

бағалау») ұсынып отыр ғой. 

  Сонымен, ҚҚК жайлы сөзімізді қорытындылай айтсақ, олар ғылыми 

ақпараттың шынайылығына, ақиқаттылығына, жинақылығына, 

логикалығына, қосымша түсініктермен толығуына және автордың 

көзқарасын, бағасын танытуға дәнекерлік қызметке жұмсалып, сол арқылы 

жеке сөйлемдер мен абзацтар арасындағы логикалық байланысты нығайтып, 

ғылыми мәтіннің тіл орамдылығын икемді, түсінікті қалыпқа еңгізіп, оны 

(мәтінді) қабылдаушы мен жөнелтуші арасындағы коммуникативтілікті 

ұтымды етеді. 

 

4.4. Ғылыми мәтіндердегі сұрақ-жауап кешені 

 

 Алдыңғы тараушалардан белгілі болғандай, қазіргі кезде зерттеушілер 

мәтіннің мынадай жақтарына баса назар аударуда: 

- мәтін  элементтерінің  –  таңбаларының  қызметі   мен    қатынасын 

талдау; 

- олардың  (мәтін  элементтерінің)  прагматикалық  және  когнитивтік 

категориялармен байланыстылығын, мәтіндегі мән-мағынасын анықтау. 

 Мәтін лигвистикасындағы мұндай тәсілдер мәтіннің әмбебап 

типологиясын жасау қажеттігімен түсіндіріледі. Сондықтан мәтінді зерттеу 

қазіргі тіл біліміндегі тілдің когнитивті теориясымен, сондай-ақ 

лингвистикалық прагматика салаларымен тығыз байланыста болып келеді. 

 Ғылыми мәтіннің басты белгілері – ықшамдылық, дерексіздік, дәлдік 

екендігі айтылды. Бұлар ойлаудың ғылыми типіне және мәтінді қабылдаушы 

қалай қабылдайтынына байланысты туындайтын белгілер. Ғылыми және 

ғылыми-көпшілік мәтіндерде автор өзі тақырып етіп алып отырған мәселені, 

яғни сөйлеу тақырыбын неғұрлым толық баяндауға ұмтылады, соған орай 

мұндай мәтін жанрларында рационалды бағыт үстем тұрады. Ол өзінің кең 

көлемділігімен, талдап қорытушылығымен, логикалық құрылымымен 

ерекшеленеді. Бұл ғылыми тіл синтаксисінің ықшамдылығына, стандарт  

тілдік құрылымдардың басым болу үрдісіне әкеледі. Сонымен бірге ғылыми 

мәтін жанрлары функционалдық стильдің қайсыбір жанрлық түрлеріне 



қарағанда (айталық, іскери құжат түрлері), өзінің құрамына көптеген 

нұсқаларды енгізіп, әуелі кейбір тұстарда экспрессивтілікке жол беретіні рас. 

Ғылыми мәтінге тән негізгі ерекшеліктердің қатарынан табылмаса да, оның 

коммуникативтік мақсат-мүддесінен туындайтын ондай сипат белгілі 

дәрежеде ғылыми мәтіннің ақпараттық құрылымының түзілуіне, оқушы 

қауымның нәтижелі білім алуына өз ықпалын тигізіп отырады. Ғылыми 

мәтіндерде қолданылатын сондай тәсілдің бірі – сұрақ-жауап кешені (бұдан 

әрі – СЖК). 

 Әдетте сұраулы сөйлем бір нәрсе туралы хабар алу үшін диалогтық 

сөйлеу тілінде жұмсалады [10, 59-66-б.]. Ал ғылыми шығармалардағы 

сұраулы сөйлемдер ерекше стилистикалық құрал ретінде зерттеуші-

ғалымдардың назарын өзіне аударады. Ғылыми әдебиет тілін зерттеушілер 

оны сұрақ-жауап кешені (СЖК) деген атаумен береді. Жалпы сұраулы 

сөйлемдердің қандай да бір функционалдық стильде болмасын белгілі бір 

стильдік мақсатты   көздеп   жұмсалатыны   бар.   Бұл  туралы    кезінде     

профессор С. Аманжолов былай деп жазған екен: «Субъект өзі-өзіне сұрау 

қойып, өзі жауап беретін түрі де бар. Шешен сөздерде, баяндамада 

айтылатын ойды оңайлату үшін, айтушы өзіне сұрау қойып, өзі жауап береді. 

Бұл ойды оңай түсіндірудің әдісі. Сұраулы сөйлем артынан келетін 

сөйлемнің кілті сияқты болып көрінеді. Сұраулы сөйлем өз алдына 

анықтықты керек қылады, яғни анықтайтын сөйлемді керек қылады. Стильді 

жеңілдетудің бір әдісі де сұрау» [130, 165-б.].   

Ғалымның дұрыс байқағанындай, СЖК ғылыми мәтін авторы мен 

оқушы арасындағы тиімді қарым-қатынасты орнату үшін қолданылады. 

Мұндай синтаксистік құрылымдар, бөлшектер ілгеріде де аталғандай, 

автордың коммуникативтік бағдарымен ұштасып жатады, сондықтан ғылыми 

мәтіндерде қолданылуының өз реттері бар.  Сұрақ-жауап кешені деп 

аталатын себебі олар сұраулы сөйлеммен ғана шектеліп қалмайды. Автор 

тарапынан берілетін жауап та бірнеше сөйлемдер тобынан құралады. Бұл 

сөйлеу субъектісінің (автор) тақырыпты қаншалықты маңызды деп табуында 

және оны түсіндіру сипатында. Әуелі қойылатын сұрақтың өзі сан жағынан 

бірнеше болып келуі мүмкін. Сондықтан мұндай синтаксистік құрылымдар 

мәтін ішінде бөлшек-бөлшек күйінде келіп, өзінше бір блок құрап тұрады.  

Сұрақ-жауап түрінде келетін құралымдарды зерттеушілер экспрессивті 

синтаксис элементтеріне жатқызады. Эмоционалдықтың негізгі 

қолданылатын орны диалогта екенін, өзінің шығу тегі жағынан ауызекі 

сөйлеу тіліне тән болып келетіндігін ескере отырып, ондай құралымдар 

реципиенттің (қабылдаушының) назарын аудару үшін, айтылымның   

мәнерлілігін   арттыру   үшін  қолданылатындығын    көрсетеді [149, 28-40-

б.].  

Ғылыми шығармаларда СЖК автор мен оқырманның өзара 

байланысын жүзеге асыру үшін, ондағы диалогтілікті арттыруда 

пайданылады.   М.Н. Кожина функционалды семантикалық стилистикалық 

категорияны жасайтын орталық құрал ретінде СЖК-нін де атайды [150, 15-

б.]. Орыс     тілінің     деректері     бойынша      СЖК-ні      арнайы    



қарастырған Н.В. Кириченко былай деп жазады: «ВОК – это своеобразный 

способ создания плана адресата, эффекта его присутствия; в этом – основная 

функция ВОК, с помощью которой реализуются коммуникативная 

оринетация автора научно-популярного произведения на управления 

вниманием читателя» [151, 50-б.].  

Демек, СЖК – ойды екіжақты берудің құралы, ол арқылы шығарма 

авторы оқушының мәліметті меңгеру, игеру мүмкіндігін арттырады. Қолда 

бар деректерге қарағанда, СЖК әсіресе, қазақ тіліндегі ғылыми әдебиеттердің 

алғаш жазыла бастаған кезеңдерінде көп қолданылған сияқты. Бір жағынан, 

олай болуы табиғи көрінеді. Қазақ оқырмандарының сол кездегі сауаттылық 

дәрежесі ғылыми-көпшілік очерктердің алдына осындай мақсатты 

қойдырған. Айталық, Ж. Аймауытұлы өзінің «Псиқолоғия» деп аталатын 

кітабында осы тәсілге жиі барған: 

Жан деген не? Жан бар ма, жоқ па? 

Жан деген наным ерте заманнан бері келеді. Бұл наным ең алғашқы 

тағы анайы адамдарда болған. Содан бері «жан бар» деген наным барлық 

адам баласына тарап, өрбіген (Ж. Аймауытұлы. Псиқолоғия). 

Келтірілген мысалда автор әуелі сұрақ қойып алады да, оның жауабын 

өзі береді. Сұрақ жайдан-жай қойылып тұрған жоқ, оқушының назарын 

аудару үшін, оқу белсенділігін арттыру үшін қойылып отыр. Сұрақ және оған 

берілген жауап автордың коммуникативтік мақсатына сай жұмсалған. Бұл бір 

жағынан, автор мен оқырман арасындағы өзара диалогты күшейтсе, 

екіншіден, оқырманның ғылыми мәліметті жүйелі меңгеруіне ықпал етіп, 

қабылдау деңгейін жетілдіреді. Мына мысалға назар аударайық:  

Сұрақ: Зат қайдан шығады? 

Жауап: Ол әрдайым болған. 

Сұрақ: Заттың қозғалысы қайдан шықты? 

Жауап: Зат мәңгі қозғалып келе жатқан болу керек. Өйткені заттың 

қозғалуы барлығының болғандығының салдары (Ж. Аймауытұлы. 

Псиқолоғия). 

 СЖК-нің ақпараттық қызметі мына мысалдан да айқын байқалады: 

 ... жғарғы екі әдістің (автор бұл жерде «дыбысты әдіс» пен «тұтас 

сөзді әдісті» айтып отыр. – С.Ә.) қайсысы жақсы дер едік? 

 Әрине, алдыңғысы жақсы екендігінде дау жоқ. Солай болған соң 

алдыңғы әдіске ұқсас дыбысты әдісті, соңғы әдіске тұтас сөзді әдісті 

екеуін де ешбір тілге, емле мен әліп-би жүйелеріне матастырмастан өз 

алдына оңаша тұрған күйлерінде алып тек қана асылын тиісінше тексеріп 

қарасақ, дыбысты әдіспен үйрету жолының артықтығы да даусыз нәрсе 

болып шығады (А. Байтұрсынов. Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-ағартуға 

қатысты еңбектері). 

 СЖК жекелеген ұғымдардың мәнін ашып, жаңа терминдердің тууына 

себепкер болады. Белгілі бір ұғым туралы түрлі көзқарастарды жинақтап 

көрсету үшін де жұмсалады. Мысалдар:  

1.  Ол  не  деген  сөз  болады?  (Бұл  жерде  әңгіме  сауаттылық   әдісі, 



сауаттылық туралы болып отыр. – С.Ә.) Ол – сауаттау әдістерін сынағанда, 

оларға оқу үйрететін әдіс деп қарамай, жазу үйрететін әдіс деп қарау керек 

деген болады, жаза білдіруге қолайлы әдіс – оқи білдіруге де қолайлы болады, 

үйткені негіздік нәрсе – жазу, оқу жаза білумен бірге қосыла біліп кететін 

қосалқы күйдегі нәрсе (А. Байтұрсынов. Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-

ағартуға қатысты еңбектері). 

2. Жанды ешкім көрмесе де, жанның барлығында дау жоқ.  Бірақ  бұл 

жан деген не нәрсе? Жанның не нәрсе екендігі туралы үш пікір бар. Үшеуі 

үш түрлі философия пікіріне негізделген (М. Жұмабаев. Психология). 

 Сонымен бірге, СЖК – қазіргі ғылыми мәтіндерде де кең 

қолданылатын стилистикалық құрал. Ол ғылыми мәтіннің кез келген 

бөлігінде, тіпті ғылыми мақаланың тақырыбы ретінде де келуі ықтимал. 

Мұндай жағдайда оған берілетін жауап сол мақаланың бүкіл мәтіні болуы да, 

я болмаса мәтіннің алғашқы жолдарында берілуі мүмкін. Айталық, өзінің бір 

мақаласының тақырыбын зерттеуші А. Айғабылов «Демеулік пе, етістік пе?» 

деп сауал түрінде берген. Жауап – бүкіл мақала мәтіні. Яғни, автор «ды», 

«ді», «ты», «ті» демеулігі туралы қазақ тіл білімінде қалыптасқан 

көзқарастарды талдай келіп, осы грамматикалық форманың туыстас 

тілдердегі көрінісіне назар аударған. Мақала соңында өзі қойған сауалға 

автор жауабын былай түйіндейді: ... етістіктің ықшамдалған формасы 

ретінде танып, басқа туыс тілдердегідей еді көмекші етістігінің жарыса 

қолданылуға құқы бар бір түрі деп таныған дұрыс сияқты (Қазақ тілі мен 

әдебиеті, 1994, №2). 

 СЖК композициялық байланыс қызметін де атқарады. Жаңа білім 

қалыптастыру нәтижесі процесіндегі ғылыми ойдың қозғалысын көрсетеді. 

Тың проблемаларды тудырады. Мысалы, Р. Сыздық жалпы жұртшылықтың 

тіл мәдениетін көтеру үшін синхронды-нормативтік зерттеулерге баса көңіл 

аудару керек екендігін ескере отырып, осы тәсіл арқылы мынадай 

проблемаларды  алға тартады: 

1) Жалпыхалықтық ұлттық әдеби тіл нормалары мен көркем тіл 

нормаларының айырым белгілерін, ұштасатын-ажыртылатын тұстары, 

даму принциптері мен бағыттары қандай? 

2) Қазіргі қазақ көркем әдебиеті тілінде ұлттық әдеби тіл 

нормасынан ауытқушылықтар бар ма, ол ауытқушылықтардың жөнімен-

жөнсіз (уәжді-уәжсіз) түрлері қандай және ауытқушылық көркем 

әдебиеттің  қай  жанрында,  тілдің  қай   қаттауында   көбірек   сезіледі?...  

(Р. Сыздық. Сөз құдіреті).  

 СЖК туралы тармақшаны қорытындылай келе, мынадай ой түюге 

болады: СЖК бір ғана сұрақ қоюмен шектелмейтін, оған автордың өз 

тарапынан жауап ізделінетін және осының бәрі автордың коммуникативтік 

бағдарымен ұласып жататын кешенді синтаксистік-стилистикалық құрылым. 

Ғылыми және ғылыми-көпшілік мәтіндерде СЖК-нің қолданылуының өз 

ерекшеліктері бар. Оларда СЖК мәліметті оңтайлы жеткізудің құралы 

ретінде жұмсалады. Автор тарапынан маңызды деп саналатын тұстарды 

жеткізуде пайдаланылады. 



Тарау бойынша түйін. Ғылыми мәтінді мәтін лингвистикасы негізінде 

талдау енді-енді қолға алына бастады. Зерттеушілер мәтіннің мынадай 

жақтарына баса назар аударады:  мәтін  элементтерінің  –  таңбаларының  

қызметі  мен  қатынасын талдау;  олардың  (мәтін элементтерінің)  

прагматикалық  және   когнитивтік категориялармен  байланыстылығын,  

мәтіндегі  мән-мағынасын   анықтау.  

 Мәтін лигвистикасында қолданылатын мұндай тәсілдер мәтіннің 

әмбебап типологиясын жасау қажеттігімен түсіндіріледі.  

 Ғылыми мәтіннің семантикалық-синтаксистік ұйымдасуын көрсету 

барысында экстралингвистикалық факторларды атап өтпеске болмайды. 

Олар мыналар: қоғамдық сананың түрі, ойлау типі, жанрлық түр ретінде 

ұйымдасуы. Сондай-ақ танымдық қызметтің заңдылықтары да, я болмаса 

сабақтастық мәселесі де ғылыми шығарманың құрылымы мен түзілісіне 

ықпал етеді. Ғылым-білімнің үнемі дамып отыруына орай сабақтастықтың 

көрінісі олардың мазмұнында сақталады. Ескі білім, жаңа білім түсініктері -

ғылыми мәтіндердің мазмұндық сабақтастығынан туындайтын 

компоненттер.  

 Ғылыми мәтінді түрлі авторлар жасайды, әртүрлі мәселелерге арналады 

және ғылыми танымның түрлі деңгейінде көрініс табады. Ғылыми мәтін 

шынайылық, дәлдік, анықтық т.т. өзіндік қасиеттер жиынтығынан тұратын 

жеке стиль ретіндегі баяндау, сонымен бірге мұнда басты орынды оның 

авторы – білім мен танымның субъектісі атқарады. Ол тілдік жүйенің белгілі 

бір лексикалық және лексика-грамматикалық бірліктерінің жиынтығы. Бұған 

қарап ғылыми мәтіннің ғылыми қарым-қатынас аясындағы негізгі тілдік өнім 

екенін көреміз. Мәтін ойтүйдектерінің семантикалық-синтаксистік 

ұйымдасуы оның коммуникативтік мақсат-мүддесіне астарлас келіп, тұтас 

мәтін ретінде көрінуіне қызмет етеді. Осы орайда тілдің синтаксистік 

құралдарынсыз мазмұндық ұйымдасуды анықтау мүмкін емес. Өйткені 

мәтіннің өзі белгілі бір синтаксистік үлгілердегі жиынтықтармен көрінетін 

(соларды пайдаланудан тұратын) және бірқатар айтылымдардан тұратын 

мағыналық бірлік. Мәтінде синтаксистік құралымдардың динамизмі, 

синтаксистік құралымдардың өзара алмасуы, мазмұнның алуан түрлі 

синтаксистік тұлғалармен берілуі, жасалуы іске асады.  

 Семантикалық өріс мәтіндік бірлік ретінде мәтіннің композициялық 

ұйымдасуына ұйытқы болады, түрлі семантикалық факторларды да негізге 

ала отырып, ғылыми мәтін түзіледі. Семантикалық өрістердің қатарына 

ғылыми шығармашылық үшін басты мәселелер болып табылатын негіздеме, 

түсініктеме, анықтама, сипаттама беру, эксперимент жүргізу, бақылау, 

тексеру, салыстыру, салғастыру, қарама-қарсы қою, топтастыру, дәлелдеу, 

талқылау және баға беру, жарияланым тәрізді мағыналық компоненттері 

енеді.  

 Ғылыми мәтін тілі монологтық сөйлеумен байланысты, сондықтан 

монологтық сөйлеудің функционалдық-мағыналық типтері хабарлау, 

сипаттау, талқылау ғылыми мәтіндерге де  тән. Композициялық ұйымдасу 

ғылыми мәтіндерде баяндаудың анықтығына, дәлдігіне жету үшін керек 



нәрсе. Баяндау тәсілдері аралас келе отырып, ғылыми мәтіндерде шындық 

болмыс бейнесінің ғылыми (теориялық) бейнемен аралығындағы жүйелі 

референттік қатынасты қамтамасыз етеді.  

 Тарауда «байланыстырғыш құралдар» - қыстырма және қыстырынды 

құралымдардың ғылыми мәтіндердегі қызметі қарастырылады. Олардың 

қолданылуы сөйлемдер арасындағы байланысты көрсетіп қана қоймайды, 

мәтіндегі бір-бірінен шалғай тұрған ойтүйдектерді, абзацтарды 

байланыстыратын, сонымен бірге автордың мәтіндердегі ақпаратқа 

қатынасын жүзеге асыратын күрделі коммуникативтік тетік ретінде бағалауға 

мүмкіндік береді.  

 Ғылыми мәтінге тән негізгі ерекшеліктің қатарынан табылмаса да, 

оның ақпараттық құрылымының түзілуіне, қабылдаушының нәтижелі білім 

алуына ықпалын тигізетін құралым – сұрақ-жауап кешені. Бұл тарауда 

ғылыми мәтін авторы мен оқырман арасындағы тиімді қарым-қатынас 

орнатуда сұрақ-жауап кешенінің қызметі айқындалады.  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бесінші тарау 

 

ҒЫЛЫМИ ТІЛДІҢ МӘДЕНИЕТІ 

 

5.1. Ғылыми тілдің қалыптасуы – ғылыми стиль мәдениетінің 

бір көрсеткіші 

 

Ғылыми   тілдің  қалыптасуы   дегенде  біз  екі  мәселені  еске   аламыз:  

1) ғылыми стильдің қалыптасуы және 2) ғылыми тілдің басты лексикалық 

бірлігі – сала терминдерінің қалыптасып дамуы. Соңғысы жалпы 

терминология мәселесінің аясында зерттеушілер тарапынан (тілші ғалымдар, 

сала мамандары) едәуір қарастырылып жүр. Біз өз жұмысымызда аталған екі 

мәселенің де жалпы ғылыми тілдің әлеуетін көтеруге, оның нормалары мен 

жазылу дәстүрін жетілдіруге, ғылыми я болмаса оқу-ғылыми, ғылыми-

көпшілік мәтіндердің мазмұнын, сапалық белгілерін қалыптастыруға 

байланысты маңызын ескере отырып, оларға шолу жасай кеткенді мақұл 

көреміз.  

Қазақ   тіліндегі   ғылыми   тілдің   қалыптасуына   байланысты   кейбір 

пікірлерді 1.3 тараушасында келтірдік. Бұл тарауда қазақ тіліндегі ғылыми 

тілдің қалыптасуын ғылыми стиль мәдениетінің бір көрсеткіші ретінде 

қарастыратындықтан, сол айтылған пікірлерді кеңейте, толығырақ 

баяндаймыз.  

 Зерттеушілердің айтқанына сүйенсек, қазақ тіліндегі ғылыми-көпшілік 

стиль ХІХ ғасырдың ІІ жартысында пайда болған. Сол тұста сауаты бар 

көпшілікке арналып, жалпы ғылыми-білімнен де, кейбір ғылым салаларынан 

да мәлімет беретін, баяндайтын, түсіндіретін, насихаттайтын сипаттағы 

әдебиет жанры пайда болады [39, 237-б.].  

 Б. Әбілқасымов ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы ғылыми-көпшілік 

әдебиет үлгісіне мыналарды жатқызады:  

 1) Ильминский Н.И. Самоучитель русской грамоты для киргизов. 

Қазан. 1861; 

 2) 1897 жылға қазақ үшін шығарған календарь. Орынбор. 1868; 

 3) Балықшы мен балық қақында. Қазан. 1899; 

 4) Арақ у яки арақдың зарары яки арақ ажал. Қазан: «Сабах» 

баспаханасы. 1888; 

 5) Глазная болезнь трахома, ее заразительность причины 

распространения среди сельского населения и способы предохранения. На 

киргизском языке. Казань. 1898; 

 6) Мерзімді баспасөз беттеріндегі («Түркістан уәлаятының газеті», 

«Дала уәлаятының газеттері») медицина, тарих, әдебиет және тіл 

мәселелеріне арналған мақалалар [36, 64-84-б.].  

 Бұл пікірді кейінгі ғалымдар да қолдайды. Ж.Д. Құрмамбаева осы 

тұжырымдарды негізге ала отырып, былай деп қорытады: «Демек, ХІХ 

ғасырдың ІІ жартысында басқа стильдермен қатар ғылыми стильдің де бой 

көтергенін көреміз» [6, 11-б.].  



 Сөз болып отырған дәуірдегі ғылыми мазмұндағы мәтіндердің 

баяндалу ерекшелігі жөнінде Р. Сыздықова нақтырақ көрсетеді. Ғалым «Бұл 

әдебиеттің алдында хат танитындар арқылы қалың көпшілікке білім-

ғылымның әр саласынан хабар беру және оны сол кездегі жұрттың 

сауаттылығы, білім дәрежесімен санасып, түсінікті, жеңіл, «жалпақ» тілмен 

білдіру мақсаты» тұрғанын айта келіп, оның (мақсатының) сол 

шығармалардың «тілі мен стиліне мейлінше әсер еткенін» жазады: «... мұнда 

баяндаумен қатар, түсіндіру сипаты кең орын алады. Мұны осы үлгідегі 

әдебиеттің стильдік белгісінің бірі деп тануға болады» [39, 238-б.]. Сонымен 

бірге ғалым сол тұстағы ғылыми стильге тән ерекшеліктер ретінде 

мыналарды атайды: 

1. Жартылай   ғылыми   мазмұнды   болғандықтан,   мұнда    алғашқы 

ғылыми-техникалық терминдер қолданыла бастайды;  

2. Ғылыми-техникалық ұғымдардың бірқатары жеке сөз –  терминмен 

(не кірме, не қолтума) аталмай, суреттеме (яғни аналитикалық) жолмен 

беріледі; 

3. Ғылыми-көпшілік  стилі  әуелден-ақ  кірме  сөздердің  ішінде  орыс 

тілінен алынатындарына жол берген; 

4. Терминдердің  тұрақталу,  нормалану  процесі  өте  әлсіз:  көпшілігі 

екі-үш вариантта келеді; 

5. Бұл стильде орыс сөздері, олардың ішінде терминдік мәні жоқтары 

да едәуір мол қолданыла бастайды;  

6. Жартылай  ғылыми-көпшілік  әдебиет  үлгілердің  бірқатары  орыс 

графикасымен жарияланды;  

7. Грамматикалық  тұлға-тәсілдердің  бұл  стильдегі  көрінісі ...  таза 

қазақ тілінікі екендігі, мұнда «түркілік» элементтер кемде-кем [39, 239-242-

б.].  

Р.  Сыздықова   ХІХ    ғасырдың  ІІ   жартысындағы    ғылыми-көпшілік 

стильге тән осындай белгілерді айта келіп, біздің жұмысымыз үшін басты 

болып табылатын мына мәселені айтады, ол бұл мәтіндердің синтаксисіне 

байланысты жасаған тұжырымы: «синтаксис саласында бұл стиль қазақша 

жазба проза тілінің қазіргі нормаларының бастамасын көрсететіндігі» [39, 

242-б.]. Сонымен бірге «Ғылыми-көпшілік әдебиеттер тілі бірден қалыптаса 

қалған жоқ, сондықтан оларда сол кезеңдегі көне түркі әдеби тіл дәстүрі – 

кітаби тілдің де, тіпті сөйлеу тілі элементтерінің де қолданылуы заңды 

құбылыс» [39, 11-б.].  

  Ең бастысы, бұл кезеңде «қазақ тіліндегі жартылай ғылыми-көпшілік 

әдебиет ... өзге жазба стильдерге (публицистикаға, ресми-қатынас 

қағаздарына, эпистолярлық әдебиетке) қарағанда бірден «қазақы» сипат ала 

дамыды деуге болады, яғни оның лексика-грамматикалық құрылымы қазақ 

тіліне негізделді» [39, 243-б.].  

 Әдеби тілді айқындаудың бір шарты оның нормалану процесі болса, 

осы орайда қазақтың ұлы ақыны Абайдың орны ерекше тұратыны бүгінде 

бәріміз білеміз. Кезінде Қ. Жұбанов Абайдың қазақтың жаңа сипаттағы әдеби 

тілін жасаудағы қызметіне тезис түрінде болса да оқушы назарын аударта 



кеткен екен. Ғалым Абайдың қазақ әдеби тілінде бұрын болмағын стильдерді 

(Қ. Жұбановша – жанрларды) қалыптастырудағы рөлін жоғары бағалаған 

[152, 29-32-б.].  

 Қазақ тіліндегі функционалдық стильді дамытудағы Абайдың орнын  

ғалым Р. Сыздықова өзінің «Абайдың сөз өрнегі» атты белгілі еңбегінде одан 

әрі аша түседі. Зерттеуші М. Әуезовтің Абай шығармаларының тілі жөніндегі 

пікірін негізге ала отырып, оны төмендегідей кең етіп таратады: «Әр сөзіне 

мән беріп жазатын Мұхаңның бұл жерде қара сөздердің өзі демей, «тілі» 

деуінде, біздің байқауымызша, айрықша астар бар: мұндағы «тілі» деп 

отырғанының өзі көрсеткеннен басқа және бір сыры қазақта әдебиеттің 

бұрын жоқ жанрының сөйлеу мәнері (стилі) дегеннің пайда болып, оны ұлы 

сөз зергерінің қалай алып кеткенін меңзегенінде болар дейміз. Абайтанушы 

ғалым бұл тұста қазақтың ұлттық әдеби тілінің тағы бір функционалдық 

стилі пайда болды, оған Абай қаламының ұшы тиді деп отыр. Демек, 

Абайдың прозалық туындыларының өзі де қазақ тілі үшін соны әдебиет 

үлгілері болса, оның сөз өрнегі де өз алдына әңгіме етерлік объект болып 

шықпақ» [153, 156-б.].  

Сөйтіп,   бұл   сөз   болған   жайттар  қазақ  тіліндегі   ғылыми-көпшілік 

стильдің ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы жай-күйін толық таныта алады. 

Қазақ тіліндегі функционалды стильді дамыту Абайдан кейін Шәкәрім 

еңбектерінде жалғасын тапқаны белгілі. Әсіресе, «Үш анық» шығармасы 

қазақ тіліндегі функционалдық стильдің қалыптасу барысын көрсету 

барысында зерттеушілердің қызығушылығын тудырары хақ.  

Шәкәрімнің «Үш анық» еңбегі – таза философиялық туынды. Мұнда 

Шәкәрім түрлі философиялық мәселелерге арнайы тоқталады. Оның бұл 

шығармасында қазақ дүниетанымында кездесетін насихаттаушылық сипат 

жоқ, таза жүйелі зерттеу бар. Біз Шәкәрімнің дүниетанымын философиялық 

тұрғыдан бағалаудан аулақпыз, біздің мақсатымыз - аталған шығарманың 

жазылу стилін анықтау, сонымен бірге сөздердің терминдену барысына 

тоқталу. Біздің ойымызша, «Үш анық» өзінің жазылу стилі жағынан ғылыми 

стильге жақын. Бұлайша бағалауымызға еңбектің стилистикалық, 

синтаксистік құрылысы, баяндау тәсілдері себеп. Атап айтқанда, олардың 

негізгілері мыналар: 

 1. Еңбекте ғылыми шығармаға тән түрлі көзқарастар жүйесін бір арнаға 

салып жинақтау, қорыту, талдау бар. Мәселен, автордың “барлық” жайлы 

алуан пікірлерді, дәлелдерді қорытатын жолдары: Жоғары айтылған 

барлықтың бәрі өздігінен жаралып жатыр, былай қылайын деп біліп 

жатқан ие жоқ деген жол әлдеқашан айтылып келе жатса да, әсіресе 17-

18-19-жүз жылдардың аяқ шеніне шейін Европа ішіне көбірек жайылды. 

Автор бұдан әрі осы көзқарастардың сүйенген дәлелдерін тұжырымдар 

түрінде береді [Мысалдар мына басылымнан алынды: Құдайбердіұлы Ш. Үш 

анық. Алматы, 1991]. 

 2. Ғылыми тілге тән интернационалистік сипат, шет тілдік терминдер 

бұл еңбектің тіліне жат емес. Мысалы: атом, мадда, (атом  сөзінің 

арабшасы), физика, метафизика, философия, психология  және т.б.  



 3. Еңбекте ғылыми шығарманың тіліне тән абстрактілік, логикалылық, 

сөздердің дерексіздену сипаты басым. Бұл әсіресе Шәкәрімнің жан, дене, 

тіршілік, ұждан  туралы ойларында, оларды дара ұғым ретінде ғылыми 

көзқараспен зерделеу барысында  байқалады.  

4. Еңбекте ғылыми баяндау, дәлелдеу, салыстыру, салғастыру әдістері 

кеңінен қолданылады.  

      Ғылыми  баяндау:  Тіршілік  туралы  адам  арасында  көптен   бері 

айтылып келе жатқан екі түрлі себебі бұрыннан бар қуатты дене (сила 

вещества) атом. 

       Дәлелдеу: Екі өмірге де керекті іс - ұждан. Ұждан дегеніміз ынсап, 

әділет, мейірім. Мен жан да бар, адамның өз жанының қуаты да бар 

деймін. Дәлелім: 

1) Шақырмаған жан келіп, кейде өзі пәленшенің жаны екеніне нанарлық 

сөз айтатыны.  

2) Шақырмаған кісіге бақсылық - дуаналық, фахризм, жындылық кез 

болатыны.  

3) Ұйқыда кезу, лунатизм, магнитизммен біреудің еркін билеу, түсі дәл 

келу -  бұл үш түрлі үш бөлек иесі болуға лайық. Оның бәрін түрлі іздеу қате 

деймін. 

 Салыстыру, салғастыру: Жаралыс жолы физика жолымен 

табылмайтын, сыры білінбеген (физика) нәрселер туралы Еуропа 

білімділерінің сөздері мынау... Англия спириттері оны теріс дейді. Егер 

Дарвин мен Маиенің сөзі дұрыс болса, ол өсімдіктерді де бірінен-бірі туып 

өзгерген болып табылады. 

  Тағы бір айта кететін жайт, бұл еңбекті жазу барысында 

пайдаланылған ғылыми әдебиеттер, олардың авторлары аталынып отырады. 

Яғни, ғылыми-анықтамалық аппарат трактаттың құрылысында бар. Ол жайт 

“бұл философ Литерие сөзі”, “Герман Шефлер деген білімді айтады”, 

“Ж.Дольн айтады”, “бұрынғы Демокрит сөзі” сияқты сілтемелермен берілген.  

 Әрине, қазақ тіліндегі ғылымның сол кезде кең қанат жаймауы немесе 

ғылыми  стильдің айқындалмауы салдарынан Шәкәрімнің еңбегінде кейбір 

олқылықтар, ерекшеліктер болары сөзсіз. “Көріп біліп тұрмыз”, 

“таңқаламын”, “ындыны”, “дым көп”, “шатақ сөз” тәрізді ауызекі сөйлеу тілі 

және өзге стиль элементтерінің (мысалы, Мари дейтін қыздың хиқаясы) 

ұшырасуы оған дәлел. Қазіргі ғылыми контексте “мен” есімдігі “біз”, 

“біздіңше” болып ауысып қолданылса, Шәкәрімде өзгермеген қалпында 

жұмсалады: Мен жан жоқ, өлген соң өмір жоқ дегенге таң қаламын . 

  Алайда бұл айтылғандар Шәкәрімнің қазақ тіліндегі ғылыми стильді 

немесе сала терминдерін қалыптастырудағы рөлін жоққа шығара алмайды.  

Ғылыми стильде жазылған “Үш анық” шығармасының қазақ тіліндегі 

ғылыми терминнің қалыптасуына тигізген ықпалы да, енгізген жаңалығы да 

күшті болмақ. Сонымен бірге бұл үрдістің түрлі қоғамдық жағдайларға 

байланысты кейінгі кезеңдерде жалғасын таппағаны тағы шындық, ғылыми 

тұрғыдан енді ғана бағаланып жатыр. 



 Бірер сөз сала терминдерінің қалыптасуы турасында. Мына бір нәрсені 

айта кеткен жөн. Көп зерттеушілер салалық терминдерді ғылыми немесе 

ғылыми мазмұндағы мәтіндермен бірлікте алып қарастырмайды, оларды 

оқшау күйінде қарастырады. Біздің ойымызша, ғылыми мәтін мен терминдер 

ажырамас бірлікте, терминдердің қолданылатын орны ғылыми мәтін арқылы 

анықталады, сол арқылы ғылым-білім кеңістігіне жолдама алады. Сонда 

термин ұғымының терминологиялық мәртебесі ғылыми мәтіндер негізінде 

жүзеге асады.  

Қазіргі кезде зерттеушілер салалық терминология терминін көп 

қолданып жүр. Салалық терминология дегеніміз – ғылым мен техникада, 

өндіріс пен шаруашылықта және т.б. түрлі салаларда қолданылатын 

терминдер мен ұғымдар, солардың жиынтығы.  

Қазақ тілінде сала терминдерін қалыптастырудың алғашқы 

тәжірибелері ғылыми-көпшілік стильдің пайда болуына орай Қазан 

төңкерісіне дейін де болған. Бұл пікірді барлық зерттеушілер растайды. 

Алғашқы қазақ газеттерінің тілін зерттеуші Б. Әбілқасымов: “Газет бетінде 

әр түрлі ғылыми, публицистикалық материалдардың көп басылуымен 

байланысты ғылымның белгілі тарауларына қатысты терминдік мағынадағы 

орыс сөздерінің ұғымын халыққа жеткізу қажеттігі туа бастады. Газеттегі 

ғылыми мақалалар көбінесе Орта Азияға шыққан ғылыми экспедициялардың 

есебі не солар туралы информациялық хабарлар болып келеді. Бұлардан 

басқа тарих, этнография, әдебиет, тіл ғылымдарына қатысты мақалалар да 

басылып тұрған. Бұл жағдайда газет редакциясы көбіне оны қазақ ұғымында 

бұрыннан бар сөздер арқылы түсіндірме жолымен аударып беруге тырысқан, 

кей кездерде сол терминдік мағынадағы орыс сөздерінің өзін қалдырып та 

отырған” [154, 92-93-б.]. Газет тіліндегі термин жасаудың осындай 

тәжірибелерін айта келе, ғалым қазақ тіліндегі “ғылыми түсініктердің жарық 

көре бастаған дәуірі де сол кезеңдерден басталады” деген қорытындыға 

келеді. Осындай мазмұндағы пікірді кезінде Ғ. Мұсабаев та айтқан: “Ғылыми 

терминологияның элементтері Октябрь революциясына дейін болғаны да 

сөзсіз... Орыс мәдениетінің белгілі ұғымдарын қазақ тіліне қазақтың ХІХ 

ғасырдағы ағартушылары біраз енгізген болатын” [38, 137-б.]. Қазақ тілінде 

терминологиялық сөздіктер құрастыру ісінде, термин қалыптастыру 

тәжірибесінде өзіндік ой-пікір қалдырған зерттеуші А. Әбдірахманов 

салалық терминдерді зерттеуде мынадай ой айтады: “Қазақ 

терминологиясының жасалуын, дамуын және қалыптасуын зерттеуді, 

біздіңше, Октябрь революциясынан бұрынғы кезеңнен бастау керек. Бұл 

кезеңде мал шаруашылығы, халық медицинасы, жер бедері, өсімдіктер 

дүниесі т.б. салалардан жасалған халықтық кәсіби сөздер, атаулар болды, 

бұлар революциядан кейінгі дәуірде ғылыми терминологияға үлкен бір сала 

болып енгенін айқындау қажет”  [155, 71-б.]. Ө. Айтбаев қазақ баспасөзінің 

термин жасаудағы қызметін ерекше атап көрсетеді. Ғалым былай деп 

жазады: “Баспасөз материалдарына қарап отырсаңыз термин түзудің әр алуан 

амалдарын байқайсыз. Бірде ана тілінің өз мүмкіндігі іске жаратылып жатса, 

екінші бір тұста өзге тіл үлгілері сол қалпы, не аздаған өзгеріспен 



қабылданады (залог, каталажка, дознание, доверенность, приговор, 

квитанция т.б.), ал үшінші бір тұста көптеген терминдер қазақ тілінен 

баламасын тауып аударылып отырады, немесе аударма қатарында түпнұсқа 

да бірге жүреді (Мәселен, заң сөзінің орнына низам, мен закон сөзі қатар 

қолданылған)” [156, 153-б.].  

 Қазақ терминологиясын кезең-кезеңге бөліп баяндаудағы соны 

көзқарасты Ш. Құрманбайұлының еңбегінен табамыз. Зерттеуші қазақ тілі 

лексикасының терминденуін төрт кезеңге бөліп қарастырады: 1) ХІХ 

ғасырдың екінші жартысынан ХХ ғасырдың 10-жылдарына дейінгі – І кезең; 

2) 1910 жылдан 1930 жылға дейінгі – ІІ кезең; 3) 1930 жылдар мен 1990 

жылдарға дейінгі аралықты қамтитын – ІІІ кезең; 4) 1990 жылдан бергі – ІV 

кезең. Автор аталған кезеңдердің әрқайсысының ерекшеліктеріне тоқталады 

[57, 118-б.]. 

  Қазақ тіліндегі ғылыми тілдің бастауы болып табылатын бұл игі 

әрекеттер кейінгі кезеңдерде өз жалғасын тапты.  

Қазақ тілі функционалдық стильдерінің соның ішінде, ғылыми стильдің 

де қалыптасуында ХХ ғасырдың басы елеулі кезең болғаны хақ. Бұл уақытта 

мәдени кеңістікке озық ойлы қазақ зиялыларының шығуы, олардың түрлі 

салада жазған еңбектері қазақ әдеби тілінің қолданылу аясы мен қызметін 

барынша арттырды. Сондай-ақ қазақ тілінің сөздік қорында да жүйелену, 

сөздердің стильдік белгілеріне қарай сұрыпталу процесі ерекше қарқынмен 

жандана бастады. Сөйтіп, ғылым тілінің өркендеуі – ХХ ғасырдың бас 

шенінен өзгеше сипат алды.  

Терминдік жүйенің дамуы ғылым мен білімнің, техниканың өрлеуіне 

байланысты екені айтылды. Оның қалыптасуында жеке тұлғалардың да 

атқаратын қызметі зор. Қазақ терминологиясында А. Байтұрсынұлының есімі 

айрықша аталады. Көптеген ғалымдарымыз А.Байтұрсынұлының термин 

жасау ісіне егжей-тегжейлі тоқталады. Сонымен бірге, мамандар тарапынан 

болсын, тілші ғалымдар тарапынан болсын белгілі бір сала терминдерінің 

зерттелуіне көп көңіл бөлінеді. Олар жеке-жеке сала бойынша да [Мына 

еңбектерді қараңыз: 157; 158; 159; және т.б.], төркіндес ғылымдар бойынша 

топтастырылып та [160] жан-жақты зерттеудің нысаны бола түсуде. Осы 

уақытқа дейін жарияланып жатқан сөздіктер қаншама. Солардың барлығы 

қазақ тіліндегі терминологиялық жұмыстардың қауырт жандануына негіз 

болып отыр.  

 Бұл зерттеулерде сала терминдерінің жасалуы, дамуы мен тұрақтануы 

жан-жақты сөз болады. Белгілі бір сала терминдерінің қалыптасуын 

кезеңдестіру жағына зерттеушілер көп мән береді. Айталық, С. Елубаев қазақ 

тіліндегі математика терминдерінің қалыптасуын үш кезеңге бөліп 

қарастырады: 1) 1920-1933 жылдар; 2) 1934-1949 жылдар; 3) 1950 жылдан 

қазірге дейін [161, 9-б.]. Сол сияқты М. Нұғыманов та қазақ тіліндегі 

химиялық терминдердің қалыптасуын шартты түрде үшке бөледі: 1) 1920-

1933 жылдарды қамтитын алғашқы кезең; 2) 1934-1949 жылдар 

аралығындағы кезең; 3) 1950-1964 жылдар аралығындағы кезең. Зерттеуші әр 

кезеңге тән ерекшелікті төмендегідей сипаттайды. 



 Бірінші кезең қазақ мектебін ана тіліндегі оқулықтармен қамтамасыз 

ету міндетін жүзеге асырумен байланысты сипатталады. Бұл кезеңде қазақша 

химия оқулықтарын жазумен қоса, орыс тіліндегі химия оқу құралдарын 

қазақшаға аудару ісі белең алды. Терминдер жасалуының мынадай тәсілдері 

байқалды: 

1)  Заттардың    бұрыннан    келе   жатқан    тұрмыстағы   атауларын 

пайдалану: алтын, күміс, қорғасын, күкірт, сынап, темір, мыс, қалайы. Бұл 

терминдер жаңа мағынаға ие болып, заттармен бірге оларды құрайтын 

химиялық элементтерді және олардың қосылыстарын атау үшін қолданылды. 

2) Қазан төңкерісіне дейінгі жарық көрген атауларды пайдалану.  

3) Біраз  химиялық  элементтердің  және  олардың қосылыстарының 

аттары калька жасау арқылы алынған, бұлар орыс тіліне де осы тәсілмен 

келген терминдер: гидрогениум – водород – сутек, карбонеум – углерод – 

көміртек, оксигениум – кислород – оттек, известковое молоко – ізбес сүті, 

белильная известь – ағартқыш ізбес және т.б. 

4) Қазақша  баламасы  табылмаған  химиялық  элементтердің  және 

заттардың орыс тіліндегі атаулары фонетикалық жағынан өзгертіліп алынған: 

кальций – кәлис, магний – магнез, иод – ыйод, каучук – қаушық, амальгама - 

әмелгем.  

5) Номенклатуралық терминдер жасауда сөз қосымшалары –ты, -ті, 

-лы, -лі, -лау, -лылау және т.б. кеңінен іске жаратылды.  

 Бұл кезеңде қазақтың химиялық номенклатурасының негізі қаланды. 

Олардың көпшілігі осы кезеңге дейін пайдаланылады. Алайда бұл кезде 

химиялық терминдер саны жағынан аз, мектеп көлеміндегі материалдарды 

ғана қамтыды. 

 Екінші кезеңде, яғни 1933-1949 жылдарда қазақ тіліндегі химиялық 

терминдердің молаюы және әрі қарай жетілуі жүзеге асты, оларға әсер еткен 

жағдайлар мыналар болды: 

1) Әдеби  тілдегі  ғылыми  терминологияның  орнын, маңызын, жасалу 

принциптерін және даму перспективаларын анықтау мақсатымен республика 

көлемінде бірсыпыра шаралар іске асты. Мемлекеттік терминология 

комиссиясы құрылды. 1935 жылы мәдени құрылыс қайраткерлерінің бірінші 

съезінде қазақ тілі және оның терминологиясы жөнінде арнайы мәселе 

қаралды. Съезд қарсаңында Мемлекеттік терминология комиссиясының төрт 

бюллетені жарық көрді. Бұларда және бұдан кейін жарияланған тіл 

мамандарының мақалаларында термин сөздердің ерекшелігі, оларды 

жасаудың және орыс тілінен аударудың принциптері талданды. 

2) Терминологияның  теориялық  мәселелерімен бірге іс жүзінде қажет 

екі тілді сөздіктер құрастыру қолға алынды. 

3) Химия терминдерін жасау – химия мамандарының ісі. Сөз болып 

отырған кезеңде химиядан ғылыми дәрежесі және жоғары білімі бар 

мамандар шықты.  

4) Қазақ тілінде химияның тұрақты оқу құралдары жазылды. 

Үшінші кезеңде, яғни 1950-1964 жылдарда химиялық терминдер саны 



молайып, жоғары мектеп көлемін және химия ғылымын толық қамтитын 

дәрежеге жетті [162, 6-9-б.].  

 Қазақ    тіліндегі   медициналық   терминдерді   қарастырған  зерттеуші   

К.Г. Аяпбергенова олардың қалыптасуын төңкеріске дейін және төңкерістен 

кейін деп үлкен екі салаға бөле отырып, оны үш кезең арқылы көрсетеді. 

Төңкеріске дейінгі медициналық терминдердің дамуына халықтық 

медициналық атаулар, сондай-ақ сол мерзімдегі баспасөз беттерінде 

(“Түркістан уәлаятының газеті”, “Дала уәлаятының газеті”, “Айқап”, “Қазақ” 

т.т.) жарияланған материалдар қызмет етті. Әсіресе бұрыннан келе жатқан 

халықтық медицина атаулары (Мысалы: безгек, шаншу, тұмау, бас ауру, 

жөтел, көк жөтел, шешек, қызылша, безеу, теріскен, талақ, ақыл тіс, шел, 

қышыма т.б.) медициналық терминологияның шығуының қайнар көзі болды.  

 Төңкерістен кейінгі кезеңді аталған зерттеуші іштей екіге жіктейді: 1) 

1926-1950 жылдар; 2) 1950 жылдан қазірге дейін [159]. 

 Сала терминдерінің қалыптасуын кезеңдестіру қоғамдық ғылымдарға 

да тән. Біздің тарапымыздан қазақ тіліндегі философиялық терминдер 

олардағы терминологиялық мәннің тұрақтануына қарай бес кезеңге 

топтастырылды: 1) Қазақ филосфиялық ұғымдарының ауызша даму кезеңі, 

бұған негіз – халықтық философия жанрлары; 2) Қазақ философиялық 

ұғымдарының қағазға түсіріліп, жалпы халықтық тілден терминдік 

қолданысқа көше бастауы; 3) Қазақ тілінде философиялық терминдердің 

тұрақтана түсіп, ғылыми мәнге ие бола бастауы; 4) Әлемдік философияның 

категориялары мен ұғымдарының қазақ тілінде қалыптасу кезеңдері; 5) Қазақ 

тіліндегі философия терминдерінің даму барысындағы жаңа бір кезең қазақ 

филосфиясы ұғымының ғылым әлеміне келуі [163, 86-87-б.]. 

 Сөйтіп, сала терминдерінің қалыптасуын осылай кезеңдестіру көп 

зерттеушілерге тән. Бұлай болуы бір жағынан, заңды да. Өйткені термин 

сөздердің тілде тұрақты қалыптасуы сол саланың дамуы мен таралуына, 

қанат жаюына тәуелді, сонымен тығыз байланысты.  

 

5.1.1.  1920-30 жылдардағы оқу-ғылыми мәтіндері: тіл 

орамдылығының қалыптасу тарихына 

 

 Қазақ жазба әдеби тілінің түрлі стильдік тармақтар негізінде дамуы 

зерттеушілеріміздің назарын ертеден аударып келеді. Зерттеушілерімізді 

қазақ әдеби тілін кезең-кезеңге бөліп қарастыру жағы қызықтырады. XV-XIX 

ғасырлардағы қазақ әдеби тілі (Р. Сыздықова), ХІХ ғасырдың екінші 

жартысындағы қазақ әдеби тілі (Б. Әбілқасымов), бұрынғы Кеңес дәуіріндегі 

қазақ әдеби тілінің дамуы (С. Исаев), ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы 

қазақ  әдеби  тілі  (Ш. Мәжітаева),  сондай-ақ көркем әдебиет (Р. Сыздықова,  

Е. Жанпейісов,    М. Серғалиев,    Б. Шалабай),    публицистикалық     стиль  

(С. Исаев, Б. Момынова, О. Бүркітов), ресми стиль (Л. Дүйсембекова) 

мәселелері аталған ғалымдардың еңбектерінде жан-жақты сөз болады. Бұл 

зерттеулерде ғылыми стиль дамуына қатысты жайттар жол-жөнекей болса да 

сөз етіліп отырады.  



 Қазақ әдеби тілінің даму кезеңдерінде әсіресе, Қазан төңкерісінен 

кейінгі онжылдық ерекше аталады. Қазақ әдеби тілінің Кеңес дәуіріндегі 

дамуын мерзімді баспасөз тілінің негізінде зерттеген С. Исаев: «Совет 

өкіметінің алғашқы жылдарының өзінде–ақ көркем шығарма тілінің 

дамуымен қабат ресми стильдің көрінісі ретінде ғылми шығарма, 

публицистикалық шығарма, баспасөз тілі өз алдына жеке қалыптасып дами 

бастады», - деп жаза отырып, мынадай қорытындыға келеді: «Совет 

дәуіріндегі газет-журнал тілін зерттеудің нәтижесінде жазба тіліміздің бір 

ізге түсіп, нормалана бастауын да байқай аламыз. Басқасын былай қойғанда, 

тіпті 1920 жылдардың бас кезі мен аяқ кезіндегі газет-журналдың тілінде 

біраз айырма байқалады. 20 жылдардың аяқ шенінде баспасөз тілінің 

екшеленіп, сараланып, қажетсіз элементтерден арыла түскенін көреміз. 

Әсіресе, «кітаби» тіл дәстүрінің элементтері құлдырап, кеми бастағанын 

анық байқауға болады» [123, 174-175-б.].  

 20-жылдары А. Байтұрсынұлы бастаған қазақ зиялыларының ғылым 

тілін ана тілінде қалыптастыру жөніндегі бастамалары ғалымдарымыздың 

айрықша назарын аударатындығы ілгеріде де айтылды [Бұл туралы қараңыз: 

40, 251-279-б.; 164, 44-50-б.; және т.б.]. Демек, 1920 жылдары қазақ әдеби тілі 

одан әрі дами, ұштала, қолданылу аясы кеңи түсті. Әдеби тілдің кеңейе 

түсуіне сол кездегі оқу-ғылыми әдебиеттердің де үлесі зор болды. Алайда 

қоғамдық-саяси өмірде Алаш зиялылары ұғымымен таныс қоғам 

қайраткерлерінің оқу-ғылыми еңбектері әлі толық лингвистикалық тұрғыдан 

талдана қойған жоқ. Кейінгі шыққан зерттеулерде бұл еңбектердің тілімізге 

терминологиялық жақтан қосқан үлесі ғана аталады да, басқа масштабтағы 

зерттеу нысанына әлі айнала қоймады десек қателеспейміз. Сондықтан 

белгілі ғалымдарымыздың (Р. Сыздық) ғылыми басқосуларда айтып жүрген 

идеяларын ескере отырып, саяси факторлардың ықпалымен көп уақыт бойы 

танылмай келген, енді-енді жарияланып жатқан оқу-ғылыми мәтіндерінің 

құрылымын мәтін коммуникативтілігі жағынан зерттеу тілші-ғалымдардың 

алдында тұрған алдағы уақыттың үлкен еншісі деп түсінеміз.  

 Бұл тараушада 20-жылдары жарық көрген сол оқу-ғылыми 

мәтіндерінің қазақ ғылыми тілін қалыптастырудағы рөлі ескеріле отырып 

баяндалады. Ғылыми мәтіннің басты белгілері, оның ұйымдасуындағы кейбір 

мәселелер, түрлі бірліктердің қолданылуы 4.1 тараушасында қарастырылды. 

Сонда айтылған теориялық жайттарды негізге ала отырып, 20-жылдардағы 

оқу-ғылыми мәтіндерінің құрылымын қазақ ғылыми мәтіндерінің 

синтаксистік ұйымдасуымен сабақтастықта қарағанды жөн көреміз. Біз 

талдауға алатын мәтіндер қазақ тіліндегі жалпы ғылыми мәтіндердің 

жасалуының бастамасы болды. Ол мәтіндер жарық көрген аз уақыттың 

ішінде (кейін сыртқы факторлардың ықпалымен пайдаланудан шығарылса 

да), өздері мазмұндас кейінгі мәтіндерге өз ізін салып үлгерген деп санаймыз. 

Ілгеріде баспасөз тіліне қатысты айтылған С. Исаевтің саралану, екшелену 

нормасы тек баспасөзден ғана емес, сол кезде жарық көрген оқу-ғылыми 

мәтіндеріндегі тіл орамдылығының қалыптасуынан да көрінеді.  



 Біздің түсінігімізде, тіл орамдылығы сөйлем ішінде ғана қаралатын 

санат емес, мәтіндік сипаттағы санат. Сөйлемдер арасындағы логикалық 

байланыстың айқын көрінуі, ғылыми ойдың композициялық қозғалысының 

мәтінде нақты бейнеленуі, көрініс табуы тіл орамдылығы ұғымын 

қалыптастырады. Бұл ұғымды ғылыми айналымға алғаш енгізген – А. 

Байтұрсынұлы. Ғалымның жазғанына сүйенсек, «Ұзын айтқанда ой 

дәуірлеген бетімен барып, қайтатын түрі болады. Сөйлеудің сондай түрлері 

орамды деліп аталады» [165, 310-б.]. Қазақ тіліндегі ғылыми стильдің 

қалыптасу барысын қарастыруда мәтіндердегі тіл орамдылығы осы уақытқа 

дейін сөз болған емес, сондықтан оның (тіл орамдылығының) даму бағдарын, 

эволюциясын зерттеу маңызды әрі қажет мәселе болып табылады.  

 Бәрімізге белгілі, мәтін кез келген сөйлемдердің кездейсоқ жиынтығы 

емес. Ол - мазмұндық, логикалық, композициялық жақтан ұйымдасқан 

күрделі сөйлеу бірлігі. Мәтін өзінің коммуникативтік бағдарына сай сөйлеу 

байланыстылығының (немесе сөз орамдылығының, байланыстырып 

сөйлеудің) нәтижесінде пайда болады. Айталық, ілгеріде сөз болған 

Шәкәрімнің «Үш анық» шығармасынан мәтіндегі, оның ішінде ғылыми 

мәтіннің тіл орамдылығының алғашқы үлгілерін көреміз. Төменде 

келтірілетін мәтін үзігінде автор түрлі бірліктерді пайдаланған. Мысалы:  

Тіршілік туралы адам арасында көптен бері айтылып келе жатқан екі 

түрлі жол бар. Бірі дене өлсе де жан жоғалмайды, өлгеннен соң да бұл 

тіршілікке, тіпті, ұқсамайтын бір түрлі өмір бар. Сондықтан жалғыз ғана 

дүние тіршілігінің қамын ойламай, сол соңғы өмірде жақсы болудың қамын 

қылу керек дейді. Мұны ақырет - өлгеннен соңғы өмір жолы дейді. Енді бірі 

бұл әлемдегі барлық нәрсенің бәрі өздігінен жаралып жатыр, оны былай 

қылайын деп жаратқан иесі жоқ, һәм өлген соң тірілетін жан жоқ дейді. 

Менің ойымша, осы екі жолдың қайсысы анық екенін табу ақылы сау адамға 

қатты міндет. Неге десең адамды түпкілікті бақытқа жеткізбек болсақ, 

біліп жаратушы ие бар өлген соң да бір түрлі өмір бар деген жолдың шын, 

өтірігін білуіміз керек. Егер шын болса, соның қамын ойлап, адамдарды 

түпкілікті бақытқа жеткізу үшін, егер өтірік болса, оған әуреленбей 

жалғыз ғана осы дүние қамын қылу үшін, олай болса бұл екеуін қалай 

тексереміз? Оны тексерушінің әр түрлі діндер жайынан, әр түрлі ғылым 

жайынан әрбір білімділердің сол туралы айтқан сөздерінен хабары болу 

керек. Және қатты керек бір шарты - өзінің тұтқан діні, оқыған-ұғынғаны, 

қалыптанған әдеті, құмар ісі бәлендей жақсы кісі айтты деп нанып қалған 

сөзіне біржола байланып қалмай, ақылын әбден шын босатып сол екі 

жолдағылардың жазған кітап, айтқан сөз, қылған істері һәм оларға қарсы 

айтқан сөздердің бәрін ноқтасыз, науқассыз сау ақылмен сынау керек. 

Әйтпесе, адам әдет, құмар нанымнан шыға алмай, арқандаулы ат сияқты 

болады. Және өзінің мынау жөн дегенін халық алдына салған жөн. Неге 

десең,   қайсысы   болса   да   әбден   сыналып,   тазарған   соң   шын   болмақ  

(Ш. Құдайбердіұлы. Үш анық).  

Бұл мысалда ғылыми мәтінді ұйымдастыруға қажетті барлық 

элементтер қатысқан. Шәкәрім таза тілдік құралдардан басқа логикалық 



бірліктерді де орынды пайдалана білген. Ой тәртібі композициялық жағынан 

тілдік тұлғалар арқылы санамалау ретімен әрі қарай дамытылады. Бірінші 

сөйлемдегі «екі түрлі жол бар» деген пайымдау екінші сөйлемдегі «бірі» 

және бесінші сөйлемдегі «енді бірі» шегендеуіштері арқылы 

жалғастырылады. Келесі сөйлемдегі «Менің ойымша» тіркесі ойды одан әрі 

өрбіту үшін қатысып тұр. Бұлардан басқа келтірілген мәтінде түрлі 

логикалық бірліктер қатысқан, олар: себеп-салдарлық мәнді (сондықтан, неге 

десең), шарттылық мәнді (егер шын болса, әйтпесе), мақсат мәнді 

(адамдарды түпкілікті бақытқа жеткізу үшін, осы дүние қамын қылу үшін), 

ойды әрі қарай дамытудағы салаластық жалғаулықтар (және, да, де) сияқты 

құралымдар.  

Сонымен бірге мәтіннің ұйымдасуындағы ұйытқы амалдардың бірі – 

сұраулы құралымдар екендігі белгілі. Шәкәрім осы амалды да қолданған: 

Егер шын болса, соның қамын ойлап, адамдарды түпкілікті бақытқа 

жеткізу үшін, егер өтірік болса, оған әуреленбей жалғыз ғана осы дүние 

қамын қылу үшін, олай болса бұл екеуін қалай тексереміз? сөйлемі мәтіннің 

келесі бөлігінің жалғасуына ұйытқы болып тұр. «Оны» есімдігі алдыңғы 

және одан кейінгі бөліктерді байланыстырушы ретінде қолданылады.  

Келтірілген мәтін үзігінде Шәкәрім «ақырет» сөзінің мәнін сипаттау 

арқылы («өлгеннен соңғы өмір жолы» деген) ашады. Мұндай түсініктемелер 

де мәтінді кеңейтудің бір амалы. Әрине, сол тұстағы тілдік нормаға тән сөз 

қолданыстары (қамын қылу керек, қатты міндет, науқассыз сау ақыл т.т.) 

мәтінде кездеседі, бұлар мәтіннің тарихилығын көрсетеді.  

Демек, сөйлеу байланыстылығы тұрғысынан ғылыми мәтіннің  

ұйымдасуы белгілі бір тәжірибелерден, кезеңдерден өтеді. Қазіргі 

композициялық-тілдік жағынан берік, шымыр мәтіндер бірден пайда 

болмаған, олар өзіне дейінгі жарияланған сол мазмұндас мәтіндердің 

жалғасы іспетті. Осы орайда 20-жылдардағы оқу-ғылыми мәтіндері кейінгі 

ғылыми ізденістер үшін белгілі бір дәрежеде дамудың өзіндік сипатын бере 

алады. Бұл дегеніміз қазақ ғылыми тілінің қалыптасуында болсын, соның 

негізінде жалпы ғылыми тіл мәдениетінің дамуында болсын сөз болып 

отырған мәтіндер үлкен рөл атқарады деген сөз.  

 1920-30 жылдары қазақ тілінде басылған жоғары оқу орнына арналған 

оқулықтар, ғылыми-техникалық әдебиеттер негізінен мыналар: 

А.Байтұрсыновтың 1912-1928 жылдардағы жарық көрген әліппелері, 

оқулықтары, жазу, емле, терминология мәселелері туралы жазылған сыни 

мақалалары, М.Дулатовтың “Есеп құралы” (1918-1925), М.Жұмабаевтың 

“Педагогикасы (Баланы тербия қылу жолдары)” (1922, 1923), 

Ж.Аймауытовтың “Тәрбие жетекшісі” (1924), “Психологиясы” (1926), “Жан 

жүйесі және өнер таңдауы” (1926), Е.Омаровтың “Пішіндемесі” (1924, 1928), 

“Физикасы” (1930), Х.Досмұхамедовтың “Жануарлары” (1922), 

“Табиғаттануы” (1922), “Адамның тән тірлігі” (1927), Қ. Кемеңгеровтың 

“Оқу құралы” (1928),  “Қазақша – орысша тілмашы” (1927), С.Қожановтың 

“Есеп тану құралы” (1924), Е.Ермековтің “Ұлы математика курсы” (1935) т.б. 

көптеген еңбектерді атауға болады 40, 258-259-б..   



 Біз өз тарапымыздан аталған еңбектердің кейбіріне ғана тоқталамыз. 

Біздің ойымызша, бұл еңбектердің тілі мен стилі, әдеби тіліміздің 

дамуындағы үлесі, стильдің қалыптасуы мен дамуындағы алар орны өз 

алдына бөлек зерттеудің жүгі.  

  Ғылыми мәтіндердегі (біз бұл ұғымды кең мағынасында алып отырмыз 

– С.Ә.) сабақтастық, жалғастық үрдісі жақсы сақталатыны және оның өз 

кезегінде сөйлеу байланыстылығының аясында (ғылыми мәтінді түзуде) 

нақты көрінетіні айтылды. Осы тұрғыда сөз болып отырған ғылыми мәтіндер 

қазақ ғылыми мәтіндерінің композициялық мүшеленуінің бастамасы ретінде 

бағаланады.  

 Бір қарағанда 20-30 жылдардағы оқу-ғылыми мәтіндері формалды 

грамматикалық жағынан публицистикалық, тіпті көркем мәтінге де жақын 

тәрізді болып көрінеді. Алайда олардың мазмұны мен құрылымы ғылыми 

мәтінге тән екенін байқаймыз. І-тарауда ғылыми тіл жанрларының 

коммуникативті бағдарларының қандай белгілеріне тоқталғандықтан, бұл 

жерде сөз болып отырған мәтіндердің ең бастысы, белгілі бір саланың пәндік 

бейнесін нақты көрсетуімен құнды екенін айтумен шектелеміз. Сөзіміз 

дәлелді болу үшін мына мысалдарға жүгінейік:  

 Ж. Аймауытұлының «Псиқолоғия» еңбегінің құрылымы: 

 Беташар; І. Псиқалоғия нені зерттейді? ІІ. Адамның қылығын қалай 

зерттеу керек? ІІІ. Тірі заттардың қылығын жалпы мінездеу; ІV. Дендегі 

кейбір мүшелер, олардың қызметтері; V. Соқыр сезім, сезім көңіл; VІ. 

Зерделі қылық; VІІ. Көлемдікті түйсіктеу; VІІІ. Жалпы берне (ұғым) 

туралы; ІХ. Қайрат (ерік), (воля); Х. Ұйқы, түс, көз байлау; ХІ. Теріс қылық; 

ХІІ. Адам қылығының әлеуметтік, шаруашылық негіздері.  

 М. Жұмабаевтің «Педагогика» еңбегінің құрылымы:  

Сөз алды; Жалпы педагогика; Жалпы педагогиканың екі бөлімнен 

тұратындығы. а) Дене тәрбиесі; ә) Жан тәрбиесі; Тәрбие деген не? Тәрбие 

бөлімдері; Педагогика қандай пән? Педагогикамен жақсы таныс болудың 

керектігі; Педагогикаға жәрдемші пәндер т.т. 

 М. Жұмабаевтің «Психология» еңбегінің құрылымы:  

(Жалпы мәлімет), Жан көріністерінің дене көріністерінен айырмасы; 

Жан көріністері мен дене көріністері арасындағы байлам; Жан көріністерін 

үйрету жолдары; Нерв системасы; Нерв системасының қызметі; Нерві 

системасының саулығын сақтау; Ақыл көріністері яки жанның білуі; 

Әсерлену ұғымы; Іскерлік; Суреттеу; Ес (зейін); Қиял; Ойлау; Хұкім; Ой 

шығару; Тіл; Ішкі сезім көріністер т.т. 

 Х. Досмұхамедұлының «Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы» 

еңбегінің құрылымы: 

                                                
 Талдау негізіне мына еңбектер алынды: Аймауытұлы Ж. Псиқолоғия. – Алматы: Рауан, 1995. -312 б.; 
Байтұрсынов А. Тіл тағылымы (қазақ тілі мен оқу-ағартуға қатысты еңбектері). – Алматы: Ана тілі, 1992.  

– 448 б.; Байтұрсынов А. Әдебиет танытқыш. Зерттеу мен өлеңдер. – Алматы: Атамұра, 2003. – 208 б.; 

Домұхамедұлы Х. Таңдамалы (Избранное). – Аламаты: Ана тілі, 1998. – 384 б.; Жұмабаев М. Шығармалар. 

2,3-т., - Алматы: Білім, 1996. – 512 б.  



Құрылымы: Кіріспе (тілімізге жат сөздердің толассыз енуі туралы); 

Негізгі бөлім: Сингармонизм заңы туралы түсінік беруден басталады. Синг. 

Заңы туралы пікірлер. Автордың өз пікірі немесе ұстанымы. Қазақ-қырғыз 

тілінің дыбыс жүйесін талдау. «Тіл-құралға» сілтеме (Ол мына жолдардан 

көрінеді: «Тіл-құрал» да осыны айтады; «Тіл-құралда» мынадай шын 

жұрнақтар көрсетілген; «Тіл-құралға» кірмеген шын жұрнақтар көп т.б.). 

Қазақ тіліндегі жұрнақтарды талдау. Сын (Ол мына жолдардан көрінеді: 

Бернияздың түзетуі дұрыс-ақ, бірақ түзетуді аяқтамағаны сингармонизм 

заңымен таныс болмағандығы. 

Ақындық – табиғаттың саннан таңдап бірен-саран адамдарға 

беретін артық өнері. «Көп берілгенше, көп сұранады» деген нақылды 

ескеріп, аяғына дейін түзету керек еді. Тілді бұзбай ұстарту, шеберлету, 

байыту – ақындардың мойнына артылған зор борыш...  

Кірме сөздердің қолданылуы туралы. Қорытынды. 

 Егер М. Жұмабаев пен Х. Досмұхамедұлы еңбектерінде оқу-ғылыми 

мәтіннен  басқа  типті  мәтіннің  ықпалы (көрінісі)  кездесіп  отыратын болса,  

А. Байтұрсынұлының «Тіл-құралы» мен «Әдебиет танытқышынан» мұндай 

белгілерді кездестіру қиын. Оларда сол шығармаға арқау болған нысанның 

сипаттамасы, нысанның сапалық белгілерін мысалдар арқылы түсіндіру, 

негізгі қасиеттерін көрсету, жаңа білімді логикалық тәсілмен анықтау, 

тақырыпқа қатысты басты және онымен шектес ұғымдарды талдау, 

салыстыру, салғастыру нақты көрініп отырады.  

Сонымен бірге көрсетілген еңбектердің құрылымының оқу-ғылыми 

мәтіндерге тән екендігі мынадан көрінеді: жеке тараулардың 

(тақырыптардың) байланыстылығы, бір саланың пәндік сұлбасын көрсетуге 

құрылғандығы, өзіне дейінгі білімнің негізінде жаңа білімді оқушыларға 

ұсынуы. М. Жұмабаев «Педагогикаға» қатысты бұрын-соңды жарияланған 

еңбектерді қалай пайдаланғандығы жөнінде «Сөз алдында» былай деп 

жазады: «Кітапты бір орыс кітабынан тура тәржіма деуге болмайды. Алдыма 

бір кітапты жайып қойып, бұрылмастан желе бергенім жоқ. Тәрбие 

ғалымдарының пікірлерін таңдап алуға ұмтылдым. Шамам келгенше қазақ 

қанына қабыстыруға тырыстым (Көп пайдаланылған Рубинштейн, Скворцов, 

Смирновтардың педагогика туралы еңбектері)». Ал Ж. Аймауытов өз 

еңбегінде: «Бұл кітапты бала оқытушыларға ұсынамыз. Қала берсе, кімде-кім 

әлеуметпен, қоғаммен қатынасын, қызмет ететін болса, соның бәріне де 

псиқалоғия пайдалы кітап деп ойлаймыз. Хат танитын жай қазақ та 

арындамай оқи алса, недәуір білім алар деп сенеміз. Қиын жерлерін 

салғаннан ұқпаса, оңай жерлерін оқып көрер; сөйте-сөйте бәріне тісі батар... 

Шеше алмай жүрген жұмбағыңыз шешілуге бұл кітап себепші болар» деп 

көрсетеді. 

 Демек, ең бастысы мәтіннің түзілу құрылымы оның мазмұнына, 

зерттеудің жалпы тақырыбына бағынады. Бұл ғылыми мәтінге қойылатын 

негізгі талаптың бірі.   



Сөйтіп, келтірілген жайттар сөз болып отырған шығармалардың 

шындық болмыстың нысанын ғылыми тануға арналған мәтін ретінде 

ұйымдасуына негіз болған.  

Бұдан басқа бұл еңбектерде нақты сілтеме берілмесе де, авторлар  

аталып, оларға нұсқау көрсетіліп отырады. Жалпы сілтеме атаулы тіл 

орамдылығының композициялық аспектісін түзуге қатысатын құралдар 

десек, оны беруде де неғұрлым жинақылыққа қарай «өсу» үдерісі болғанын 

көреміз. Шәкәрімнің «Үш анық» еңбегінде сілтемелер «бұл философ Литерие 

сөзі», «бұрынғы Демокрит сөзі», «Герман Шифлер айтады» т.т тәрізді 

қарапайым түрде берілгені ілгеріде айтылды. Ал сөз болып отырған оқу-

ғылыми әдебиеттерінде өзге зерттеушілердің пікірін келтіру неғұрлым дами 

түскен. Авторлар сілтеме арқылы оқырманға жаңа ақпарат беру мақсатын 

жақсы түсінген. Мысалы, Ж. Аймауытұлы сілтемені мәтіннің пікірталастық 

бөлігін түзу үшін орынды пайдаланған:  

18-ғасырда неміс данышпаны Вольф даналық псиқалоғияны 

тәжірибелік (эмпирический) псиқалоғиядан айырып, жігін ашады. Оның 

пікірінше тәжірибелік псиқалоғиядан жан тіршілігіндегі болмыстарды 

(фактыны) зерттейді; 

 Құрғақ даналыққа сүйенген данышпандардың пікірі бойынша, жан 

тіршілігіндегі болмыстарды жанның өзі не екенін білмей тұрып түсінуге, 

тексеруге болмайтын тәрізді (Ж. Аймауытұлы. Псиқолоғия).  

Кант айтады: «Жан – зат емес, рұқ, ажалсыз субстанция деуші 

псиқалоғияның барлық дәлелдері жалған». «Мен ойлаймын, мен 

саналмаймын». Сондықтан өз бетімен өмір сүретін жан болу керек, сол 

жанды псиқалоғия зерттеп, түбіне жету керек деген пікір дұрыс емес 

(Сонда);  

Бұл пікірді өте-мөте ашық айтқан 19-ғасырдың соңғы жарымында 

шыққан неміс данышпаны Ланге... (Бұл да сонда).  

Арнайы терминдер жүйесі, олардың кейбіріне берілетін анықтамалар 

қамтылған, баяндау үрдісі оқушымен неғұрлым тиімді қарым-қатынас 

орнатуға негізделген, яғни адресат факторы ескеріледі. Анықтамалар 

жүйесінің берілуі жағынан А. Байтұрсынұлы еңбектері озық тұр. Бұл бір 

жағынан, термин жасау ісіндегі А. Байтұрсынұлының сіңірген ұланғайыр 

еңбегін көрсетеді және қазіргі зерттеушілеріміздің тарапынан осы мәселенің 

жан-жақты қарастырылып жүргені жұмыста айтылды. Сондықтан біз осы 

орайда кейбір мысалдарды берумен шектелеміз:  

Арасында жақындығы бар екі нәрсенің атын ауыстырып, бірінің 

орнына бірін айту төмендегі түрі болса, ондай ауыстыру алмастыру деп 

аталады (А. Байтұрсынов. Әдебиет танытқыш);  

Бір нәрсе болмайтын күйді, екінші нәрседе болатын күйді көрсететін 

сөзбен айту бейнелеу болады (Сонда); 

Бір нәрсенің, көбінесе адамның мінезін, құлқын, ғамалын екінші 

нәрсенің мысалында көрсетіп айту – бернелеп айту болады (Сонда);  

Жансыз нәрсені жанды нәрсенің күйіне түсіріп тұрпаттау кейіптеу 

деп айтылады (Сонда) және т.б.  



Бұл    тәріздес   мысалдардың   қатарын  соза  беруге  болады.   Өйткені  

А. Байтұрсынұлының еңбектері ілгеріде де ескертіп өткеніміздей, қайсыбір 

ерекшеліктеріне қарамастан, оқу-ғылыми мәтінінің шынайы үлгісін көрсетеді 

және ол әсіресе, ғалымның иллюстративтік материалдарды беруінен қатты 

байқалып тұрады.  

Мәтіндердің публицистикалық, я болмаса көркем мәтіндерге ұқсастығы  

оқушымен тиімді қарым-қатынаста болу мақсатын көздегеннен бе деп 

ойлаймыз. Авторлар өз кезеңіндегі оқырманның білім дәрежесін 

ескергендіктен, баяндаудың ғылыми емес тәсілін жиі қолданып отырған 

тәрізді. Мәселен, М. Жұмабаевтың «Педагогика» еңбегінен бала тәрбиесі 

туралы мынадай жолдарды кездестіреміз: Баламды безбенге сал, - деп 

айттың деп қазақтың ыршып кетуінде сөз бар ма? Тәрбиенің басқа түрін 

ести келе адуын әжелер ыршымақ түгіл ұрсып, сөгіп тастар. Әйткенмен, 

амал қанша, көтереміз. Мойнымыз жуан болғанмен, өзіміз жуаспыз. Біздің 

бар  тілегіміз  –  ырши-ырши,  бізді  ұрса-ұрса  айтқанымызды істесе екен...  

(М. Жұмабаев. Педагогика). Немесе қазақ әйелдеріне айтатын үгіт сөзінде 

публицистикаға жүгінген: Қазақ қатыны! Өзіңде өзіңнің қасың болмаса, 

баланың аузын астан алмай, аспен ұрып жығып, болмаса тамақ бермей, 

аштан қатырып, талдырып ұйықтатып бала асырауыңды қой. Тамақты 

беріп-беріп, балаңды қарны қабақтай, бұтын таяқтай көк қарын, ши борбай 

қылма... (М. Жұмабаев. Педагогика). 

Бұл тәріздес эмоционалдылық автордың сөз болып отырған мәселеге 

қатысты ішкі сезімін білдіреді. Сол экспрессивті құралдар арқылы автор өз 

көзқарасын еркін жеткізуге тырысқан.  

1920-30 жылдардағы оқу-ғылыми мәтіндеріндегі өзге стильдік 

элементтердің болуы авторлардың салыстыруынан да байқалады: Мысалы,  

М.Жұмабаев адам өмірін малдың төлімен салыстырады: Малдың төлі туа 

сала аяқтанады. Тауықтың балапаны жұмыртқадан жаралысымен жүгіріп 

кетеді. Ал адам баласы – туғанда іңгалаған айқайы мол бір кесек ет. Ақылы, 

есі  жоқ.  Денесі  тым  әлсіз.  Өсуі,  ұлғаюы  тым  сараң,  тым   шабан...  

(М. Жұмабаев. Педагогика).  

Сол сияқты Х. Досмұхамедұлы «Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм 

заңы» еңбегінде тіліміздегі кірме сөздерді мынадай салыстыру арқылы 

берген: Бір тілге кірген жат сөз – бейне адамның қарнына түскен тағам. 

Адамның денесі ішкен-жеген тамақтан түзеледі. Адамның денесі ет, сүйек, 

қан секілді нәрселерден түзелген. Сырттан қарағанда бұлардың ішкен 

сүтке, жеген нанға тіпті ұқсасы жоқ. Ауыздан кірген, ішкен-жеген 

тамағымыз ішек-қарында уытталып, сіңімді халге келеді. Сонан соң ханға 

сіңіп, тұла бойға тарап, ет, май, сүйек, шеміршек болады...  

Ауызға салған қазы мен қартаның ішек-қарындағы көжеге не ұқсасы 

бар?! Ауызға салған қып-қызыл алманың құсыққа не ұқсасы бар?!... 

Ауыздан кірген тамақ сіңу үшін,  денеге «өзімдік» болу үшін дене 

заңымен өзгеруі  керек. Дене заңымен өзгермеген тамақ, дене заңына 

көнбеген тамақ денеге сіңбейді, «бұратана», «қара қарын» болып, денеге 

зиян береді. Тілге кірген жат сөздер де сіңу үшін, тілге «өзілік» болуы  үшін 



сол тілдің заңымен өзгеріп, танымастай хәлге келуі керек. Бүйтпесе жат 

сөздер  бұралқы  болып,  тілдің  шырқын  бұзады,  тілге  зиян    береді...  

(Х. Досмұхамедұлы. Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы). 

Ғылыми мәтіннің баяндалу дәстүрінен ауытқулар авторлар тарапынан 

осы тәріздес салыстыруларды, теңеулерді, сұраулы құралымдарды, ауызекі 

сөйлеу тілі элементтерін пайдаланудан көрінеді. Айталық, М. Жұмабаевтың 

ақындық дағдысы оқу әдебиеттерін жазуда да ықпалы болғанын еңбектің әр 

бетінен, ал Х. Досмұхамедұлының медициналық білімі оның тіл біліміне 

қатысты жазғандарынан (мысалы, кірме сөздерді адам ағзасымен 

салыстырудан байқалатындай) аңғарылып тұрады. М. Жұмабаевтың мына 

тәріздес сөйлем жолдары бізге осыны көрсетеді:  

Ақша қарда жосылып жатқан айқын ізге түссек, алдымызда аңның 

барлығына күмән қыламыз ба? (М. Жұмабаев. Психология); немесе Дұрыс, 

кей уақытта ойлар бірінің артынан бірі нажағайдың жарқылындай тез-

тезге келгенде, бізге осы ойлар бір-ақ уақытта болған сықылды көрінеді 

(Сонда); Дене жанға, жан денеге байлаулы, біреуінің біреуінсіз күні қараң ... 

(Бұл да сонда).  

Бірінші мысалда ақын психологиялық ұғым – жанның дерексіздігін, 

абстракциялығын көрсету барысында «ақша қарда жосылып жатқан айқын 

ізді»  келтіреді. Осындай салыстыру арқылы «жан» ұғымының көріністерін 

ашуға, оқушыға ұғынықты жеткізуге талпынған. Келесі алынған 

сөйлемдердегі «нажағайдың жарқылындай», «біреуінің біреуінсіз күні қараң» 

теңеулері автордың айтпақ ойын күшейтіп, әсерлі жеткізуге қатысып тұр.  

Немесе мына сөйлемдерге назар аударайық: Түн. Бала бесікте бөлеулі 

жатыр. Жанындағы төсектегі шешесі қалың көрпені жамылып шырт 

ұйқыда. Қарны ашты ма, тоңды ма, төсегі тынышсыз болды ма, бір 

мезгілде бала оянып жылайды. Бастар ақырын жылайды. Елең де қылған 

ана жоқ. Дауысты молайтыңқырайды, оянған ана жоқ... (М. Жұмабаев. 

Педагогика).  

 Соңғы келтірілген мысал автордың бала тәрбиесі жөніндегі 

баяндауларының  ішінде  кездесетін  мәтін  үзігі.  Үзіндідегі  атаулы   сөйлем,  

-ыңқыра тұлғалы баяндауыш, оқу-ғылыми мәтіндеріне тән емес, лексикалық 

бірліктердің (елең де қылған, шырт ұйқыда т.т.) кездесуі, жалпы баяндау 

машығы көркем мәтінге ұқсастандырып жіберген. Алайда мәтін үзігі жалпы 

мәтіннің құрылымынан тысқары тұрған жоқ, мәтіндегі баяндаулармен ұласа, 

оның коммуникативтілігіне үйлесе алған. Оның негізгі себебі де – автордың 

өз оқырманымен мәтін арқылы қарым-қатынас жасай алуында, бала 

тәрбиесінде орын алып отырған кемшілік жақтарды көрсетуде оқушысына 

қазақ өміріндегі табиғи жағдайды көз алдына елестету үшін жоғарыдағыдай 

суреттеуге барған. Автордың осы жағдайға қатысты ішкі наразылығы (бұл 

жалпы баяндау машығынан байқалып тұрады) эмоционалдық құралдар 

арқылы берілген. Қабылдаушының ұғыну, түсіну дәрежесі, яғни адресат 

факторы, автор мен қабылдаушы арасындағы тығыз байланыс, шығарманың 

композициялық құрылымында осындай амал-тәсілдерді пайдалануға 

мәжбүрлеген. Ауызекі сөйлеу тілі элементтерінің кездесуі мына мысалдан 



көрінеді: XVIII ғасырдың аяғында ескі псиқалоғияны данышпан Кант 

оңдырмай, талқандай сынады (Ж. Аймауытұлы. Псиқолоғия).  

  Сөз болып отырған еңбектердің барлығында дерлік сұраулы 

құралымдар пайдаланылады. Сұраулы құралымдар бұл мәтіндердің 

пікірталастық, я болмаса соған шақыратын бөлігін құрайды. Мысал үшін Ж. 

Аймауытовтан мына жолдарды келтірелік: Бұдан гөрі XVII ғасырда шыққан 

Спинозаның пікірі жобаға келіңкірейді. Ол не дейді? Жанға жан ғана амал 

ете алады, денеге дене амал ете алады дейді... Бәрі барып құдайдың 

бірлігінде түйіседі дейді... (Ж. Аймауытұлы. Псиқалоғия) және т.т. Ал осы 

Спинозаның айтқандарына автордың өз тарапынан берілетін қарсы пікірі  

бірақ, басқаша айтқанда, бүгінгі ілім бойынша тәрізді тұлғалар арқылы 

басталып отырады да, мәтіндегі сөйлеу байланыстылығын құрайды. Мысалы: 

Бірақ аяқ жағынан тағы сандырақтап кетеді... Бірақ айналасы бір қазан... 

Бүгінгі ілім бойынша тым ертегі... және т.т.  

 Ал ілгеріде сөз болған эмоционалдық, түрлі дәрежедегі модальділік 

көріністері бұл шығармалардың көсемсөздік-үгіттеушілік бөлігін құрайды. 

Оның тілдік жағынан ұйымдасуында нақты-бейнелі сипаттаулар, 

салыстырулар, тұрақты тіркестер, ауызекі сөйлеу тілі элементтері, 

интонациялық жағынан мәнерлілік т.т. пайдаланылады.  

 Сөйтіп, мәтіннің семантикалық-синтаксистік ұйымдасуында, ондағы 

тіл орамдылығын қалыптастыруда таза тілдік ресурстар ғана емес, басқа да 

түрлі бірліктер қатысады. Мәтіннің семантикалық-синтаксистік ұйымдасуын 

басқа да зерттеушілер айтып жүргендей (М.П. Котюрова және т.б.), негізінен, 

үш аспектіден келіп қараған жөн: мазмұндық, логикалық және 

композициялық. Тілдік құралдар бұлардың сыртқы материалдық көрінісі. 

Осы тәріздес мәтіндік категориялардың тілдік жағынан бейнеленуі де түрлі 

тілдік тұлғаларды пайдалану арқылы көрінеді. 1920-30 жылдардағы оқу-

ғылыми мәтіндері мәтіннің семантикалық-синтаксистік ұйымдасуының 

бастамасы және өзінен кейінгі жалпы ғылыми мәтіндердің қалыптасуындағы 

үлгі-өнеге ретінде орын алады.  

 Енді жоғарыда аталған мәтіндік бірліктердің тілдік жағынан 

бейнеленуіне нақты мысалдар арқылы тоқталамыз.  

 Мәтіннің мазмұндық жағы лексикалық қайталаулардан көрінеді. 

Лексикалық қайталаулар зат есімдер, сілтеу есімдіктері, ІІІ-жақтағы жіктеу 

есімдіктерінен жасалады. Белгілі бір сала бойынша қолданылатын 

терминдер, терминологиялық сөз тіркестері мәтін ішінде қайталанып келіп, 

мәтінтүзімдік қызмет атқарады. Бұны төмендегі мысалдар негізінде байқауға 

болады: 

 Бастауыш бір жақты болса, баяндауыш онымен айтылған түрде 

ымыраласады. Бастауыш әр жақты болса, мәселен, бастауыш біреу емес, 

бірнеше болса жана әрқайсы әр жақты болса, онда баяндауыш басым 

жағымен ымыраласады (А. Байтұрсынұлы. Тіл-құрал);  

 Нейрон дегеніміз – бұтақтары бар шілтер (клетка). Ол бұтақтардың 

кейбірі ұзын, кейбірі қысқа. Нейрондар бір-бірімен қосылады. Қосылуы 



былай: Бір нейронның ұзын бұтағы екінші нейронның қысқа бұтағымен 

жалғасады... (Ж. Аймауытұлы. Псиқолоғия);   

Осы күнгі қазақтың әдебиетінде шеттен кірген сөздер өте көбейіп 

кетті. Төңкерістен соңғы шыққан журнал-газеттердің іші толған жат сөз. 

Білім, оқу әдебиеті де жат сөзге байыды. Заманымыздағы көркем 

әдебиетіміз де жат сөзден құр емес.  

Оқытушыға да, үйренушіге де, үгіттеушіге де, жазушыға да, білімдіге 

де, білімсізге де, шешенге де, ақынға да жат сөзсіз күнелте алмайтын заман 

туды. 

Топан судай қаптап, тілімізді жат сөздер басып бара жатқан 

мезгілде ескерілмей ұмытылуға айналған тіліміздің бір негізгі заңын еске 

салғымыз келеді (Х. Досмұхамедұлы. Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм 

заңы). 

  Бірінші мысалда қайталанып келетін ұғымдар бастауыш пен 

баяндауыш, екінші мысалда нейрон сөзі (ол есімдігімен алмасып келуі 

арқылы), үшінші мысалда жат сөз тіркесі қайталауға негіз болып тұр. Соңғы 

мысалда жат сөз тіркесі «шеттен кірген сөздер» деген өзінің синонимдес 

қатарымен мәтін ішінде жұмсалған.  

Терминдер қайталана отырып, тақырыптық тізбек құру арқылы 

(тақырыптық тізбекті терминге берілген сипаттамалар да құрайды) мәтіндегі 

ойды дамыта түседі: Жалқы сөздің түбіріндегі дыбыстардың біреуі жуан 

болып, біреуі жіңішке болып еш уақытта естілмейді. Қазақтың негізгі 

жалқы сөзінің түбірінде жуан дыбыстар мен жіңішке дыбыстар араласып 

ұшырамайды. Бір сөздің ішіндегі дыбыстардың бәрінің бірдей дауыспен (не 

жуан, не жіңішке) ұйқасып айтылуын білім тілінде «сингармонизм» дейді. 

Сингармонизм деген сөз, қазақша айтқанда, ұйқастық, үндестік деген 

мағанада. 

Сингармонизм түрік тілінің айрықша өзіне біткен қасиеті. Түрік 

тілдерінің көбі (Ыстамбұл түріктері, Қазан ноғайлары, сарт-өзбек, тағы 

талайлар) түрік емес халықтардың сөзін көп алғандықтан, жат 

жұрттарға көп араласқандықтан, осы айрықша қасиетінен айрылып 

қалып отыр. Осы күндерде қазақ-қырғыз секілді шет жұрттармен 

жарытып араласпай, нағыз түріктікті сақтаған елдердің тілдерінде ғана 

сингармонизм заңы өзгерместен қалып отыр (Х. Досмұхамедұлы. Қазақ-

қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы).   

 Келтірілген үзіктен сингармонизм ұғымының өзіндік сатылы 

қатарларды (сингармонизм, сингармонизм заңы, (түрік тілдерінің) осы 

айрықша қасиеті) түзе отырып, ой жалғастығына, ой орамдылығына негіз 

болып отырғанын көреміз. 

Қайталау ретінде жалпы қолданыстағы сөздер, сөз тіркестері де 

қолданылады:  

Жан бар деген наным ерте заманнан бері келеді. Бұл наным ең 

алғашқы тағы, анайы адамдарда да болған. Содан бері «жан бар» деген 

наным барлық адам баласына тарап, өрбіген. 



Бұл наным тууға жанды заттар мен жансыз нәрселердің айырмасын 

бақылау себеп болған... (Ж. Аймауытұлы. Псиқолоғия).  

Бұл мәтін үзігінде наным сөзі өзінің алдындағы «жан бар деген» үйірлі 

анықтауышпен тіркес күйінде келіп, қайталанып тұр. Екінші сөйлемде үйірлі 

анықтауышты «бұл» есімдігі алмастырған және одан әрі екеуі (үйірлі мүше 

мен «бұл» есімдігі) кезек-кезек алмасып жұмсалу ыңғайында мәтінтүзімдік 

қызмет атқарып тұр.  

Мәтінтүзімдік қызметі жағынан қайталауларды анафоралық және  

анафоралық емес қайталаулар деп бөлуге болады. 

Әдетте анафоралық қайталаулар көркем шығармаларға тән 

стилистикалық фигураларға жатқызылады 67, 242-243-б..  Талданып 

отырған оқу-ғылыми мәтіндерінде анафоралық қайталау байланыстырудың 

құралы ретінде жұмсалады. Олар бірдей дыбысталатын сөздерден 

(терминдерден), сөз тіркестерінен (терминологиялық тіркестерден) басталып 

отырады. Мысалы: Бастауыш пен баяндауышы бар, екі мүшелі ғана сөйлем 

жалаң сөйлем деп аталады. Бастауыш пен баяндауыш сөйлемнің тұрлаулы 

мүшелері, олардан басқа сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері де бар деп 

жоғарыда айтылды. Бастауыш, баяндауыштан басқа сөйлем мүшелері бар 

сөйлем жайылма сөйлем деп аталады (А. Байтұрсынұлы. Тіл-құрал). 

А. Байтұрсынұлы логикалық байланыстырушы шылау сөздерді 

сөйлемнің бас шенінде жиі қолданып отырған, бұларды да анафоралық 

қайталауға мысал ретінде жатқызуға болады:  

Егерде бірнеше сөйлемнің қиысуы бірыңғай, бір беткей болса, 

жиылыңқы қиысу болады... 

Егерде алдыңғы сөйлемге кейінгі сөйлем қарсы мағаналы болып қиысса, 

қайырыңқы қиысу болады... 

Егерде маңызды, нығыз айтылған  сөйлемді басқа сөйлемдер баяндап 

тұрса, ол сұйылыңқы қиысу болады... (А. Байтұрсынұлы. Тіл-құрал).  

  Сонымен бірге мәтін үзіктерінде бірдей тұлғалы баяндауыштардың 

қайталанып отыруы кездеседі. Бұл тәсілді М. Жұмабаев төмендегідей 

пайдаланған: Біз бір нәрсені суреттесек, соған ұқсас екінші бір нәрсені де 

суреттейміз. Мысалы, біз бір адамды суреттесек, сол адамымыз пішіні, 

сөзі, жүріс-тұрысымен біздің бір досымызға ұқсайтын болса, сонда біз 

мынау досымызды да суреттейміз (М. Жұмабаев. Педагогика). Немесе 

сұраулы сөйлемдердің қолданылуына байланысты жоғарыда Ж. 

Аймауытовтан келтірілген дейді тұлғалы баяндауыштардың қолданысын 

мысалға алуға болады.  

Анафоралық емес қайталау мазмұнның тұтастығын, тақырыптық 

бірлікті көрсету үшін қызмет атқарады:  

 Түрік тілі – жалғамалы тіл. Жалғамалы тілдегі сөздердің сөздердің 

түбі өзгермейді. Сөз аяғына жалғанған қосымшалар арқылы өзгереді. Қазақ-

қырғыз тілі – түрік тілінің бір тарауы. Сондықтан қазақ қырғыз сөздері де 

түбін өзгертпей, аяғына қосылған жалғаумен өзгереді. Бұл заң «Тіл-

құралдан» белгілі (Х. Досмұхамедұлы. Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм 

заңы).     



Мәтінде жалғамалы тілге тән ерекшеліктер айтылған. Жалғамалы тіл 

қолданысының қайталануы мәтін үзігінде басымдыққа ие емес, жеке 

сөйлемдердің бір-бірімен мазмұндық байланысы басым сипатқа ие болады. 

Олардың осылай байланысы тақырыптық тұтастықты қамтамасыз етеді. 

Дегенмен анафоралық қайталауға қарағанда анафоралық емес қайталау оқу-

ғылыми мәтіндерінде соншалықты жиі қолданылмайды.  

 Мәтіннің логикалық жағы - жалпы ғылыми мәтіндерге ортақ басты 

қасиеттердің бірі. Логикалылық және оларды бейнелейтін тілдік бірліктерсіз 

ғылыми мәтінді көз алдымызға елестетудің өзі мүмкін емес. Мәтіндегі 

ақпарат, олардың кеңейген түрде берілуі, ойталқы т.т. соның барлығы 

мәтіндегі түрлі-түрлі мәндік қатынастар негізінде берілсе, өз кезегінде бұлар 

логикалық бірліктердің қатысуынсыз жүзеге аспайды. Осы орайда 1920-30 

жылдардағы оқу-ғылыми мәтіндері едәуір қалыптасқан дәстүр қалдырып 

отыр.  

Мәтіннің логикалылығы мәтінішілік (мәнмәтіндегі) мәндеріне 

байланысты түрлі топтарды құрайды. Салғастыру, оның өз ішінде түрлі 

шағын топтардан (қарама-қарсы қою, шектеу, салыстыру, ұқсастықты 

көрсету) құралуы, ой жалғастығы, мәтін бөліктерін әрі қарай өрбітудің 

құралдары, түрлі логикалық қатынастардың (нақтылау, себеп-салдар, мақсат, 

кеңістік, мекендік т.т. мәндері) болуы мәтіннің логикалық жағына тән 

белгілер. Солардың кейбіріне тоқтала кетелік. 

Салғастыру мәніндегі құралдар: а) салыстыру көбінесе өзге 

авторлардың және автордың өз пікірін білдіруден байқалады. Қараңыз:   

Бірқатар білгіштердің ойынша, сингармонизм дауысты дыбыстардың 

үндес болып, ұйқасып, бір дауыспен (не жуан, не жіңішке) айтылуынан 

шығады... Біздің ойымызша,  сөздегі  дауысты  я жарты дауысты 

дыбыстар  үнсіз,  мүлде  сақау  емес,  бұлардың  аз  да  болса  дауысы  бар...  

(Х. Досмұхамедұлы); Құрғақ даналыққа сүйенген данышпандардың пікірі 

бойынша, жан тіршілігіндегі болмыстарды жанның өзі не екенін білмей 

тұрып, түсінуге, тексеруге болмайтын тәрізді...   (Ж. Аймауытұлы. 

Псиқалоғия). Бұл мән сонымен бірге, неғұрлым, соғұрлым сөздерінің және 

сын есімнің салыстырмалы шырай дәрежесінің қатысуымен де жасалады: 

Неғұрлым осы май сұйығырақ болса, соғұрлым жүйкенің қозуы да солғын 

болады (Сонда); ә) қарама-қарсы қою: бірақ, алайда, әйткенмен, сөйткенмен  

т.б. Бірақ балаға дұрыс тәрбиені әрбір тәрбиеші (ата-ана, мұғалім) тәрбие 

жолын ешкімнен үйренбей-ақ, ешнәрсені оқып-білмей-ақ өз бетімен бере ала 

ма? (М. Жұмабаев); Алайда табиғатта жалғыз табиғи себептер, табиғи 

амалдар ғана бола алады (Ж. Аймауытұлы. Псиқалоғия); Әйткенмен де, жан 

көрінісі артық күшті болмаса, өзін бақылауға болады (М. Жұмабаев); 

Сөйткенмен сондай қозғалысқа бай ауыз қимылын ас жегендегі бірнеше 

бірнеше жабайы түрге келтіруге болады (Сонда); б) шектеу: әуелі, бәрімізге 

аян, басқаша айтқанда, басқаша айтсақ, шынын айтсақ, шынын айтқанда 

және   т.т.   Әуелі   бастауыш   болатын   –   атау   тұлғасындағы  зат    есім  

(А. Байтұрсынұлы. Тіл-құрал); Бәрімізге аян, тамырдың соғуы адамның 

сырын айтып қояды (Ж. Аймауытұлы. Псиқалоғия); Басқаша айтсақ, 



кимиелі өзгеріс сыртқы мүшелерден басталады да, жүйкелерді қуалап, 

мидағы өзіне тиісті кіндікке, кіндіктен басқа кіндіктерге таралады 

(Сонда); Шынын айтқанда, қозғалатын жалаң еттер де емес, оларда 

жүйкелер де емес, буындар (Сонда); Біздің айтайын дегеніміз мынау: 

бөтенше   жақсы   сөйлеймін  деп  мақтану  керек  емес,  ойлаңқырау   керек  

(Х.  Досмұхамедұлы.   Қазақ-қырғыз   тіліндегі    сингармонизм   заңы);  

в) ұқсастықты, бірдейлікті білдіретін мән: сол сықылды т.т. Сол сықылды, 

жандықтың талай қозғалысын салмақ билейді (Ж. Аймауытұлы. 

Псиқалоғия). 

Түрлі логикалық қатынастарды білдіретін тілдік құралдар: а) мақсат 

мәніндегі: Жеңілдік үшін бас мүше – бастауыш деп, баяншы – баяндауыш 

деп аталады (А. Байтұрсынұлы. Тіл-құрал); Жүйке саласының қызметін 

сипаттау үшін дене қызметін зерттеуші (физиолог) оқымыстылар былай 

істейді... (Ж. Аймауытұлы. Псиқалоғия); б) себеп-салдар мәнді: сондықтан, 

өйткені, себебі т.т. Сондықтан мұндай қозғалысты ерік қозғалысы, я ерікті 

қозғалыс деп атау керек (Ж. Аймауытұлы. Псиқалоғия); Сондықтан ішкі 

сезімдерді дұрыс тәрбие қылу керек (М. Жұмабаев. Педагогика); Өйткені 

ілтипаттың, ойлаудың жұлындағы көп құбылыстарды түсінуге мұның зор 

пайдасы бар (Ж. Аймауытұлы. Псиқалоғия); Сондықтан бұлар бұрынғы  

қалыбынан,  тұлғасынан  айрылып,   тілдің   негізгі   заңына    ылайықталған   

(Х. Досмұхамедұлы. Қазақ-қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы); Солай 

болған соң, толықтауыш көбінесе баяндауышты толықтау үшін 

айтылатын  сөйлем  мүшесі  болып  шығады  (А. Байтұрсынұлы.  Тіл-құрал);  

в) кеңістік, мекендік мәндегі: енді, одан әрі, содан соң т.т. Енді біз жүйкелер 

қызмет еткен кезде не болатынын бақылаймыз (Ж. Аймауытұлы. 

Псиқалоғия); Сонда дене бір күйге түседі (Сонда); Енді жұрнақтарға 

келсек...   (Х. Досмұхамедұлы.  Қазақ-қырғыз  тіліндегі  сингармонизм  заңы);  

г) шарт мәнді: Егерде бірнеше сөйлемнің қиысуы   бірыңғай,   бір   беткей   

болса,   жиылыңқы   қиысу   болады...  (А. Байтұрсынұлы. Тіл-құрал).  

Мәтіннің композициялық жағы мәтіндегі ой қозғалысының даму, өрбу 

сипатынан, ойлау үдерісінің түрлі сәттерін білдіруден көрінеді. Мәтіннің 

композициялық түзілімінде тілдік тұлғалар ойды белсендендіре түсу үшін, 

бұрын сөз болып кеткен мәселелермен қатынасын, сондай-ақ кейінгі 

айтылатын мәселелермен байланысты көрсету үшін, қысқасы, ой тәртібін 

(ретін) білдіретін тілдік құралымдарды пайдаланудан көрінеді. Енді 

солардың негізгі дегендеріне тоқтала кетеміз.   

 Ойды белсендендіре түсу үшін қолданылатын құралымдар:  

Мысал үшін дауысты дыбыстарды тергелік...; Үлгі үшін мынаны 

келтіреміз...; Мұндай үлгілердің талайын келтіруге болады т.т.  

Жоғарыда айтып өткен немесе бұрын сөз болып кеткен мәселелермен 

байланысты көрсету:  

Бұл заң «Тіл-құралдан» белгілі (Х. Досмұхамедұлы. Қазақ-қырғыз 

тіліндегі сингармонизм заңы(; Жоғарыда айтылғанның бәрі түбір туралы 

(Сонда); Жоғарғы айтқанның бәрі түпкі қазақ сөздері туралы еді... (Сонда); 

Біз жоғарыда адам баласының тәрбиеге мұқтаж екенін, оған қандай 



тәрбие беру керектігін Һәм ол тәрбиені не үшін беру керек екендігін айттық 

(М. Жұмабаев. Педагогика).  

 Кейінгі айтылатын мәселелермен байланысты көрсету арқылы:  

Енді жалғауларға, түбір сөздерге келелік... (Х. Досмұхамедұлы. Қазақ-

қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы); Мұның жайында алдымызда әлі 

сөйлерміз... (Сонда); Енді жұрнақтарға келсек... (Сонда); Енді шеттен 

келген жат сөздерге келелік... (Бұл да сонда).  

Ойды қорытындылау:  

Қысқасын айтқанда, тәрбиеден мақсұт – адам деген атты құр жала 

қылып жапсырмай, шын мағынасымен адам қылып шығару (М. Жұмабаев. 

Педагогика);   Жиып-теріп келгенде, «жан бар» деген ұғым жанды 

заттардың дем алу, жүрегі соғу, қаны жүру өсу, өну, өлу, қозғалу, түс көру 

сықылды түрлі сипаттарын бақылаудан тұрғандығы көрінеді. Қарапайым 

адам солай түсінуге тиіс (Ж. Аймауытов. Псиқолоғия); Сөйтіп, жанға нану 

– діннің мықты бір тілегі (Сонда); Ендеше, барлық құрғақ даналық 

псиқалоғияда берік негіз жоқ (Сонда).  

Байқап отырғанымыздай, ойды қорытындылауға байланысты сол 

кездегі әдебиеттерде қазір қолданылмайтын жиып-теріп келгенде тәрізді 

клише-тіркес те кездесіп қалады. Бұлар бір жағынан, ойды қорыту, екінші 

жағынан ойды әрі өрбіту қызметін атқарады. 

Ой тәртібін (ретін) білдіретін тілдік құралымдар. Осы орайда 

санамалап айту белсенді қолданылады және бұл талданып отырған 

мәтіндердің қайсысында болмасын кездеседі. Санамалап айту бірдей, ұқсас 

келетін шағын тақырыптардың қатарын құрайды. Мысалдар:  

Тілімізде жат сөздер екі жақтан кіріп жатыр. Бірі – араб, парсы 

сөздері, молдаға оқығандар арқылы. Екіншілері – Ауропа сөздері, ордаға 

оқығандары арқылы... (Х. Досмұхамедұлы. Қазақ-қырғыз тіліндегі 

сингармонизм заңы);   

Даналық псиқалоғияның шештін мәселелері мынау: 1) Жан деген не? 2) 

Жан мен тән арасында қандай байланыс бар?  

Бірінші мәселе – рух (дух) субстанциясы туралы мәселе деп аталады. 

Мұның мәнісі былай: жан бар, жанның қызметтері, құбылыстары (явление) 

бар... Жан қозғалмайды, бірақ ол бұлақтың көзі тәрізді түрлі 

құбылыстарды қайнатып, туғызып тұрады... (Ж. Аймауытұлы. 

Псиқолоғия).  

А. Байтұрсынұлының «Тіл-құралында» ойды әрі қарай өрбітуде есімді 

құралым жиі пайдаланылады. Мысалы: Сөйлем дегеніміз – сөздердің басын 

құрастырып, біреу айтқан ой (А. Байтұрсынов. Тіл-құрал). Осы анықтамалы 

сөйлем түрінде келетін құралым негізгі ойды айтса, әрі қарай сол негізгі ой 

басқа сөйлемдер арқылы таратылып отырады. Айталық, келтірген мысалдан 

кейінгі сөйлемдерге үңілсек, соны байқаймыз:  Сөйлегенде, жазғанда кім де 

болсын ойын айтады. Ойын айтуға тиісті сөздерді алады да, олардың 

басын құрап, біріне бірінің қырын келтіріп, қиындастьрады. Қыры келетін 

сөздер, тұрған күйінде алса да, қиындаса қалады. Қыры келмейтін сөздерді 

қиындастыру үшін қырларын өзгертіп қиюын келтіреміз. Есімді 



құралыммен бірге деп аталады құрама баяндауыштар қатысқан сөйлемдер 

де ой ұйытқысы қызметін атқарады: Ол білімдер сөйлем жүйесі деп аталады. 

Сөйлем жүйесі екіге бөлінеді: бірі – сөйлем ішіндегі сөздер турасындағы 

білім. Сөйлем ішіндегі сөздер сөйлем мүшелері деп аталады (Сонда).  

Ойды әрі қарай дамытуда қарайық, көрсетейік, келтіреміз, 

тұтынамыз т.т. етістік тұлғалар қызмет етеді: Қыры келетін, келмейтін 

сөздерді мысалмен көрсетейік... (Бұл да сонда).  

Бұл айтылғандардың барлығы мәтіннің орта шенінде, я болмаса мәтін 

ішіндегі жаңа тақырыптың бас шенінде орналасып, мәтіннің композициялық-

құрылымдық байланысының тілдік құралдары ретінде ойды дамыту қызметін 

атқарады.  

 Тіл орамдылығының жинақылық, жалпылық, абстрактілік дәрежесі 

бірден қалыптаса қоймағандығы түсінікті. Оның қалыптасуы оқу-ғылыми 

әдебиеттерінің пайда болуымен, жалпы ғылыми ойлау үдерісінің дамуымен 

байланысты. Оқу-ғылыми әдебиеттері пайда болмай тұрып, мәтіндердегі тіл 

орамдылығының композициялық мүшеленуін жасайтын тілдік құралдардың 

қажеттігі де болмады. Сондықтан 1920-30 жылдардағы оқу-ғылыми 

мәтіндерінің композициялық құрылымындағы, ілгеріде де айтылған кейбір 

ерекшеліктер (өзге стильдік элементтердің кездесуі тәрізді) бір жағынан, 

жинақылық, абстрактілік дәрежесінің әлі қалыптаса қоймағандығымен де 

сипатталады. Сонымен бірге бұл оқу-ғылыми мәтіндерінде жаңа ойға көшу 

барысында да байқалып тұрады. Кітап авторларының мәселені барынша 

тәптіштеп, кең түсіндіру арқылы беретіні соны көрсетеді. «Әдебиет 

танытқыштан» үзінді келтірелік:  

 Біздің анық көріп, сезіп, біліп тұрған айналамыздағы нәрселердің бәрі 

не табиғат ісінен шыққан жаратынды нәрсе, не адам ісінен шыққан 

жасалынды нәрсе. Орман, теңіз, тау, өзен, бұлақ – бұлар табиғат ісінен 

шыққан жаратынды нәрселер, үй, кірпіш, бақша, арық, құдық – бұлар адам 

ісінен шыққан жасалынды нәрселер. Табиғат ісінен шыққан жаратынды 

нәрселердің бәрі табиғат дүниесі болады; адам ісінен шыққан жасалынды 

нәрселердің бәрі өнер дүниесі болады; өйткені жасалынды нәрселердің 

істеліп шығуына адам ақылы, әдіс-амалы, шеберлігі, өнер күші кіріскен.  

 Өнер түрлі болады. Біреулер үй салады, арық қазады, етік тігеді, арба 

істейді, киіз басады, ыдыс істейді. Тағысын тағы сол сияқты шаруаларға 

керек нәрселерді жасайды. Біреулер көрікті мешіт, көрнекті там, көркем 

сүгірет салады. Әдемі ән, әсерлі күй, ажарлы сөз шығарады. Алдыңғы өнер 

мен соңғы өнердің арасында айырым бар. Алдыңғы өнерден шыққан нәрселер 

күн көру ісіне керек шаруа керек-жарақтары. Мұны істегенде «Сұлуынан 

жылуы» дегендей көркем болуын көздемейді, тұтыуға қолайлы, жайлы, 

берік болу жағын көздейді. Екінші өнерден шыққан нәрселер – жылуынан 

гөрі сұлу болуы көбірек. Көзделінгеннен көзге көркем, көңілге жағымды 

болып істелген нәрселер: алдыңғы нәрселер адамның мақұлықтық жан 

сақтау керегінен шыққан нәрселер, соңғы нәрселер адамның жан қоштау 

керегінен шыққан нәрселер. Сондықтан алдыңғы нәрселерді жасауға 

жұмсалатын өнер – тіршілік үшін жұмсалатын тірнек өнері болады да, 



соңғы нәрселерге жұмсалатын өнер – көркемшілік үшін көрнек өнері 

болады...  

 Келтірілген мысалда ғалымның өнер жөніндегі баяндаулары барынша 

кең қамтылған. Қабылдаушының білім дәрежесінің ескерілуі өз алдына, 

сонымен бірге сол тұстағы ғылыми мәтіндердегі абстрактілік деңгейдің 

қаншалықты көрінісі де шығарманың баяндалу сипатына ықпал етіп отырған.  

 Қорыта келгенде, 1920-30 жылдардағы оқу-ғылыми мәтіндері қазақ 

ғылыми мәтіндерін және олардағы тіл орамдылығын қалыптастыруда өзіндік 

орны бар құбылыс ретінде бағаланады. Тіл орамдылығы – ғылыми тіл 

мәдениетін, ғылыми тілдің шынайылық, абстрактілік дәрежесін танытатын 

ұғым. Тіл орамдылығы қазіргі деңгейіне бірден жеткен жоқ. Осы орайда 

1920-30 жылдардағы оқу-ғылыми мәтіндерінің дәстүрлеріне үңілу – қазіргі 

ғылыми тіл мәдениетінің қалыптасуын танытатын факторлардың бірі.  

 

5.1. Ғылыми тілдің коммуникативтік-прагматикалық нормалары 

 

Ғылыми стильдің мәдениеті дегенде онда бір-біріне қарама-қарсы екі 

үрдістің бары еске түседі. Оның бірі – логикалық-ұғымдық мазмұнның 

шоғырлануы арқылы көрінетін арнайылану, яғни таза ғылымилану үрдісі, 

екіншісі, тілдің бұқаралық коммуникативтілігінің сақталу үрдісі, яғни 

ғылыми көпшілік стильдің болуы. Алдыңғысы белгілі бір тар салада 

қолданылатын терминдердің көбеюіне, білімнің математикалануына жағдай 

жасайды, арнаулы мамандарға ғана түсінікті болады. Сөйтіп онда тілдің 

коммуникативтік шеңбері тарылады. Соңғысында жалпы ғылыми сипаты 

басым терминдер көп қолданылады, қалың қауымға неғұрлым түсініктірек 

болу үшін жалпытілдік грамматикалық құрылыстың еркін жұмсалуы 

байқалады. Таза ғылыми терминдерді (әсіресе, кірме терминдерді)  қазақтың 

өз сөзімен түсіндіріп берушілік, метафоралық тәсілдерді пайдаланушылық 

кездеседі. Бұған қарағанда, ғылыми-көпшілік стильде тілдің бұқаралану 

үрдісі басым болып келеді. 

Мына мысалдарға назар аударайық: 

1. Қоршаулар жиынтығы бойынша сөйлемдердің толықтырмалы 

дистрибуциядағы коммуникативтік варианттарын тексергенде, біріншіден, 

актуальдану сипатындағы қандай да бір мағыналық өзгерістің тіркелуі 

бұлар арасындағы қандай да болмасын бір экспоненттердің қосылып не 

алынуы арқылы көрініп, осы қалыс қалу мен қатысу арқылы болатын 

материалдық өзгеріске келесі идеалық планда дифференциялағанда тек қана 

коммуникативтік-актуальдану сипатындағы әлдебір өзгерістер енуі арқылы 

жауап берілетін болса, бұл құбылыс жүйелі түрде қайталанылып отырса, 

коммутациялық тексеріс нәтижесінде интердепенденциялық функциясы 

арқылы айқындалған коммутабельді инварианттар арасындағы 

эксплицитивті көрінген айырма осы сегменттік, суперсегменттік 

экспонентті байқалған мағынаның көрсеткіші етіп анықтайды да, бір 

схеманың актуальды-коммуникативті варианттары ретінде тізмдесе, 

екіншіден, сөйлемдер арасындағы бірден-бір айырмашылық оның 



құрамындағы позициялық және синтаксистік салыстырмалы түрде 

автономиялы компоненттердің хронологиялық тізбектегі, коньюкциядағы 

динамикасына байланысты конфигурациясы мен аранжировкасы арқылы, 

құраушылардың пермутациясы бойынша дифференцияланатын болса, осы 

полюстегі бұндай жылжуға сөйлемнің келесі идеалық планында актуальдану 

сипатындағы өзгеріспен сүйемелдене жауап қайтарылатын болса, осы 

құбылыстың системалы,  әрі ретті түрде ұшырасып отыруына қарай 

белгіленген көрсеткішті сол мағынаның экспоненті ретінде анықтап, 

алынған қатардағы сөйлемдер арасында актуальдану табиғатының тыс 

айырма жоқ екеніне көз жеткізген соң, бұлар сөйлемнің грамматикалық 

үлгісінің актуальдық-коммуникативтік варианттары деп танылып, бұл 

варианттық қатардағы сөйлем-айтылымдар информативтік-

коммуникативтік жағынан әр басқа бірліктер деп түсінілгенде, бірінің 

орнына бірі қолданылмайтын, қиылыспайтын диструбициясына, 

дезьюнкциясы бойынша сөйлеу тізбегіндегі линияға перпендиикуляр түсетін 

парадигматикасын құрап, грамматикалық конструкцияның контекстік 

динамикадағы мүмкіндігін білдіретініне, варианттық қатардың жүзеге асу 

процесінде функцияға (коньюкция) көшкенде өз ішінен іріктемелік жолымен 

нақты конструкцияға керекті, орналасуға қабілеті бар біреуінің ғана 

алынатыны түрінде көрініс табатынына сүйенеді (Авторефераттан).  

Келтірілген мысалда бар болғаны бір сөйлем ұзақ мәтін құрап тұр. 

Мәтін автордың өзі деңгейлес адресатқа арналғандықтан, таза ғылымилануға, 

арнайылануға ұшыраған. Сөйлемде логикалық-ұғымдық мазмұн барынша 

шоғырланған. Сөйлемнің әрбір сыңарында (сөйлем есімшелі, көсемшелі, 

шартты рай тұлғалы оралымдар қатысқан он бес сыңардан тұрады) тар 

мағыналы терминдер, ұғымдар арқылы берілетін ғылыми ақпарат сақталған. 

Сол себепті сөйлемді оқыған адам оны бірден түсіне қоймайды, түсіну үшін 

арнайы білім, біліктілік құзыры қажет. Бұл жағдай сөйлемнің 

коммуникативтік шеңберін тарылтады. 

2. О. Бөкеевтің көптеген повестері лиризмге толы туындылар. Мен 

әсіресе «Қайдасың, қасқа құлынымды» уыз жастықтың арманы, ізгілікке 

іңкәрлігі жайындағы поэма дер ем. «Елең-алаң» да – ересектікке қадам 

қойған мазасыз шақ жайлы лирика. Сондықтан автор табиғаттың 

поэтикалық образын жасаса, ол сол шығармалардың жанры мен тілінің 

сәйкестігі, қабысуы болып тұр. Демек, бұл – жазушы тіл өрнегінің бір қыры 

(Монографиядан).   

Мысалдан байқап отырғанымыздай, автор мазмұнның адресатқа 

неғұрлым түсінікті болуын көздейді. Жалпытілдік грамматикалық 

құрылысты еркін жұмсайды: Мен ... дер ем (әдетте ғылыми шығармалардағы 

«біз» есімдігі үзіндіде «мен» болып қолданылған және ол автордың 

прагматикалық мақсатына сәйкес (ерекше атап көрсету) жұмсалғандықтан, 

стиль нормасынан уәжді ауытқу болып табылады), жанр мен тілінің 

сәйкестігі деген тіркеске «қабысуы» бірыңғай мүшесінің қосақталуы, 

сондай-ақ жазушы тіл өрнегінің бір қыры метафоралық қолданыстары бізге 

осыны дәлелдейді.  



Қазақ ғылыми, оқу-ғылыми мәтіндерінің қалыптаса бастаған кезінен-ақ 

«сірескен жансыз тілден» гөрі неғұрлым бұқаралық (мұны 

«қарабайырлықпен» шатастырмау керек) үрдіске, демек, ғылымның 

бұқаралануы мен көпшілікке түсініктілігіне мән беретін сапаға ұмтылуы 

әрқашан басым болды.  

Айта кететін бір жайт - көрсетілген екі белгі барлық жағдайда сәтті 

бола бермейді. Авторлар тарапынан уәжсіз ауытқулар көбейтілсе, онда 

мәтіннің шынайылығына нұқсан келеді және оқыған адамға мәтінді түсіну 

қиынға соғады. Ғылыми, болмаса оқу-ғылыми әдебиеттерінің 

ұғынықтылығы, өздерінің коммуникативті қызметіне байланысты 

туындайтын түсініктілігі бұзылса, қабылдаушының да танымына кері ықпал 

ететіні белгілі. Мұндай ауытқулар бірінші жағдайда, яғни таза ғылыми жазу 

мәнерінде арнайы терминдердің, ұғымдардың шамадан тыс көбеюінен, 

олардың бір сөйлем шегінде қолдануынан байқалады және соның 

нәтижесінде «жансыз» абстрактіленген сөйлемдер пайда болады. Егер мәтін 

кірме терминдермен (әсіресе, орыс тілінен тікелей алынған) «сіресіп», 

сөйлем шұбалаңқы құрылса, мәтіннің тілі де «жансыз машиналы тілге» 

айналады. Екінші жағдайда керісінше, автордың неғұрлым қарапайым 

жеткізу ниетіне орай көпшілік қолды сөздердің, орамдардың жиі 

пайдаланылуы басымдық танытады да, соның нәтижесінде 

«қарабайырланған» сөйлемдер пайда болады. Өйткені жалпы ғылыми 

мәтіндерде қарапайым сөйлеу тілі элементтері көбейген сайын, оның 

стильдік мазмұндық сапасы жойылып, «қарабайырлана» түседі. Екі жағдайда 

да мәтін көпсөзділікке жол береді, адресат факторы ескерілмегендіктен, 

автор мен қабылдаушы арасындағы коммуникативтік байланыс бұзылады. 

Авторлардың көзқарасы, ниеті дұрыс бола отырса да, ой түсініксіздікке 

ұшырайды. Мысалдар:  

Көзқарас пен бағалауға келгенде текстің референциясына, 

денотатына көзқарастар мен пікірлер палитрасы сан алуан болуына бой 

үйренбеу, жатырқай қарау көп үнділік кезеңіне өтудегі «сөз инфляциясы» 

құбылысына әкеліп соқтырғанымен, бұл жатсыну уақытша: пікірлердің 

неғұрлым көп және сан қилы болуы тағы да дұрыс заңдылық екендігін 

мойындау керек (Мақаладан).  

Сөйлемдегі автордың ойын бірден түсіну қиын. Оған себеп – сөйлемде 

қолданылған ғылыми мәні бар ұғымдардың көптігі (көзқарас пен бағалау, 

текстің референциясы, денотаты, көзқарастар мен пікірлер палитрасы,  

көп үнділік кезеңі (?), «сөз инфляциясы» т.т.). Сондай-ақ, бір сөздің, сөздер 

тіркесінің қайталануы (көзқарас, көп, сан алуан, сан қилы), басы артық сөздің 

(тағы да) еніп кетуі сөйлемнің ақпараттық мәнін төмендетіп тұр. Ал тіл 

жөніндегі еңбектен алынған мына жолдар уәжсіз «қарапайымдылыққа» 

мысал бола алады:  

Қазақ  ана  тіліне  қарай  отырып,  бір-біріне  қарап,  бір-біріне  қарай 

жүріп, бастары бір жерде түйіседі. Ал кедей - бай болсам, бай – құдай 

болсам дейді демекші, бар назар еуросиыққа ұқсап-бағуға ауған қазақ, өмір 



бойы бірі – қашып, екіншісі – қуумен болып, өзара ешқашан кездесе алмайды 

(Монографиядан).  

 Мысалда ғылыми мәні бар ұғымдар кездеспейді, оның есесіне ғылыми 

тілге жат өзге стильдік элементтер (кедей - бай болсам, бай – құдай болсам 

дейді демекші, еуросиық тәрізді ауызекі сөйлеуге тән) кіріп кеткен. Жөн-

жосықсыз ауытқу қайталаудан да көрінеді: бір-біріне қарап, бір-біріне қарай 

жүріп, бір жерде, бірі және қазақ сөзінің екі рет қайталануы. Ең бастысы 

мысал ғылыми мәтінге тән негізгі сапалық өлшемнен (логикалық-ұғымдық 

мазмұн) ажыраған.  

Бұл айтылғандар ғылыми тіл мәдениетіндегі сөз болып отырған екі 

жазу үрдісінің авторлар тарапынан әрқашан ұқыптылықпен сақталуын 

қадағалап отыру қажет екенін көрсетеді. Олай болмаған жағдайда ғылыми 

тілдің эстетикалылығы, коммуникативтік сапасы жойылады.  

Ғылыми жұртшылық арнайы мәтіннің мазмұнына болсын, тіл 

сапалығына болсын үнемі назар аударып отырады. Бұны жақсы үрдіс деп 

бағалаған жөн және бұл игі әрекетті бәсеңдетіп алмау керек.  

Медициналық еңбектер тіліне қатысты Б. Исхан оқулық, оқу 

құралдарының тіл мәдениетінің төмендігіне тоқталады. Автор осы орайда сөз 

саптау, сөйлем құру, ғылыми пікірді мәтін ретінде жүйелі жеткізу 

қалыптаспай отырғанын және соның әсері бүгінгі күні қатты сезіліп 

отырғанын жазады. Шұбалаңқы сөйлемдер (орыс тілінен сол қалпында 

аударылатын), морфологиялық тұлғалардың орын тәртібін дұрыс белгілемеу, 

сөйлем құрамындағы артық сөздер, тыныс белгілерінің дұрыс қойылмауы – 

қазіргі медициналық әдебиеттердің біразына тән кемшіліктер деп есептейді 

[166, 52-56-б.].  Д. Қамзабекұлы география, тарих, қоғамтану т.т. салалар 

бойынша жарық көрген кітаптарды бір оқығаннан түсіне алмайтынын 

жазады [167, 39-б.].  

Авторлардың бұл дабылы негізсіз емес, оны біз жинаған тілдік 

деректер де растай түседі. 

Сөйтіп, ғылыми мәтіннің шынайы бейнесі қандай жағдайларда уәжсіз 

ауытқуларға ұшырайды, қандай белгілер мәтіннің нормасына нұқсан 

келтіріп, коммуникативтік байланысты бұзады. Төменде солардың басты 

дегендеріне тоқталамыз.  

1. Ғылыми  тілдің  дұрыстығына  нұқсан  келтіретін  факторлар.  Бұған 

сөйлем, мәтін бірліктері шегінде терминдік ұғымдардың, атаулардың, 

есімдіктердің, жалғаулықтардың, қыстырма сөздердің т.т. жақын контексте 

қайталануын жатқызамыз.  

Қайталау, соның ішінде терминдік ұғымды білдіретін зат есімдердің, 

олардың орнындағы есімдіктердің қайталануы сөйлемдер арасындағы 

байланысты іске асырып, мәтінтүзімдік қызмет атқаратыны белгілі. Алайда 

аталған тұлғалардың жақын аралықта жөн-жосықсыз қайталануы мәтіннің 

сапалық жағына нұқсан келтіреді:  

 Кәсіпорынның қуатын құрушы өндірістік ресурстар – адам (еңбек), 

сондай-ақ негізгі және айналымды ресурстардан тұрады. Кәсіпорынның 

қуатын пайдалану оның қорларының айналысын қаржыландыру 



ресурсынсыз іске аспақ емес. Өндірістік және басқарушылық істің маңызды 

элементі – ақпараттық ресурстар. Осыларға технологиялық ресурстарды 

да қоса айтуға болады (Оқулықтан). 

 Жүйенің күрделілігі деп – ондағы элементтер мен қатынастардың 

көп жақтылығын, осы көп жақтылықты бағалаудың күрделілігін түсіну 

қажет. Күрделі жүйелердің негізгі ерекшеліктері элементтер санының, 

элементтер арасындағы байланыстардың көптігінен, элементтердің өзінің 

күрделілігінен көрінеді (Оқулықтан).  

 Мысалдардағы ресурстар, күрделілік сөздерінің қайталанып келуін 

орынды деп айта алмаймыз. Атауларды синоним сөздермен алмастырып 

немесе сөйлемді басқаша құру арқылы ойды дәл, дұрыс жеткізудің тиімді 

әдістерін іздестірген жөн еді.  

 Терминдік мәндегі ұғымдардан басқа есімдіктердің, қайсыбір 

жалғаулықтардың, қыстырма құралымдардың, сөйлем мүшелерінің жөнсіз 

қайталануы кездеседі:  

 Ол міндетті түрде белгілі деңгейде сананың болуының шарты 

дегенбіз. Яғни ол ондай адамның өзін өзі тануы, сезінуі, өз жан дүниесін өзі 

шолып, оған иелік ететіндей дәрежесі дегенбіз (Оқулықтан). 

 Егер, мысалы, өсімдіктің ұрығын бүтіндіктің бастау бөлігі деп 

қарасақ, оның кейінгі өсіп өнуі көптеген түрлер туғызады және оның ең 

соңғы нәтижесі де сол ұрық өндірумен аяқталады (Оқулықтан). 

Алғашқы мәтін үзігіндегі ол есімдігінің келесі сөйлемдерде түрлі 

тұлғалармен (ол, ондай, оған) қайталануы, сондай-ақ дегенбіз баяндауыш 

мүшенің екі рет айтылуы нормаға сай емес. Осы тәрізді пікірді екінші  

мысалдағы қарамен терілген сөздер турасында да айтуға болады.  

Қыстырма сөздер, жалғаулықтар қайталанады:  

 Нарықтық қатынастан бөлінгісіз шаруашылық дербестік істі 

әжептәуір жақсартады. Бір жағынан, еңбекке ақы төлеудің тиімді 

әдістері және әділеттілік мүмкіндіктері қызметкерлердің еңбек құралдары 

мен өніміне көзқарасын өзгертеді. Басқа жағынан, еңбек нарығының болуы 

адамдарды өзінің өндірістегі және қоғамдағы орны үшін жауапкершілікке 

итермелейді. Ал кәсіпорын өз жағынан келгенде, адамдардың тиімді еңбек 

етуі үшін барлық мүмкіндікті жасауға мәжбүр, өйткені осы адамдар 

нарыққа сай өнім шығарады және бұл әрбір қызметкердің, тұтас ұйымның 

жақсы хал-ахуалының жалғыз көзі (Оқулықтан). 

 Бұл жерде жеке қызметкерлерге де және тұтас ұжымға да 

потенциалын ашудың қажетті шарты олардың толық дербестігі, басқаша 

айтқанда, экономикалық субьектінің максималды бостандығы болып 

табылады. Бір сөзбен айтқанда, өзінше дамудың, өзін-өзі басқарудың, өзін 

қамтамасыз етудің бостандығы дегеніміз – дербестік (Оқулықтан). 

Яғни олар бүтін мен бөліктердің өзгермелі қатынастарын анықтау 

ғана емес, соларды жасау да. Әрбір бүтіндіктің табиғаты өзгеше. Яғни 

олардың бөліктері сол бүтіндіктің табиғатына сай бөліктер, оның 

табиғатының болу формалары... (Оқулықтан). 



Бірақ осы бөлшектеу, жіктеу, талдау және қосу, құрау деген 

мағынада анализ және синтез неғұрлым көп қолданылған да зерттелген 

(Оқулықтан).  

Келтірілген мысалдарда қыстырма сөздер мен жалғаулықтардың 

қайталануынан басқа ғылыми стильге тән емес, білместіктен кеткен 

қолданыстар кездеседі, олар: жалғыз (көзі) және қолданылған да зерттелген 

етістіктері. Автордың айтпақ ойы «адамдар кәсіпорынның өнімді жұмыс 

істеуінің бірден-бір (немесе негізгі, басты) көзі болғандықтан, кәсіпорын 

олар үшін барлық мүмкіндіктерді жасауға мүдделі», демек, «жалғыз» сөзінен 

гөрі бірден-бір, негізгі, басты сөздері осы орайда қолдануға лайық, әрі бұл 

сөздердің стильдік мәні де жақын. Осы тәрізді жаңсақтық «қолданылған да 

зерттелген» деуден де көрінеді, дұрысы қолданылып зерттелген болса керек.  

Сөйлемдегі   сөздердің   орын   тәртібінің  ауысуы  да  ой  дұрыстығына  

қарсы қызмет етеді: Кәсіпорындардың меншіктік басқа түрлерін былай 

қойғанда, мемлекеттік кәсіпорындар да Қазақстан Республикасы 

Президентінің заң күші бар Жарлығына сәйкес (...) төмендегідей дербестік 

алған... (Оқу құралынан). Мысалда қарамен терілген күрделі атаулы сөз 

тіркесі сөйлемнің бас шеніне шығарылуы тиіс. Бір қарағанда, бұл 

кемшіліктер назар аударуға тұрмайтын сияқты көрінуі мүмкін, алайда жазу 

өнерінің жатықтығы тек көркем сөз шеберлерінен, баспасөзшілерден ғана 

емес, ғылыми жұртшылықтан да талап етілетінін ескерсек, осы саланың 

басы-қасында жүрген әрбір адам сөз қолданысына ерекше мұқият қараған 

жөн.  

 2. Ғылыми  тілдің  дәлдігіне  нұқсан  келтіретін факторлар. Бұған ойды 

әрі қарай өрбітуге, қорытуға қатысты қыстырма сөздердің дұрыс 

қолданылмауы, сөйлем шегінде басы артық сөздердің, сөздер тіркесінің 

болуы, ғылыми стиль мазмұнына тән емес сөздердің қолданыс табуы т.т. 

жатады. Төменде ғылыми тілдің түрлі жанрларынан терілген мысалдарды 

келтіреміз.  

Өндірістік жүйеде өтетін материалдық және ақпараттық үдірістер 

(процестер) – жүйе тіршілігі мен өндірісті басқарудың негізі. Сонымен, 

өндіріс жүйесі басқару жүйесінсіз тіршілік ете алмайды, ал басқару жүйесі 

бірімен-бірі байланысты екі бөлімнен тұрады: басқарушы ішкі жүйе немесе 

басқару объектісі, яғни өндірістің өзі;  

 Өндірістік жүйелердің экономикалық факторлары бүгінгі таңда 

түбегейлі өзгеруде, ал бұл ұйымдастыру және басқару тұрғысынан сәйкес 

өзгерістері талап етеді; 

 Көп жылдар бойы біздің шаруашылық ісінде социализмнің негізгі 

заңы уағыздаған қоғамдық өндірістің мақсаты мен тікелей өндірушілерінің 

мақсаттарының арасында елеулі айырмашылық жоқ деген жалған түсінік 

арнайы қиыстырушы элементтердің керек еместігіне сендіріп келді. 

Сұранымды, талаптарды тұжырымдайтын жоспардың өзі қиыстырушы 

элемент болады-мыс және осы себепті жоспарды орындау кәсіпорынның 

мақсаты делінген еді; 



 Қорыта айтсақ, тауар өндірушінің (жалпы қандайда болсын 

қызметтің) мақсаты – ең тәуір нәтиже алу; 

 Дербестіктің әр түрлі аспектілерін шолуымызды мынадай 

сөздермен аяқтаған жөн: қазіргі біздің тауар өндірушілеріміз батыс 

тәжірибесінде болып өткен сатушылар (өндірушілер) нарығының 

маңайында, мақсат – сатып алушылар (тұтынушылар) нарығына өту. Бұл 

жолды тез жүріп өту үшін біздің кәсіпорындар өздерінің барлық 

мүмкіндіктерін іске қосып, үнемдей, сапаны өсіріп және батыстың 

тәжірибелерін де пайдаланып отырғаны дұрыс; 

Бұл   процестің  ақырысында  ақша,  қосымша  құн,   пайда,   процент, 

рента формаларына, капиталға әкелетіні белгілі... 

 Эмпирикалық логика, оның негізін салған Дж. Локк идеяны жалпы 

пікірмен, елестермен ұқсатып алаңсыз жоғалтып жіберді... 

 ...  қоғамдық ортадағы адамдардың өзара қатынас жасау тәртібін, 

қатынас жасау әдебінің заңдылықтарын адамгершілік нормалары 

тұрғысынан белгілеп  беру де осы жерде әңгімеленбекші...  

 Шығарманы оқырман тұщына оқу үшін...; ... сол шежірелерді көркем 

тілмен көрікті жеткізе білуімен де баурап алады; Синтаксистік 

қайталамалар да – көркемдік жүгін «бір кісідей» көтеретін тәсіл; 

Риторикалық сұрақтардың да шығарманың «құлақ күйін келтіріп» 

тұратыны белгілі; ...оны еркіне жіберіп қойып, қарап отыруға болмайды; 

Ал тіл дамуының, тіл болып қалуының бірден-бір негізі – сөздік құрамы, өз 

сөзі екені бесенеден белгілі; ... тілдің сөз-қабырғасы өз «кірпіштері», өз 

бойындағы сөздік, тәсілдік қаражаттары негізінде жасалып, қаланғаны 

маңызды болмақ және т.б.  

 Алғашқы мысалда қорыту мағынасындағы сонымен қыстырмасын 

қолданудың еш реті жоқ деп ойлаймыз. Өйткені алдыңғы контексте оны 

пайдаланатындай ой айтылмаған.  Екінші сөйлемдегі ал жалғаулығы артық. 

Мәтін үзігіндегі логикалық қайшылық одан кейін келетін сөйлемдегі немесе 

жалғаулығын қолданудан да көрінеді. Немесе бірдейлік дәрежедегі 

құбылыстарды (заттарды) санамалау үшін пайдаланылса, бұл жерде 

автордың өзі жазғандай «басқару жүйесі ... екі бөлімнен тұрса» (мұны басқа-

басқа екі нәрсе деп түсінеміз), онда немесе-ден гөрі және жалғаулығын 

пайдалану әлдеқайда дұрыс болмақ. Өзге мысалдарда да қарамен терілген 

сөздер артық қолданылған деп санаймыз. Ғылыми тілдің дәлдігіне үйлеспей 

тұрған сөздердің бір саласы – ғылыми стильге тән емес сөз қолданыстар 

(ақырсында, алаңсыз, әңгімеленбекші, тұщына, баурап алады, қарап 

отыруға болмайды, бесенеден белгілі, сөз-қабырғасы т.т.) болып келеді. 

Осындай кемшіліктің қатарына сөйлем ішінде сөздерді уәжсіз қосақтап 

қолдануды да жатқызған жөн:  

 ...тілді түзуші-бұзушы күштердің...; басқару-атқару салаларында ...; 

толық-дерлік аударылып алғанын; Жазу – сөзді де, сөйлеуді де ұштаушы, 

күзеп-түзеуші қайшы, жаншып-илеуші талқы іспетті...  т.т.  

 Ғалымдардың көрсетуінше, бағалауыштық мәндегі құрылымдар 

баспасөз тіліне қажет бірліктер болып саналады. Ғылыми тілге келгенде, 



мұндай сөз қолданыстарды екшелеп, саралап жұмсау керек. Бағалауыштық 

құрылымдар көбінесе, ғылыми тілдің шеткері жанры – рецензияларда 

қолданылатыны мәлім. Ал біз келтірген мысалдардағы «бір кісідей», «құлақ 

күйін келтіріп» тәрізді қолданыстарды өз орнында тұр деп айта алмаймыз.  

 Анықтамалы    сөйлемдерді    ұйымдастыруда  деп  аталады // деп 

атаймыз, дегеніміз, болып табылады тәрізді тұрақты бірліктерге айналып 

кеткен сөздер тобы бар. Кейде солардың өзгертіліп айтылуы да ғылыми тіл 

нормасына қайшы көрінеді. Мысалы: Бір-бірімен тығыз байланыста және 

өзара қатынаста тіршілік ететін элементтерден (өндірістік бөлімдерден) 

тұратын тұтас жүйе өндірістік жүйе деп танылады (Оқулықтан). 

Сөйлемде әдеттегі деп аталады «деп танылады» қолданысына ауысқан. Сәтті 

қолданыс емес.  

3. Ғылыми  тілдің  эстетикалылығына   нұқсан   келтіретін   факторлар. 

Бұған тараудың бас шенінде айтылған ғылыми стильде білімнің 

математикалануы нәтижесінде болатын таза арнайылану және ғылыми-

көпшілік үрдістің ешқандай уәжсіз бұзылуы, сондай-ақ белгілі бір сөйлем 

типтерінің кейбір реттерде шамадан тыс қолданылуы мысал бола алады. 

Сондай ауытқудың бірі – толымсыз есімді құралымдардың қолданыс 

жиілігінің артуы. Мұндай сөйлемдердің тізбегінде біржақтылық, 

интонациялық жетімсіздік байқалады. Ілгеріде сөз болған «жансыздық» 

осындайдан пайда болады. Қабылдаушы ойдың жібін жоғалтып, тез жалығуы 

мүмкін. Төменде алынған сөйлемдер соған мысал.  

 Философия тарихында осы жөнінде тұңғыш пікір айтқан Платон. 

«Федр», «Софист» деген диалогтарында Платон адамда екі түрлі табиғи 

қабілеттердің барын: ... айтқан. ... Табиғаттағы заттардың өзі мәңгі 

идеялардың көлеңкесі болғандықтан, адамдар ісінің туындылары тек 

көлеңкенің көлеңкелері ғана... Олай болса, негізгі – синтез емес, анализ;  

 Сонымен Гегельдің идеяға берген анықтамасы: ол ұғым мен 

реалдылықтың бірлігі. Бірақ бұл бірлік ең бастан дайын емес, ол – процесс. 

Идеяның өзі тарихи дамудың нәтижесі, ол процестің бір жағын ғана 

көрсететін абстракция емес, даму жолында көптеген қырларын айқындап 

толысқан ұғым. Оның даму жолында кездейсоқ, өткінші белгілері екшеліп, 

сұрыпталып, жоғалып, өзінің шын табиғатында тазарған түрі. Ішкі 

табиғатында бөгде нәрселерден арылған түрі...  

  ...Оның екінші жағы – сол іске байланысты басқа адамдармен қарым-

қатынастар. Бұлардың бәрі іске кіріспестен бұрынғы ойлар мен бейнелер 

желісі. Және адам оны сан рет ой жүзінде өзгертуі мүмкін... Онда 

объективті дүниені бейнелеу бар, бірақ ол бейне негізгі емес. Ойлар мен 

бейнелердің басым, негізгі жағы - өмірде, болмыста әлі жоқ, бірақ болуға 

тиіс нәрсе туралы. Яғни, идеяның негізгі мазмұны барлық (сущее) емес, 

тиістілік (должное). Ал ұғымның негізгі мазмұны – барлық, ол – бар нәрсенің 

бейнесі...  

 Сөйтіп, жалпы тіл мәдениетінің сақталу нормалары ғылыми тілге де 

тән. «Тіл мәдениеті халық мәдениетінің деңгейін танытады. Халықтың, 

ұлттың жазуы, сөйлеу мәдениетінің сапалық көрсеткіштері жоғарылаған 



сайын әдеби тілдің де мәдениеті өсе түседі. Ал әдеби тіл дегеніміз – «тілдің 

өмір сүруінің ең жоғарғы формасы» екендігі белгілі» - деп жазады профессор 

Б. Момынова [168, 198-б.].  

Осы тұрғыдан ғылыми тілдің мәдениетін сақтауға негіз болатын 

сапалық     көрсеткіштер   –    дұрыстық,    дәлдік,    эстетикалық.    Академик  

М. Серғалиевтің пайымдауында, ғылыми стильдің дұрыстығы баяндаудың 

логикалылығы мен жүйелілігінен көрінеді, дәлдігі ойды білдіру түрінің 

ғылыми ұғымдар мен терминологияның айқындығына сәйкес келуінен 

байқалады, ал эстетикалылығы – терең мазмұнның қарапайым және түсінікті 

берілуінде жатыр [67, 44-б.]. 

 Тіл мәдениеті норма ұғымымен егіз десе болады. Норма әдеби тілді 

түрлі ауытқушылықтан, ретсіздіктен қорғану қабілетін күшейтеді, сонымен 

бірге ол ешқашан өзгермейтін, аяқталған жүйе емес, әдеби тілдің дамуымен 

бірге жаңарып отырады.  

Қазақ  тіл  білімінде  тілдік  норма  едәуір  қарастырылды.  Осы орайда  

М. Балақаев,     Р.  Сыздық,     М.  Серғалиев,     Н. Уәлиев,    С.  Мырзабеков,  

Х. Неталиева т.б. ғалымдар тілдік норманың түрлі тармақтарын жан-жақты 

ашып көрсетті [Тілдік норма жөнінде мына еңбектерді қараңыз: 169; 170; 

171; және т.б.].  

 Сонымен бірге әрбір функционалдық стильдің өзіне тән белгілері 

олардың әрқайсысына тән нормаларын құрайды. Функционалдық стильдерге 

қатысты нормалар әр түрлі аталып жүр: стильдік норма, функционалдық 

норма, функционалдық-стильдік норма т.т. Академик М. Серғалиевтің 

ойынша, бұл атаулардың барлығының білдіретін мағынасы «стилистикалық 

норма» деген ұғымға сай келеді, тілдік норманың осы түріне қатысты соңғы 

келтірген атауды қалыптастырған жөн деп санайды [67, 43-б.]. Ғалым 

стилистикалық нормаға мынадай анықтама ұсынады: «Стилистикалық норма 

дегеніміз – қарым-қатынас аясындағы қолданыс тілінің мақсатына, міндетіне 

және мазмұнына сай, тарихи жағынан қалыптасқан тілдік мүмкіндіктердің 

жүзеге асу қағидаты, ұстанымы (принципі)» [67, 43-б.]. 

 Соңғы кезде жазылған зерттеулерде норма мәселесі түрлі қырынан сөз 

болып жүр. 

 Қазақ тіліндегі сөйлеу тілі синтаксистік бірліктерін прагматикалық 

аспектіде қарастырған зерттеуші З.Ш. Ерназарова «коммуникативтік-

прагматикалық нормалар» ұғымын ұсынады. Автор сөйлеу тілінің 

қозғалысты, субъективті сипатына байланысты сөйлеу нормасы болатынын 

айтады және ол (сөйлеу нормасы) нақты бір уақыт кесіндісінде сөйлеу 

жағдаяты, басқа да прагматикалық көрсеткіштердің ықпалымен қалыптасады 

дейді. Ғалымның ойынша, сөйлеу тіліне тән нормаларды коммуникативтік-

прагматикалық деп атаған жөн: «Оған сөйлеу жағдаяттарына қарай тіл 

бірліктерін таңдау ережелері жатады. Бұл нормалардың түрі адамдардың 

қарым-қатынасы үстінде қалыптасады. Сөйлеуші санасында аталған 

нормалар тәрбие, тәжірибе, білімнің арқасында қалыптасып, қабылданып, 

сөйлеу жағдаяттарының түріне қарай, сөйлеуші қажеттілігіне қарай 

қолданысқа түседі» [172, 26-б.].  



 Ж.Т. Қайшығұлова мәтін нормасы деген лингвистикалық ұғым аса 

қажет деп санайды. «Мәтін нормасы мәтіннің негізгі, тұрақты белгілерінің 

бұзылмауына «қарауылшы» болуға тиіс» [140, 60-б.].  

 Біздіңше, мәтін нормасы белгілі бір стильде жазылған мәтіннің 

шынайы (идеалды) бейнесі ұғымымен тығыз байланысты. Алдыңғы 

тарауларда ғылыми мәтіннің негізгі сапалық қасиеттеріне тоқталғанда оларда 

мазмұндық белгінің жоғары тұратынын айттық. Сол мазмұндық белгі - 

ғылыми мәтіннің шынайы бейнесін анықтайтын негізгі өлшем. Білімнің 

теориялық тұрғыдан жалпыланған және жүйелі ұйымдасқан жағдайында 

мәтіннің шынайы бейнесі көрінеді. Мазмұндық сапаның негізгі тірегі – нақты 

құбылыс, дерек. Бұлар өз кезегінде ғылыми тілге тән коммуникативтік-

прагматикалық нормалар жүйесін құрайды. Мысал үшін мынадай мәтінді 

келтірейік:  

 Әрбір ғылымның өзіне тән зерттеу объектісі болады. Психология 

ғылымы зерттейтін объектіні (пәнді) бірден түсіну қиын, әрі ол – күрделі 

мәселе. Өйткені психикалық құбылыстар зерттеуші адамның 

дүниетанымдық көзқарасына байланысты. Психологияның зерттейтін 

объектісі тіршілік пен өмірдің басқа құбылыстарынан ерекше. Заттар мен 

құбылыстар туралы адамның елесі, қабылдауы,  тілегі сол заттардың 

өзінен ерекше болып жасалады. Сөйтіп, бірте-бірте олар адамның 

психикасы болып аталады. Оған психикалық әрекеттер, қасиеттер, 

процестер, күйлер (көңілге байланысты) тағы басқалар жатады. Мұндай 

процестер көзге көрінбейді. Сонымен бірге олар сыртқы дүниедегі заттар 

мен құбылыстардан да ерекшеленеді. Бұл құбылыстар адамның ішкі жан 

дүниесіне тән.  

 Психология, психика деген түсініктер гректің «псюхэ» - жан деген 

сөзінен шығады. «Логия» - ілім. Бұл ғылымның өзіндік таңбасы ψ (псю деп 

аталатын грек әрпі). Сонымен, психология -  жан туралы ілім. Ол 

құбылыстарды жүйелі түрде топтастырып, болмыс пен фактілерді 

салыстыра отырып зерттейді. Қабылдау, ес, ойлау, ерік, сезім деп 

аталатын тағы басқа психикалық процестер адамның ішкі дүниесі мен 

бейнелеу қасиетінің, күллі жан дүниесінің тіршілігі немесе оның сыры деп 

аталады. Осы орайда, біз психологияның жантану жайындағы ғылым 

екеніне көз жеткіземіз. Психологияның осындай анықтамасына қосымша 

ретінде оның үш түрлі ерекшелігі бар. Бірінші ерекшелігі – психология 

адамтану жайындағы ғылымдар арасында жетекші орынға ие. Мұндай 

ерекшелік қазіргі кезде қарқынды дамып отырған ғылыми пәннің өресі мен 

алдына қойған мақсат-мүддесімен байланысты. Екіншісі – адамның 

психологиялық дара өзгешеліктерін, психикалық процестердің анық-

танығын айқындау үшін ХІХ ғасырдың орта кезінен бергі тәжірибелік 

зерттеулердің кеңінен қолданылуы. Осы ретте, психология эксперименттік 

ғылым деп те аталады. Үшіншісі – психологияны өзге сабақтас ғылыми 

пәндерден ерекшелеп тұратын жайт – бұл пәннің дербестігі. Пәннің 

дербестігі адам жан дүниесінің жете білуді, әрбір адамның жеке басына 

тән ерекшеліктері мен сыр-сипаттарын даралап іздестіруді қажет етеді. 



Әрбір адам - өзінше бір дара дүние. Оның жан сарайына үңіліп, жүрек 

сырына терең бойлау, ондағы құпия жайттарды ұғыну – пән дербестігінің 

бір қыры  (Оқулықтан). 

 Келтірілген мысалдан мәтіннің шынайы үлгісін көруге болады. Өйткені 

үзіндіде объективті мәнді мазмұн қатысқан. Нысанды деректі сипаттау, 

баяндау, түсіндіру, абстрактілі түрде жинақтау т.т. ғылыми мәтінге тән 

баяндау амалдары толық қамтылған. Тілдік тұлғалар сол мазмұндық 

дербестікті толыққанды жеткізу үшін дұрыс іріктелген. Үзіндіде нысанды 

(бұл жерде «психология») сипаттау, оның күрделілігі, күрделілігінің себебі 

(өйткені жалғаулығы арқылы), қорыту (сөйтіп), түрлері (оған, мұндай, бұл 

есімдіктері) шынайы баяндалады. Осындай шынайылық екінші абзацта 

жалғасын табады. Екінші абзац санамалаумен (нысанның «үш түрлі 

ерекшелігімен») толықтырылған. Демек, оқырман мәтінді оқу арқылы білімін 

кеңейте түсуге толық мүмкіндік алған.  

 Сонымен бірге ғылыми тілдің мәдениеті жаңа білімді бұрынғы белгілі 

білім контексінде дәлдікпен, логикалық жағынан жүйелі, эстетикалы түрде 

жеткізуде ғана емес, ол білімді адресаттың нәтижелі қабылдауын да ескеруі 

керек. Ғылыми тілдің коммуникативті мәнін дұрыс түсіну және оның тіл 

мәдениетін шынайы игеру ғылыми шығармашылықтың нәтижелілігіне 

жетелейтін қажетті алғы шарт. Сондықтан ғылыми тіл мәдениетінің 

нормаларын жетік білу – ғылыми ізденіспен айналысатын әрбір маманның 

міндеті. Сонда ғана ғылыми қарым-қатынас аясында тілді қолданудың 

шеберлігіне қол жеткізуге болады. Әдеби тілдің сөздік құрамы мен 

грамматикалық құрылымын жете білетін, сөз қолдану амал-тәсілдерін еркін 

игерген тәжірибелі маман ғылыми тілдің нормасына қайшы ауытқулардың 

өзін орнымен қолдана отырып, ізденістің нәтижелілігіне қол жеткізеді. 

Ғылыми тілдің нормаларын игеру арқылы әдеби тілдің көптүрлілігі, оның 

нормаларының сан алуандығы айқындала түседі.  

 

5.2.1. Мектеп оқулықтары тілінің мәдениеті туралы 

 

Мектеп оқулықтарының тілі қазақ тіл білімі тарапынан белгілі бір 

дәрежеде сөз болды деп айту қиын. Бірді-екілі мақалалар болмаса [173, 90-

94-б.], оқулық тілі кең көлемде жан-жақты зерттеудің нысанасы ретінде тілші 

ғалымдардың назарына іліге қойған жоқ. Оқулық тіліне қатысты жалпы 

пікірлерді А.Қ. Құсайынов пен Ұ.Ә. Асыловтың монографиясынан 

кездестіреміз. Мұнда оқулық тілі мен стилінің ерекшеліктері, оқулық 

мәтініне қойылатын тілдік талаптар педагогика ғылымы тұрғысынан 

қарастырылады да, оның лингвистикалық табиғатына, функционалдық 

стилистика тұрғысынан қарағандағы бітім-болмасына назар аудармайды 

және бұл авторлардың міндетіне енбеген [174, 54-67-б.]. Сондықтан оқулық 

тілін, ондағы тілдік құралдардың қолданылу ерекшеліктерін зерттеу, әсіресе, 

қазіргі кезде, яғни тілдің нақты бір қарым-қатынас актісі түрінде көрінуін 

зерттеуге ден қойып отырғанда қажет. 



 Мектеп оқулықтарының тілі – ғылыми стильдің бір түрі.  Сондықтан 

ғылыми стильдің мәдениетіне қойылатын талаптар оларға да ортақ.

 Мектеп оқулықтарына негізінен ғылыми-көпшілік стиль тән. Әрине, 

мектепке оқылатын пәндердің өзіндік ғылыми ерекшелігі олардың тіліне де 

ықпал жасайтыны даусыз. Нақты ғылымдарға (физика, химия, математика) 

бейтарап стиль тән болса, гуманитарлық пәндерге, оның ішінде, әсіресе, 

әдебиет оқулығында даралық (индивидуальдылық), мәнерлілік жағы 

басымырақ болады. Осындай ерекшеліктер (оқушылардың жас шамасы да) 

мектеп оқулықтарының тіліндегі баяндау тәсілдерінің түрліше болып 

келетіндігіне себеп. Онда ғылыми-көпшілік әдебиеттің де, ауызекі сөйлеу 

тілінің де, көркем әдебиет тіліндегі бейнеліліктің де, көсемсөз стилінің де 

элементтерінің тоғысатын тұстары аз емес. Мысалы, 6-сыныптың «Ежелгі 

дүние тарихы» оқулығында ертедегі адамдардың еңбек құралдарын суреттеу 

барысында мынадай баяндауды кездестіреміз: Әне, бір топ адам жылғаға 

жетті. Олар мұнда шөлден қаталап, су ішуге келген жоқ, таяз судан 

тастар іздемек. Кез-келген тасты ала салмайды. Біреуін ұстап көріп, қайта 

тастайды. Жаратпады. Тағы біреуін көтерді. Мұны ұнатты. Енді үшкірлеу 

керек... Үзіндідегі «әне», «шөлден қаталап», «жаратпады», «мұны ұнатты» 

сияқты қолданыстар сөйлеу тіліне тән, жалпы сөйлемдер ауызекі сөйлеу 

стилінің заңдылықтарына сай құрылған. Солай бола тұрып, авторлар ұжымы 

оқушының жас шамасын, тілдік дайындығын ескере отырып осындай 

тәсілдерге барған. Тағы бір мысал, оқулықта алғашқы адамдардың аңды 

аулау кезін былай әңгімелейді: Арыстан бөкенді қуып жетіп, жарып 

тастап, енді сүйреп  әкетейін деп жатқанда, аңдып он шақты аңшы 

айбарлы аңға жан-жақтан бұқпантайлап жақындай бастайды. Құлақ 

тұндыра айқайлап, шоқпарларын бұлғап, арыстанға тас жаудырады. Ал, 

арыстан оларға азу тістерін ақсита ырылдап, сояудай тырнақтарын 

сермеп, көздерінен от айбап шегеді... Бұлайша суреттеу оқушының сол 

кездегі тарихи жағдайды нақты көз алдына елестету үшін керек. Негізінен 

сөйлеу  тілі элементерінің барынша кең қолдануы төмендегі сынып 

оқулықтарына (оның ішінде, тарих, әдебиет сияқты) тән. Ол заңды да. 

Өйткені, бұл кезенде оқушы стильдік нормативтерден бейхабар. Оған керегі 

оқулықтағы мәліметтің түсініктілігі. Сол мәліметтерге оқушы екі қағида 

тұрғысынан қарайды: «түсінікті» немесе «түсініксіз». Мектеп оқулықтары 

тілінің неғұрлым жеңілдетілген болып келуі осындай талаптардан туындаған. 

Кейбір авторлар бұл талапты қанағаттандыра алса, кейбірі қанағаттандыра 

алмайды. Айталық, 6-сыныпқа арналған «Бизнес бастамасы» кітабындағы 

мына сөйлемдер оқушы түсінігіне лайық деп кім айтады: Сендер бесінші 

сыныпта бүкіл елдің экономикасын зерттейтін және мемлекеттер 

арасындағы экономикалық қатынастарды қамтитын макроэкономика бар 

екенін білдіңдер және енді сендерге әлемдік рынок дегеннің не екені, ішкі 

және сыртқы сауданың бір-бірінен немен ерекшеленетіні, мемлекеттің 

экономикаға қатысатыны, рыноктық экономиканың дәстүрлі командалық  

экономикалардан немесе ерекшеленетіні белгілі болды (Бизнес бастамасы. 6-

сынып оқушыларына арналған оқу құралы).  



Біріншіден, сөйлем ұзақ және шұбаланқы. Екіншіден, сөйлемде 

оқушының қабылдануына қиындық келтіретін басы артық терминдік 

тіркестер ұшырасады. Үшіншіден, және жалғаулығы орынды-орынсыз төрт 

рет жұмсалған. Бесіншіден, сөйлемде орфографиялық қате бар: «болады» 

етістігі «болды» деп жазылып кеткен. «Рынок» сөзінің нарық деген 

қазақшасы бола тұра, оны аудармашы ескермеген. Біздінше, осы сөйлемді 

ықшам етіп құруға әбден болады: Сендер бесінші сыныпта бүкіл елдің 

экономикасын зерттейтін макроэкономика бар екенін білдіңдер. Енді  

сендерге мынадай экономикалық ұғымдар белгілі болады: 

- әлемдік нарық дегеннің не екені; 

- ішкі және сыртқы сауданың ерекшеліктері; 

- мемлекеттің экономикаға қатынасатыны; 

- нарықтық экономикадан дәстүрлі және командалық экономикадан 

немен ерекшеленетіні. 

Сөйтіп, мектеп оқулықтарының тілі түрлі стильдік ерекшеліктерді өз 

бойына жинақтаған, алайда, соған қарамастан ол өзіндік белгілері бар 

ғылыми әдебиеттің бір түрі ретінде саналады. Оқулық тілі қалай болса солай 

жазылмайды, оның әдебилігіне, тіліміздің нормаларына сәйкестігіне 

қойылатын жалпы талап ешқашан күн  тәртібінен түспек емес. Оқулық тілі 

өзіне негізгі бағдар етіп ғылыми стильдің  қағидаларын ұстайды. Сонда 

қандай да бір мәтін сияқты (жалпы ғылыми) оқулық мәтіндері де белгілі бір 

талаптардың негізінде, соларға сәйкес құралады. Тілді пайдалану шеберлігіне 

қатысты тіл мәдениетінің негізгі сапалары мектеп оқулықтарының тілі үшін 

де керек. Зерттеуші ғалымдар тіл мәдениетінің негізгі сапалары ретінде сөз 

дәлдігін, логикалығын, тазалығын және мәнерлілігін айтады [Бұл туралы 

мына еңбектерді қараңыз: 170, 118-б.; 171, 144-б.]. Мектеп оқулықтарының 

тіліне қатысты  негізгі  мына  талаптарды  көрсетуге  болады: 1) анықтық; 2) 

дәлдік; 3) қысқалық немесе ықшамдылық. Бұл талаптарды сақтау оқулық 

тілінің мәдениетін арттырып қана қоймайды, оқушы тілінің қалыптасуына; 

сонымен бірге оқушының пәнге деген қызығушылығын туғызуға да септігін 

тигізеді. Сондай-ақ мұндай өлшемдер мектеп оқулығы тілінің тілдік жүйені 

сұрыптап, іріктеп пайдалану тәртібін анықтайды. 

Анықтық (немесе айқындылық) - оқулық тіліне қойылатын талаптың ең 

бастысы және маңыздысы. Бұл жөнінде оқулықтану мәселелерін 

зерттеушілер былай деп жазады: «Оқулыққа бұл жағынан қойылатын басты 

талап – тілдің айқын, анық, мәнерлі әрі түсінікті болуы. Яғни оқулық тілі 

баланы қажытып, жалықтырып жібермейтін дәрежеде ғылыми стильде, 

тақырыптың негізгі мазмұнынан алшақтап кетпейтіндей, бейнелі болуға 

тиіс» [174, 54-б.]. Оқулық тілінің анықтығы көп жағдайда екі түрлі жолмен 

жүзеге асырылады:  а)  сөйлемнің  ең  ықшам  құрылымы  жай  сөйлемдер  

арқылы; ә) баяндау кезінде метафоралық, авторлық қолданыстарды орнымен 

жұмсау арқылы.  

Жай сөйлемдердің қолданысы - мектеп оқулықтарының барлығына тән 

көрініс. Сондықтан оған мысалдар келтіріп жату артық. Мұндай 

сөйлемдердің орын тәртібі дәстүрлі, әрбір сөз толық ақпараттық мәнде 



жұмсалады. Мектеп оқулықтарындағы жай сөйлемдер негізінде құрылған 

анықтамалар оқушы түсінігіне, танымына лайық келеді. Мектеп оқулықтары 

тіліндегі жай сөйлемнің осындай артықшылығы, оларда құрмалас сөйлемдер 

мүлде қолданылмайды деген сөз емес. Мұндай түсінік өте біржақты болар 

еді. Құрмалас сөйлемнің түрлері қай сала оқулықтарында болсын жұмсалады. 

Бір ескеретін жайт - оқулықтың пәндік ғылыми ерекшеліктері құрмалас 

сөйлем түрлерінің сұрыпталып қолданыс табуына себеп болады. Зерттеу 

деректеріне сүйенсек, салалас құрмаластың мезгілдес, қарсылықты сияқты 

түрлері, ал сабақтас құрмаластың шартты бағыныңқылы, себеп 

бағыныңқылы, амал бағыңыңқылы түрлерінің жиі қолданылуы өсімдіктану 

оқулығына тән болып келеді. Ал тарих оқулықтарында салалас құрмалас 

сөйлемнің мезгілдес, түсіндірмелі сияқты түрлері жиі пайдаланылады. 

Керісінше, шартты бағыныңқылы сабақтастардың тарих пәндеріндегі 

қолданысы соншалықты көп емес, олардың жиі қолданысы математикадан 

орын алған. 

Заттың, іс-әрекеттің негізгі белгілерін, ерекшеліктерін, құрамын 

сипаттау барысында, ғылыми-зерттеу жұмыстары арқылы әр түрлі 

ақпараттарды әңгімелеу барысында сөйлем типтерінің осылайша іріктелуі 

заңды. Айталық мезгілдес салаласта «сөйлем компоненттері бір мезгіл ішінде 

бірінен кейін бірі іле-шала болған немесе болатын іс-әрекет, мезгілдік 

қатынасы жоқ, бірақ мағыналық жағынан өзара ыңғайлас болып келетін 

біртектес жай-күйлерді білдіреді» [109, 56-б.]. Бұл өсімдіктану, тарих 

оқулықтарына ғылыми-зерттеу тәжірибелерін әңгімелеуде қажет: 

Тыныс алғанда өсімдік жасушалары оттегін сіңіреді де, көмірқышқыл 

газын бөледі (Р. Әлімқұлқызы, Б. Дүйсенбайқызы, Б. Тұрабекқызы. 

Өсімдіктану. 6-сынып);  

Олар барлық адамдарды бір-бірімен тең етуге тырысты және барлық 

жерде бұрынғы қауымдық тәртіптерді қайта қалпына келтіріп отырды 

(Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Орта ғасырлар тарихы. Орта мектептің 7-

класына арналған оқулық) және т.б. 

Сол сияқты, әсіресе, өсімдіктану оқулықтарында сөйлемнің алғашқы 

сыңары арқылы заттың негізгі белгісін білдіріп, келесі сыңарында оның 

себебі айтылатын себептес салаластар жиі ұшырасады: Түйнек түрін 

өзгерткен өркенге жатады, себебі ол жер асты өркеннің ұшынан дамиды 

(Р. Әлімқұлқызы. Өсімдіктану). Тарих оқулықтарында да сондықтан, 

өйткені, сол себепті жалғаулықтарымен келген себептес салаластар 

кездеседі. Мысалы: 

Бұл бір орталықтан билеу формасын дамытуға кедергі жасады, 

сондықтан да қарлұқ жабғуының билігі нақтылы болмады (К.М. Байпақов 

Б.Е. Көмеков, К.А. Пищулина. Орта мектептің 7-8 сыныптарына арналған 

оқулық).  

Мыстан бұйымдар жасау барлық қалаларда дамыды, өйткені мыс 

қалалардан онша қашық емес Қаратау, Қырғыз, Іле Алатауларынан 

өндірілген (Сонда). 



Мектеп оқулықтары тілінде салалас құрмалас сияқты сабақтас 

құрмалас сөйлемдердің де қолданылуы заңды. Сабақтас сөйлемнің неғұрлым 

жиі қолданатын түрлері себеп бағыныңқылы, амал бағыныңқылы, шартты 

бағыныңқылы, қарсылықты және мезгіл бағыныңқылы болып келеді. 

Мысалдар: 

Өңнің астында ішінде хлорофим дәндері бар жасушалар 

болатындықтан, жас өркендер жасыл түсті болады (Р. Әлімқұлқызы. 

Өсімдіктану);  

Хлодвиг басқа тайпалардың көсемдерімен одақтасып алып, 

франктарды Галлияға жорыққа бастады (Е.В. Агибалова. Орта ғасырлар 

тарихы);  

Қаланы қорғаушылар алғашқы қиян кескі тіке шабуылға тойтарыс 

бергеннен кейін, түріктер қала қақпасының астын кеулеп қаза бастады 

(Сонда);  

 Есіл өзенінің жағасына қашып барып, сол жерде қала тұрғызады 

(К.М. Байбақов. Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы);  

 Әлем  кеңістігінде  не  бар  болса,  соның  бәрі  материя  деп   аталады  

(А.В. Перышкин, Н.А. Родина. Физика. Орта мектептің 7-сыныбына арналған 

оқулық);  

 Буын  аралығы  өте  жақын  орналасса,  оны  қысқарған  өркен   дейді  

(Р. Әлімқұлқызы.  Өсімдіктану);  

 Бір ғалымдар оларды монғол тілдес десе, екіншілері-түркі тілдес 

халық деп есептейді (К.М. Байпақов. Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы);  

 Сығанақтан айрылғанына қарамастан, қыпшақ хандары Хорезммен 

күресін жалғастыра берді (Сонда)  және т.б. 

 Сөйтіп, мектеп оқулықтары тілі синтаксисінде жай сөйлемдермен қатар 

құрмалас сөйлемдер де қолданыс табады. Сонымен бірге, сөйлемнің 

ұзақтығы оқулық тілінің анықтығына нұқсан келтіретін фактор ретінде орын 

алатынын көптеген зерттеушілер айтады. Ондай сөйлемдер оқушының 

қабылдауына қиындық келтіріп, айтайын деген ойды көмескі етеді. Тіпті 

мұндай сөйлемдердің кейбірі грамматикалық жағынан мінсіз болуы да 

мүмкін. Солай бола тұра, оларда әрбір сөздің анықтығы, содан барып 

бүтіндей сөйлемнің толық түсініктілігі оқушыға жетпей жататын тұстары 

бар. Мәселен,  мына бір сөйлемге назар аударалық: Саңырауқұлақтар 

өсімдік сияқты бір орыннан қозғалмайды; қанша тіршілік етсе сонша өсе 

береді, тарамдалады; жасушасында қалың қабықшасы болады; қоректік 

заттарды жануарлар сияқты пайдаланбай, өсімдіктер сияқты бүкіл 

денесімен сорады (Р. Әлімқұлқызы. Өсімдіктану).  

 Грамматикалық жағынан бұл сөйлемнен мін табу қиын. Алайда ойдың 

тиянақталуын оқушы танымына лайықтап жеткізуді авторлар ұжымы 

ескермеген. Бұл сөйлемді осы міндетке сай етіп құрсақ, сөйлемде айтылмақ 

ойды үшке бөліп көрсеткен абзал болар еді: 1) Саңырауқұлақтардың өсімдік 

сияқты болатыны; 2) олардың жасушаларының қалың қабықшасының 

болатындығы; 3) қоректік заттарды бүкіл денесіне соратындығы. 



 Сөйлемнің шұбалаңқы болып келуіне, оларда логикалық бірізділіктің 

сақталмауына әкелетін келесі бір нәрсе сөйлемнің құрамына күрделі 

анықтауыштардың орынсыз енгізілуі. Мұндай сөйлемдер «оқушыны 

қажытады, жалықтырады». Мына мысалдарды келтірелік: ХVІІ ғасырдың 

аяғы мен ХVІІ ғасырдың басында Тәуке хан басын біріктірген қазақ 

феодалдық мемлекеті Орталық Азиядағы халықаралық қатынастарда белді 

орын алды. Жайылым жер үшін қырқысқан руаралық тартыстарға белсене 

қатысқан Шыңғыс тұқымдарының алакөздігін уақытша болса да 

әлсіреткен Тәукенің мемлекеті Қасым, Хақназар және Тәуекел хандар 

тұсындағы елден әлдеқайда берік болды (Ж.Қ. Қасымбаев. Қазақстан тарихы 

(ХVІІІ ғ. - 1914 ж.) Орта мектептің 9-класына арналған оқулық). 

 Келтірілген бірінші сөйлемдегі айтылмақ ой «ХҮІІ ғасырдың аяғы мен 

ХVІІІ ғасырдың басында қазақ феодалдық мемлекетінің орталық азиядағы 

халықаралық қатынастарда берік орын алуы». Сөйлемдегі күрделі 

анықтауыш «Тәуке хан басын біріктірген». Осы сөйлеммен іргелес келесі 

сөйлемдерді оқи бастасақ, онда да күрделі анықтауыштардың «үйіріне» тап 

боламыз. Екінші сөйлемдегі «жайылым жер үшін қырқысқан руаралық 

тартыстарға белсене қатысқан Шыңғыс тұқымдарының алакөздігін уақытша 

болса да әлсіреткен» анықтауыштар тобы мейлінше шұбалаңқы әрі олардың 

бұл сөйлемдегі қолданысы артық. Соларды қоспай, «Тәуке құрған мемлекет 

Қасым, Хақназар және Тәуекел хандар тұсындағы елден әлдеқайда күшті 

болды» деп берсе де, авторлар ешнәрседен ұтылмаған болар еді. Егер 

«Шыңғысхан тұқымдарының рулар арасында жүргізген құйтыртқы 

саясатын» көрсету керек болған жағдайда, оны өзінше бөлек сөйлеммен беру 

әлдеқайда тиімді болады. 

 Кейде сөйлем мүшелерінің әсіресе, ой иесі болып табылатын 

бастауыштың орнының ауысып кетуі, я болмаса сөйлемнен түсіп қалуы 

түсініксіздік тудырады. Сөзіміз дәлелді болу үшін мына сөйлемге назар 

аударайық: 561-563 жылдары түріктер Иранмен эфталиттерге қарсы одақ 

жасасты да, 564 ж. Иранның шахы Хұсрау Ануширван олардың әскери 

маңызды    аймағы Тоқырастанды  тартып алды. Эфталиттердің негізгі 

қолын 587 ж. Бұхардың түбінде талқандап жеңді (К.М. Байпақов. Орта 

ғасырлардағы Қазақстан тарихы).  Біздің ойымызша, ой анық, нақты, дәл 

жеткізілмеген. Сөйлем мүшелері орнының ауысып кетуі соған негіз. Бірінші 

сөйлемдегі бастауыш (түріктер) сөйлемнің екінші сыңарында да ой иесі 

ретінде көрінуі тиіс еді. Оқулықта сөйлемнің екінші сыңарында келетін 

үйірлі бастауыш (Иранның шахы Хұсрау Ануширван) логикалық қайшылық 

туғызып тұр. Соның салдарынан «олардың» деген анықтауыш белгісіз 

күйінде  (түріктердің бе, эфталиттерің бе) қалған. Егер  авторлар 

оқиғалардың  хронологиялық ретін сақтағысы келсе, онда «түріктер» дегенді 

«Иранмен» ауыстыру қажет еді. 

 Мектеп оқулықтары тілінің көркемділігіне қатысты мына бір мәселені 

есте ұстаған жөн сияқты. Қазіргі қазақ жастарының, әсіресе, қалада тұратын 

жасөспірімдердің тіл байлығы ойдағыдай болып келе бермейтіні жасырын 

емес. Содан да болар, олар қазақ көркем сөзінің қаншалықты куаттылығын, 



әсерін онша сезіне бермейді. Көркем әдебиетті оқу дәрежесі бүгінгі таңда 

төмен көрсеткішке ие екендігі күнделікті өмірден белгілі. Сондықтан мектеп 

оқулықтары белгілі бір дәрежеде қазақ тілінің байлығын, сөз 

оралымдылығын, мағыналық қалтарыстарын сезіндіретін құрал ретінде де 

танылғаны дұрыс сияқты. Ол үшін оқулықтарда мағынасы көмескі сөздердің 

түсіндірме сөздігі, синонимдер сөздігі, тұрақты тіркестер мен 

терминологиялық сөздіктер сияқты түсініктемелер жарияланып тұрғаны жөн 

сияқты. 

 Мектеп оқулықтарының тіліне қажет тағы келесі бір талап -  дәлдік. 

Сөз өз мағынасында қолданылмаса,  ойдың дұрыс жасалуына кедергі  

келтіреді. Қазақ тілінде «толып жатқан өзара мәндес, мағыналас сөздер бар. 

Бұл қасиет сөздердің иіні келген орайда, белгілі бір мақсатқа сәйкес талғап, 

дәл жұмсауға үлкен мүмкіндік береді. Алайда, мағыналас сөздер бір-біріне 

қаншама жақын, мәндес болғанымен, олардың бойындағы реңк жұмсалу 

өрісіндегі айырма стильдік қолданысқа да тәуелді. Сөздердің бірінің орнына 

бірін талғаусыз жұмсай беруді сөздің стильдік қасиеті көтермейді» [170, 82-

б.]. Мысалы: Ел билігін қолына ұстаған хандар мен сұлтандар халықтың 

басына түскен ауыр күндерде жоңғар басқыншылығына қарсы күресті 

ойдағыдай үйлестіре алмады (Ж.Қ. Қасымов. Қазақстан тарихы).  Әлбетте 

«үйлестіру», «ұйымдастыру» синонимдік ыңғайда қолданылатын сөздер. 

Алайда, үйлестірудің әлеуметтік реңкі басым екенін  ескерсек (құжат  

тіліндегі ресмилік сипаты), осы орайда ұйымдастыру сөзін қолдану дәл 

болады. «Жоңғарға қарсы күрес» - нақтылы іс-әрекет, әскери қимыл, олай 

болса, оны ұйымдастырады, үйлестірмейді. 

 Кейде оқулық  тілінде бейәдеби тілдік құбылыстардың кездесуі 

дәлсіздікке жол ашады. Оқушының ойында қате түсінік қалыптастырады. 

Мысалы: Дүние жүзінің көптеген музейлерінде заттай ескерткіштер: орта 

ғасырларда шаруалар мен қолөнершілір жұмыс істеген еңбек құрал-

саймандарды, қару-жарақтар, теңгелер, жиһаздар, ыдыс-аяқтар  сақтаулы 

(Е.В. Агибалова. Орта ғасырлар тарихы);  Олар феодалдық міндеткерлік пен 

салықтарға  қарсы болды,  діңбасылардың дырдулы тұрмысын мінеді, «өз 

еңбегімен» өмір сүруге шақырады (Сонда). 

 Бірінші сөйлемде –улы тұлғасы әдеби тілдегі –ған қосымшасының 

орнына жұмсалған.  Бұл қосымшаның жергілікті сипаты  оқушының 

барлығына бірдей түсінікті емес. Сондықтан оны әдеби норма деп қабылдауы 

мүмкін. Екінші сөйлемдегі «дырдулы» сөзінің мағынасы да оқушыларға 

беймәлім. «Міндеткерліктен» гөрі әдеби тілге «міндеттеушілік» жақын.  Бұл 

айтылғандардан оқулық тіліне жергілікті ерекшеліктер, кәсіби сөздер, 

қарапайым  (дөрекі)  сөздердің жат екендігін аңғарамыз. 

 Мектеп оқушыларының тіліне қысқалық, ықшамдылық та керек. 

Сөйлемнің құрамына қыстырма құралымдардың орынсыз енгізілуі, басы 

артық сөздердің тықпалануы, жаттанды тіркестер мен штамп сөздердің жиі 

ұшырасуы оқулық тілінің ықшамдылығына кері әсерін тигізеді.  Әсіресе, 

тарих оқулықтарында тұрақты тіркеске айналып кеткен соққы берді, ойран 

салды, талқандап женді, үстемділікке жетті, тамаша нәтиже берді т.т. 



тіркестер бар. Бұлардың әр бет сайын жиі кездесе беруі оқулық тілінің 

ықшамдылығын арттырмайды, керісінше оқушыларды жалықтыратын 

жаттанды тілге айналдырады. 

 Сонымен, оқулық тіліне үлкен мән беру ғылыми саралау, әсіресе, төл 

оқулықтар жасалып жатқан қазіргі кезде қажет. Жаңа ұрпақ оқулықтарының 

сапасы жоғары болу керектігі түрлі басқосуларда сөз болып жүр [175].  

Оқулықтың тілі оның сапасын айқындайтын негізгі  элементтерінің бірі.  

Сондықтан мектеп оқулықтары тілінің әдебилігін белгілейтін басты 

талаптарды анықтау,  ішкі ерекшеліктерін ашу, тілдік құралдардың 

қолданылу жай-күйін қарастыру қазіргі тіл білімі стилистика саласының 

зерттейтін бір нысаны  болуға тиіс. Мұндай зерттеулердің оқулық  тілінің 

ресурстарын жан-жақты ашуда теориялық та, практикалық та маңызы зор. 

 Тарау бойынша түйін. Тіл мәдениеті көркем сөз немесе көсемсөз 

стилі негізінде ғана қаралмау керек, ғылыми тіл мәдениетінің де жалпы тіл 

мәдениетінің әлеуетін көтерудегі орны орасан. Өйткені жазу өнерінің 

жатықтығы тек көркем сөз шеберлерінен, болмаса баспасөзшілерден ғана 

талап етілмейді, ғылыми қарым-қатынас аясындағы қолданыс тілінен де 

талап етіледі.  

 Ғылыми тілдің мәдениетінде бір-біріне қарама-қарсы екі үрдіс бар, 

оларды бейнелеп айтсақ: «адами тіл» және «машиналы тіл». Адами тіл – 

ғылымның бұқаралануы мен көпшілікке түсініктілігіне мән беретін сапалық 

өлшем, ал машиналы тіл – логикалық-ұғымдық мазмұнның жоғары 

шоғырлануы нәтижесінде, білімнің математикалануынан пайда болатын 

сапалық көрсеткіш. Қазақ ғылыми мәтіндерінің алғаш жазыла бастаған 

кезінен-ақ неғұрлым бұқаралық үрдіске, яғни көпшілікке түсініктілігіне 

ұмтылу сапасы әрқашан басым болды.  

 Тілдік деректер аталған бұл екі өлшемнің барлық жағдайда сәтті бола 

бермейтінін көрсетеді. Авторлар тарапынан уәжсіз ауытқулар көбейе түссе, 

онда мәтіннің шынайылығына нұқсан келеді және автор мен қабылдаушы 

арасындағы коммуникативтік байланыс бұзылады.  

 Ғылыми мәтіннің шынайылығы – ғылыми мәтінге тән басты сапалық 

өлшем – мазмұндық белгіні өзіне жинақтаған норманың түрі. Ғылыми 

мәтіннің шынайылығы нормасына кедергі болатын жағдайлар төмендегідей 

топтастырылды: 1) ғылыми тілдің дұрыстығына нұқсан келтіретін факторлар; 

2) ғылыми тілдің дәлдігіне нұқсан келтіретін факторлар; 3) ғылыми тілдің 

эстетикалығына нұқсан келтіретін факторлар.  

 Мектеп оқулықтарының тілі – ғылыми тіл мәдениетінің жетістіктері 

аясында қарастырылатын өзіндік белгілері бар, түрлі стильдік ерекшеліктерді 

бойына сіңірген ғылыми әдебиеттің бір түрі. Жалпы тіл мәдениетіндегі 

негізгі сапалар сөз дәлдігі, логикалығы, тазалығы және мәнерлігі оларға да 

тән. Бұл талаптарды сақтау оқулықтар тілінің мәдениетін арттырады, 

сонымен бірге оқушы тілін қалыптастырады, тілдік жүйені сұрыптап, іріктеп 

пайдалану тәртібін анықтайды.  

 Ғылыми тілдің мәдениеті өздігінен қалыптаспайды, дамудың 

нәтижесінде жетіле түсетін құбылыс. Осы орайда еңбекте ғылыми стильдің 



қалыптасуына және ғылыми тілдің басты лексикалық бірлігі – сала 

терминдерінің қалыптасып дамуына шолу жасалады. Ғылыми, оқу-ғылыми, 

ғылыми-көпшілік мәтіндердің жазылуы тіл мәдениетінің жетілуіне үлкен 

үлес қосатын негізгі көрсеткіш. Осы тұрғыдан 1920-30 жылдардағы оқу-

ғылыми мәтіндері ерекше орын алады.  

 Жалпы алғанда, 1920-30 жылдардағы қазақ әдеби тілінің дамуы 

зерттеушілеріміздің назарын бұрыннан-ақ өзіне аударып келеді. Жұмыста 

лингвистикалық талдауға әлі түсе қоймаған алаш зиялыларының (атап 

айтқанда, Ахмет Байтұрсынұлының, Жүсіпбек Аймауытұлының, Халел 

Досмұхамедұлының, Мағжан Жұмабаевтың) ғылыми-көпшілік мәтіндері тіл 

орамдылығының дамуы тұрғысынан сөз болады. Өйткені қазіргі уақытқа 

дейін аталған тұлғалардың терминологиялық жақтан тілімізге қосқан үлесі 

аталады да, мәтін коммуникативтілігі жағынан, болмаса, олардың 

еңбектерінің ғылыми тілді қалыптастырудағы рөлі тұрғысынан қарастырыла 

бермейді. Оқу-ғылыми мәтіндерін тіл орамдылығы жағынан зерделеу 

олардың қазақ ғылыми мәтіндерінің қалыптасуындағы орнын анықтай түседі. 

Тіл орамдылығы – сөйлемдер арасындағы логикалық байланыстың айқын 

көрінуі, ғылыми ойдың композициялық қозғалысының мәтінде нақты 

бейнеленуі. Сонымен бірге ол – ғылыми тіл мәдениетін, ғылыми тілдің 

шынайылық дәрежесін толық танытатын мәтіндік сипаттағы санат.  

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 Өткен ғасырдың соңғы онжылдығы қазақ тілі үшін өзгерістер мен 

дамулар, жаңарулар кезеңі болды десек қателеспейміз. Қазақ тілінің 

мемлекеттік мәртебе алып, республикада жетекші тіл ретінде өзіне тиесілі 

рөліне  ие  болуы  оның  қолданыс  аясын  да  барынша  кеңейтті.  Профессор  

К. Хұсайын тіліміздің қоғамдық қызметінің арта түскендігі жөнінде былай 

деп жазады: «Қазақ тілі біртіндеп еліміздің Қарулы күштер жүйесіне 

енгізілуде, іс-жүргізу ақырындап қазақ тіліне көшіп келеді, тарихи атаулар 

қалпына келтіріліп, топонимдерді жазу мен айту қазақ тілінің негізгі 

ұстанымдарына сәйкес жүргізіліп отыр. Мемлекеттік тілдің қолданыс аясы 

осылайша кеңейіп келеді. Осы іс-шаралардың негізінде, қазақ тілінің 

жалпытілдік әдеби нормасы жүйеге түсіп, белсенді ғылыми және 

лексикографиялық, терминологиялық жұмыстардың маңызды нәтиже беруіне 

ықпал етеді. Қазіргі таңда лингвистикалық зерттеулер жүргізу белсенділігі 

артып, теориялық және лексикографиялық басылымдар шығарылып жатыр. 

Соның нәтижесінде қазақ тілінің тұғыры (корпус) нығаяды» 176, 38-б..   

 Сондай жаңарулардың бірі – қазақ тілінің ғылым саласындағы 

қолданылуына байланысты. Бұрын қазақ тілі аз қолданылатын 

жаратылыстану, техникалық әдебиеттерді ана тілінде жазу қазір кең өріс 

алып отыр, қомақты арнаулы әдебиет жарық көрді. Бұл ғылыми тілдің 

жалпыәдеби тілдік жүйеге жан-жақты әсер етіп, оның нормаларының баюына 

зор ықпалы тиіп, ұлттық тілдің ғылым саласындағы қажетті, қабілетті 



құрылымдарының жасалуына қызмет етіп отыр. Міне, осы ұланғайыр тілдік 

қазынаны бір қырынан, яғни синтаксистік жағынан коммуникативтік және 

прагматикалық негізде қарастыру кейбір қорытындылар жасауға мүмкіндік 

береді.  

 1. Ғылыми  тіл  шындықты  тануда  мынадай  үш  түрлі қызмет  

атқарады: 1)    когнитивтік   (ойлау);      2)       аккумулятивтік       (білімнің 

қорлануы); 3) коммуникативтік (мамандардың қарым-қатынасы, жаңа білім 

алу мен қалыптастыру). Демек, жалпы ғылым тілінің мәртебесін білдіретін 

маңызды буындар білімді жинақтау, сақтау, тарату қызметімен байланыста 

болады.  

 Жұмыста ғылым тіліне қатысты қолданылатын басты ұғымдарды 

саралап және ғылым тіліндегі орталық нысан – терминологияға байланысты 

өз пікірімізді білдіре кеткенді жөн көрдік. Солардың әрқайсысына мынадай 

сипаттамалар ұсындық: ғылым тілі - ғылым саласындағы таңбалық 

бірліктердің, қолданыстардың грамматикалық және семантикалық 

құралдарының тұтас жүйесі. Ғылыми тіл - адам қызметіндегі ғылыми аяны 

қамтамасыз ететін тілдің бір түрі, осы саланы сипаттайтын мәтіндердің 

жиынтығы. Ғылыми стиль - ғылыми мәтіндердегі тілдің синтезделу 

заңдылықтарын қарастыратын стиль түрі. Ғылыми мәтін – ғылыми аядағы 

қарым-қатынастың негізгі тілдік өнімі. Терминология – білім саласымен 

тығыз байланысты қаралатын ғылыми ұғымдар жүйесі, білім саласының 

нысаны мен оны баяндаудың тәсілдері жөніндегі құрылымдық 

(семантикалық) сұлба.  

2. Ғылыми  тілдің  синтаксисі  жалпы  синтаксистің  негізгі қызметі,  яғни 

қарым-қатынас құралы ретіндегі қызметімен ажырамас бірлікте қаралады. 

Осы уақытқа дейін қазақ тілінің синтаксисі негізінен, ауызекі сөйлеу тілі, 

көркем әдебиет тілі деректері бойынша сипатталды, ал қазіргі қазақ тілінің 

жан-жақты сараланған әдеби тіл екенін ескерсек, синтаксистік зерттеулер 

тілдің барлық тармақтарын қамтып отырмағанын көреміз.  

Ғылыми тілдің синтаксисіне тән белгілер: ғылыми тілдегі жинақылық-

дерексіздік, баяндаудың жақсыздығы, я болмаса баяндаушының үш жақтың 

біріне тәуелді еместігі, стандарт тілдік құрылымдар жасауға ұмтылу үрдісі 

мен баяндаудың бір бағыттылығы. Мұндай ерекшеліктер жалпы ғылыми 

тілдің табиғатынан, оның көріну, жасалу тәсілдерінен өрбіп дамиды. 

Сонымен бірге синтаксис саласының негізгі бірліктері де (сөз тіркесі, 

сөйлем, мәтін) ғылыми тілде оның коммуникативтік мақсат-мүддесінен 

туындайтын өзіндік мәнермен, өзгешеліктермен қолданылады. Бұл жалпы 

синтаксисті, әдеби тіліміздің синтаксистік нормаларын байытып, оған өзінше 

жаңа түр береді.  

 3. Ғылыми қарым-қатынасты жүзеге асырушы синтаксистік бірліктерді 

коммуникативтік және прагматикалық үрдісте қарастыру  төмендегі 

мәселелерді айқындауда да септігін тигізеді. Ғылым саласындағы қарым-

қатынастың өзіндік үлгілерін анықтауда қарым-қатынас тақырыбы, тілдік 

құралдардың жұмсалу тәртібі, әлеуметтік ұстаным т.б. факторлар ерекше 



орын алады. Ғылыми қарым-қатынас аясындағы коммуникативтік жағдаяттар 

мынадай компоненттерден құралады:  

 Қарым-қатынас мақсаты 

 Қарым-қатынас мазмұны 

 Тілді жөнелтушінің сипаттамасы 

 Қабылдаушының сипаттамасы 

 Қарым-қатынас тәсілдері 

 Тілдік құралдарды пайдалану ерекшелігі.  

  Ғылыми аяда қарым-қатынас ілгеріде де ескертілгендей, «автор-мәтін-

адресат», сондай-ақ жалпы прессупозициялардың қатысуымен жүзеге асатын 

үдеріс, олардың негізгі типі де осы үлгілер негізінде көрінеді.  

  Қарым-қатынастың белгілі бір аясындағы әрбір мәтін функционалдық 

стильдің бір түріне жататындығымен және сол стильдің мазмұндық 

белгілерінен туындайтын өзіне тән тілдік қолданыстармен ерекшеленеді. 

Осыдан барып белгілі бір мәтінді тұтастай қабылдаудың талабы – жанр, 

жанрлық ұйымдасу мәселелері пайда болады. Диссертацияда ғылыми тілдің 

негізгі жанрлары ретінде мыналар аталынады: таза ғылыми мәтіндер: 

монография, мақала, диссертация; оқу-ғылыми мәтіндері: оқулық, оқу 

құралдары; ғылыми бағалауыштық мәтіндер: рецензия, пікір.  

 4. Ғылыми мәтіндерде терминологиялық тіркес (ТТ) құрылымдық-

семантикалық бірліктер екендігімен сипатталады. Мәтіннің корпусын тікелей 

құрастырушы сыңарлар ретінде ТТ мәтінді мағыналық қабылдауды 

қамтамасыз етеді. ТТ абсолютті коммуникативтілікке ие болып табылатын 

сөйлемдер аясындағы өзіндік немесе салыстырмалы (жанама) 

коммуникативтілікке ие бірлік ретінде қарастырылады. Егер ғылыми 

мәтіндер дәлдік, ықшамдылық, ойдың бірізді көрініс табуымен ерекшеленсе, 

осы белгілерге қызмет етуде ТТ-дің алатын орны үлкен.  

Сонымен бірге ТТ – сөз тіркесінің еркін және тұрақты тіркестер сияқты 

құрылымдық түрін құрайды. Қазақ тіл білімінде ТТ-ді жалпы сөздер 

тіркесінің бір саласы ретінде танып, оны өзіне ұқсас бірліктерден ажыратып 

талдау мәселесі әлі қолға алына қойған жоқ. ТТ-ді тудыратын басты арна – 

ғылыми-техникалық қарым-қатынас аясы. Тілге дейінгі мазмұн, 

коммуникативтік-прагматикалық компонент - ТТ-дің тіркесімділік 

жағдайына ықпал ететін факторлар.  

5. Ғылыми тіл синтаксисіндегі сөйлем коммуникативтік жағынан 

неғұрлым толық құрылымдылығымен, түрлі күрделендіруші 

компоненттердің қатысуымен сипатталады. Сөйлем құрамын кеңейтуге 

қатысатын құрылымдар: оңашаланған, интонациялық жағынан дараланған 

құрылымдар, ыңғайластық қатынастағы бірыңғай мүшелермен берілетін 

коньюктивті және дизьюнктивті құрылымдар, шарттылық мәндегі 

импликациялық құрылымдар, түрлі мағыналық қатынастарда келетін 

қосалқы тілдік кешендер.  

Ғылыми тіл қозғалысты абстрактілі түрде актуалдандырады, оған 

белгілердің, құбылыстардың динамикасынан гөрі тұрақтылығы тән, бұл өз 



кезегінде сөйлемдерді логикалық жағынан біріздендіреді және көркем 

мәтіндердегі сөйлемдерден басты айырмашылығы болып табылады.  

Есімділік – ғылыми тілдің функционалдық-коммуникативтік 

белгілеріне сай келетін синтаксистік құбылыс. Есім негізді сөйлемдер 

ғылыми ойды ықшам, дәл, қысқа беру мақсатында және ойды логикалық 

тұрғыдан өрістету үшін пайдаланылады. Жұмыста есімді сөйлемдік 

құралымдардың үш түрі ажыратылады: анықтамалы сөйлемдер, есімді 

меңгерулі сөйлемдер және есім баяндауышты сөйлемдер. Бұлар ғылыми 

тілдегі есімділіктің функционалды-коммуникативтік және грамматикалық 

жасалу табиғатын кең ашатын көрсеткіштер болмақ.  

Ғылыми тіл синтаксисінде жақтық мәннің берілуі де  ерекшелік 

танытады. Атап айтқанда, сөйлемдердің 3-жақтық тұлға арқылы баяндалып, 

белгілі бір жаққа бағытталмай, мезгілге бейтарап құралуы, авторлық 

«меннің» көрінбеуі, жеке авторлық қолданыстардың шектеулі көрінісі, 

барлық назардың субьектіге емес, сөйлемдегі іс-әрекетке, баяндаудың 

логикалық бірізділігіне бағытталуы т.т. Осы орайда пассив етістіктер 

мәтіннің формалды-грамматикалық түзілімін логикалық-мазмұндылыққа 

неғұрлым жақындатады. Сөйлемдердегі агенс ситуациясының көрінісі 

өзіндік ерекшеліктерде келеді.  

6. Ғылыми мәтіннің семантикалық-синтаксистік ұйымдасуын көрсету 

барысында экстралингвистикалық факторларды атап өтпеске болмайды. 

Олар мыналар: қоғамдық сананың түрі, ойлау типі, жанрлық түр ретінде 

ұйымдасуы. Сондай-ақ танымдық қызметтің заңдылықтары да, я болмаса 

сабақтастық мәселесі де ғылыми шығарманың құрылымы мен түзілісіне 

ықпал етеді. Ғылым-білімнің үнемі дамып отыруына орай сабақтастықтың 

көрінісі олардың мазмұнында сақталады.  

Ғылыми мәтін шынайылық, дәлдік, анықтық т.т. өзіндік қасиеттер 

жиынтығынан тұратын жеке стиль ретіндегі баяндау, сонымен бірге мұнда 

басты орынды оның авторы – білім мен танымның субъектісі атқарады. Ол -  

тілдік жүйенің белгілі бір лексикалық және лексика-грамматикалық 

бірліктерінің жиынтығы. Бұған қарап ғылыми мәтіннің ғылыми қарым-

қатынас аясындағы негізгі тілдік өнім екенін көреміз. Мәтін ойтүйдектерінің 

семантикалық-синтаксистік ұйымдасуы оның коммуникативтік мақсат-

мүддесіне астарлас келіп, тұтас мәтін ретінде көрінуіне қызмет етеді. Осы 

орайда тілдің синтаксистік құралдарынсыз мазмұндық ұйымдасуды анықтау 

мүмкін емес. Өйткені мәтіннің өзі - белгілі бір синтаксистік үлгілердегі 

жиынтықтармен көрінетін (соларды пайдаланудан тұратын) және бірқатар 

айтылымдардан тұратын мағыналық бірлік. Мәтінде синтаксистік 

құралымдардың динамизмі, синтаксистік құралымдардың өзара алмасуы, 

мазмұнның алуан түрлі синтаксистік тұлғалармен берілуі, жасалуы іске 

асады.  

7.  Ғылыми  мәтіннің   шынайылығы  –   ғылыми   мәтінге   тән   басты 

сапалық өлшем – мазмұндық белгіні өзіне жинақтаған норманың түрі. 

Ғылыми мәтіннің шынайылығы нормасына кедергі болатын жағдайлар 

төмендегідей топтастырылды: 1) ғылыми тілдің дұрыстығына нұқсан 



келтіретін факторлар; 2) ғылыми тілдің дәлдігіне нұқсан келтіретін 

факторлар; 3) ғылыми тілдің эстетикалығына нұқсан келтіретін факторлар.  

Ғылыми тілдің мәдениеті өздігінен қалыптаспайды, дамудың 

нәтижесінде жетіле түсетін құбылыс. Осы орайда диссертациялық жұмыста 

ғылыми стильдің қалыптасуына және ғылыми тілдің басты лексикалық 

бірлігі – сала терминдерінің қалыптасып дамуына шолу жасалады. Ғылыми, 

оқу-ғылыми, ғылыми-көпшілік мәтіндердің жазылуы - тіл мәдениетінің 

жетілуіне үлкен үлес қосатын негізгі көрсеткіш. Осы тұрғыдан қазақ ғылыми 

тілінің дамуының бір саласы ретінде 1920-30 жылдардағы оқу-ғылыми 

мәтіндері ерекше орын алады.  
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