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КІРІСПЕ
Еліміздің жоғары оқу орындарында тіл маманын, мұғалімтілшілерді даярлауда, олардың лингвистикалық танымын кеңейту
мен тереңдетуде «Тіл біліміне кіріспе», «Жалпы тіл білімі» атты
жалпылингвистикалық курстарға үлкен мән беріледі. Бұлар тіл,
оның табиғаты, тарихы мен даму заңдылықтары, лингвистикалық
талдау, зерттеу әдіс-тәсілдерінен біршама толық теориялық
мәліметтер береді. Тіл біліміндегі осындай іргелі курстардың
бірі - өзіндік зерттеу әдістері мен бағыттары бар әлеуметтік лингвистика болып табылады. Оның бүгінгі таңдағы қол жеткен табыстары мен нәтижелері ұлан-ғайыр. Соған қарамастан аталған
жалпылингвистикалық пәндер оқулықтарында әлеуметтік лингвистика қазіргі тіл білімінің бір бағыты ретінде жалпылама ғана
қарастырылады. Оның өзіндік зерттеу проблемалары, ұғымдықтерминологиялық аппараты ашылып көрсетілмейді. Ал кейбір
негізгі мамандық топтамасындағы пәндерде тілдік материалды
әлеуметтік лингвистикалық тұрғыдан қарау, талдау жағы мүлдем
жоқ. Бұларда тілді оқыту мен меңгертудің дәстүрлі әдістері
сөздіктер мен грамматикаға негізделіп, ол тілдің ішкі жүйесіне,
сөзді дұрыс пайдалану мен синтаксистік құрылысқа ғана байланыстырылады.
Шындығында тілді пайдалану мен қолдану сөйлеушілердің
әлеуметтік сипаттамасына және сөйлеу жағдаятына байланысты
болатыны белгілі. Демек, тілді оқытудың тиімділігі сол, оны оқыту
әдістемелерінде, оқу құралдарында тек дәстүрлі лингвистикалық
ережелер мен ұсыныстар ғана қамтылмай, әртүрлі мәндегі
«сыртқы» факторлармен, яғни тілдің қоғамдағы мәні, дамуы мен
қызмет етуі, қоғамның тілге, тілдің қоғамға әсер ету мәселелерімен
айналысатын бірден бір пән әлеуметтік лингвистикаға ерекше
көңіл бөлінетін уақыт әлдеқашан туды.
Әлеуметтік лингвистика (латынның soci (etos) – қоғам
және француздың Lingistigue < Lingue – тіл деген сөздерінен
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алынған термин), қысқаша – социолингвистика – түрлі ғылымдармен (әлеуметтану, этнография, антропология, психология,
мәдениеттану, педагогика, тарих, саясаттану, дінтану, заң ғылымы
т.б.) және тіл білімінің жекелеген салаларымен (когнитивті лингвистика, гендрлік лингвистика, лингвистикалық статистика,
ареалдық лингвистика, психолингвистика т.б.) тығыз әрі пәнаралық
байланыста дамып келе жатқан жас ғылым саласы.
Оның ғылым ретіндегі негізін Париж структурализмінің,
Женева мектебінің өкілдері (А.Саше, Ш.Бали, А.Мартине,
С.Д.Карцевский, Р.Редаль т.б.), немістің тарихи диалектографистері (Р.Розенкорнц, Т.Фрингс, Р.Горссе т.б.), кеңестік дәуірдегі
әлеуметтік бағытты ұстаушылар (Е.Д.Поливанов, Р.Д.Шор,
В.М.Жирмунский, Б.А.Ларин т.б.) қалады.
Қазақстанда әлеуметтік лингвистика бұрынғы КСРО-дағы
әлеуметтік бағыттың негізінде дамыды. Еліміздің тәуелсіздігін
алғаннан бергі он жыл ішінде республикадағы тілдік ахуал,
тіл саясаты, оның өзіндік бағыттары зерттелді, әлі де тереңдей
түсуде. Бүгінгі таңда осындай іргелі зерттеулердің көмегімен
еліміздің өзіндік тілдік құрылысы және онымен байланысты
мәселелер ғылыми шешімін табуда. Бұл бағытта Б.Х.Хасанұлы,
Э.Д.Сүлейменова, М.М.Копыленко, А.Е.Карлинский, М.К.Исаев,
З.К.Ахметжанова, С.Баяндина, А.Құмарова, С.Асанбаева, А.Абасилов т.б. ғалымдардың еңбектерін ерекше атауға болады.
Қазіргі таңда әлеуметтік лингвистика өзіндік зерттеу әдістәсілдер мен бірнеше дербес бағыттары бар (диахрондық социолингвистика, синхрондық социолингвистика, теориялық социолингвистика, қолданбалы социолингвистика, макросоциолингвистика, микросоциолингвистика т.б.) тіл білімінің дербес бір саласы ретінде дамуда. Демек, білім алушылардың (әсіресе қазақтілді
аудиториялардағы) әлеуметтік лингвистикалық танымы мен
дайындығын арттырудың бір жолы оларға осы жас ғылым саласы
бойынша, оның өзіндік проблемалары мен зерттеу әдіс-тәсілдері
жайында арнайы курстар мен семинарлар, лабораториялық
сабақтар керек.
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«Әлеуметтік лингвистика» атты бұл еңбек білім алушылардың
әлемдік тіл білімінің қазіргі өзекті де перспективалық
бағыттарының бірі – әлеуметтік лингвистика бойынша білімдерін
өз ана тілінде (қазақ тілінде) алуына мүмкіндік береді. Мұнда олар
жас мемлекетіміздің одан әрі нығаюы мен тілдік құрылысының
қалыпты қызмет етуіне, этносаралық, тіларалық қатынастарының
тең әрі тұрақты дамуына ықпал ететін демократиялық бағыттағы
тіл саясатымен, этнолингвистикалық, тілдік жағдаяттарымен танысады. Әлеуметтік лингвистиканың пәндік және теориялық
ұғымдарынан, қазіргі проблемаларынан хабардар болады.
Еңбекте қамтылған мәселелер негізінен алты тарауға бөлініп
берілген. Бірінші тарауда әлеуметтік лингвистиканың танымдық
аппараты, ғылымдар жүйесінде, тіл білімінде алатын орны, ол
жөніндегі көзқарастар сөз болады. Әлеуметтік лингвистиканың
қарауына жататын мәселелер санамаланып көрсетіледі. Ол проблемаларды шешудегі ғылым саласының өзіндік бағыттарына шолулар жасалады, тілді зерттеудегі әлеуметтік лингвистикалық әдістәсілдер сөз болып, оларды пайдаланудың жолдарына ұсыныстар
беріледі.
Екінші тарау әлеуметтік лингвистиканың өзіндік зерттеу
бағыттары мен әдіс-тәсілдеріне арналған. Онда әлеуметтік
лингвистиканың синхронды, диахорнды, макро- және микроәлеуметтік лингвистика, теориялық әлеуметтік лингвистика мәселелері, сондай-ақ әлеуметтік лингвистиканың басқа да зерттеу
бағыттары жеке-жеке сөз болады.
Үшінші тарауда әлеуметтік лингвистиканың орталық проблемаларының бірі – «Тіл және қоғам» мәселесі қарастырылады.
Тілдің қоғамдағы өмір сүру формаларына жекелей тоқталып,
олардың қысқаша әлеуметтік лингвистикалық сипаттамалары
беріледі. Тілдің қоғамдағы қызметі, оның типологиясы беріледі.
Тілдің (тілдердің), олардың қосымша жүйелерінің түрлі әлеуметтік
орталарда, өмір салаларында қолданылуы талдауға түседі. Тілдің
дамуы мен қызмет етуіне әсер ететін объективті және субъектив8

ті факторлар жекелей қарастырылып, олар республиканың нақты
аймақтар деңгейінде талданып беріледі.
Төртінші тарау этнолингвистикалық, тілдік жағдаят мәселелеріне, олардың типтік түрлеріне, тілдердің бір біріне әсер етуі,
диглоссия, билингвизм теориясына арналған. Бұл мәселелерге
байланысты отандық, шетелдік ғалымдардың көзқарастар мен
пікірлері жан-жақты қарастырылады.
Бесінші тарауда «Тіл саясаты» ұғымы, оның тіл дамытудағы
орны мен мәніне талдау жасалады. «Мемлекеттік тіл» ұғымы
тілдің өзге мәртебелерімен салыстырыла сипатталып көрсетіледі.
Бұл орайда әлемдік тәжірибе мен өз еліміздегі тілдік тәжірибе
назарға алынып, арнайы материал көзі ретінде қарастырылады.
Алтыншы тарауда қазақстандық әлеуметтік лингвистиканың
проблемалары, зерттелу тарихы қысқаша сипатталады. Қазақстандық зерттеуші-ғалымдардың еңбектері жөнінде мәліметтер
беріледі.
Кітапта сондай-ақ Қазақстан Республикасындағы тілдердің
құқықтық базасын қалыптастыруға байланысты қабылданған
құжаттар, Әлемдегі және Қазақстан Республикасындағы тілдер,
олардың сөйлеушілері мен қолданылуы туралы статистикалық материалдар, әлеуметтік лингвистика бойынша тест сұрақтары үш
қосымшаға топтастырылып беріледі.
Жалпы оқырманға ұсынылып отырған еңбек мүмкіндігінше
қазақстандық әлеуметтік лингвистиканың проблемаларын қамтығандығымен және оны ана тілімізде баяндауымен ерекшеленеді.
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1 ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКА: НЫСАНЫ, МӘНІ,
НЕГІЗГІ ПРОБЛЕМЕЛАРЫ
Қандай бір ғылымның объективті шындықты сипаттайтын
өзіндік ұғымдар жиынтығы болады, бұл оның пәні деп аталады.
Мысалы, тіл білімі тілдің дыбыстық жүйесін, сөздік қоры мен
грамматикалық құрылысын қарастырады. Тілдің осы жүйелерін
фонетика, лексикология және грамматика салаларында қарастырылып, өз ішінде алуан түрлі ұғым-түсініктермен, оларға қатысты терминдермен түсіндірілетіні мектеп қабырғасынан белгілі. Ал
әлеуметтік лингвистиканың пәні не, ол тілді қалай зерттейді?
Қарапайым тілмен айтқанда, адамның тіліне, оның күнделікті
сөйлеу дағдысына әлеуметтік ортаның көптеген әсерлері болады.
Міне, осыны әлеуметтік лингвистика қарастырады. Егер мұны бізге жете таныс «дәстүрлі» лингвистикамен салыстыратын болсақ,
ол тілдік таңбаны (дыбыс, сөз, морфема, аффикс, сөз тіркесі,
сөйлем) айтылым, жазылым түрлеріне, мағынасына, бір-бірімен
қатынасына, олардың уақыт бойында өзгеруіне талдау жасаса,
әлеуметтік лингвистика сол тілдік таңбаларды адамдар жасына,
жынысына, әлеуметтік жағдайына, ортасына, білім деңгейіне,
мәдени ұстанымына т.с.с. байланысты қалай пайдаланады: бәрі
бірдей ме, әлде әртүрлі қолдана ма дегенге баса назар аударады.
Адамның сөйлеу ерекшелігі көбінесе қарым-қатынас
жағдаятына тәуелді болады. Әрбір жағдаятта адам әртүрлі
сөйлейді: әңгімелесушімен тең жағдайда немесе одан өзін жоғары,
басым ұстауы (кейде оған тәуелді болуы) мүмкін. Жалпы адамдар
қоғамда бір-бірімен қарым-қатынас жасағанда әр алуан рөлдерді:
әке – бала, күйеу – әйел, бастық – бағынышты – қызметкер,
жұмысшы, сатушы – сатып алушы, дәрігер – емделуші, мұғалім
– оқушы, оқытушы – студент т.б. орындайды. Осындай рөл
түрлері сөйлеу мен сөз саптау дағдысының ерекшелігін танытады. Айталық, бала әкесімен құрдасындай сөйлеспейді. Сондай-ақ
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студент пен оқытушының, дәрігер мен емделушінің, бастық пен
бағыныштының сөз саптаулары қалалық көліктегі таныс не таныс
емес адамдардың сөйлесулеріндегідей болмайды.
Осы айтылғандардан көріп отырғанымыздай әлеуметтік лингвистика өз назарын тілге, тілдің ішкі құрылысына емес, оның
қоғамда қалай қолданылатынына назар аударады. Осыған байланысты оған әсер ететін факторлар, сөйлеушілердің әр алуан сипттамаларынан бастап (жасы, жынысы, білім, кәсібі т.б.) нақтылы
сөйлеу ерекшелігіне дейін есепке алынады.
Әлеуметтік лингвистика тілді дұрыстап сөйлеп, дұрыс
қолданушылармен емес, өз сөйлеулерінде қоғамда, тілдік ортада
қалыптасқан тілдік норманы бұзатын, қателесетін, бірнеше тілдік
стильдерді немесе бірнеше тілдің элементтерін араластыратын
нақтылы адамдарды нысана етеді. Тілді қолданудағы осындай
барлық ерекшеліктерді білу, оларды талдап түсіндіру, болу себептерін анықтау тілді дамыту жұмыстары үшін маңызды мәселе болып табылады.
Зерттеу нысаны тілдің қоғамдағы қызмет етуі болып табылатынын әлеуметтік лингвистика тілдің ішкі құрылымын жалпы
мәлімет ретінде қабылдағанымен оны арнайы қарастырмайды.
Дүниеде бір тіл емес, екі тіл немесе одан да көп тілдер
қолданылатын қоғамдар (мемлекет, ел, аймақ т.б.) бар. Міне, осындай екі, үш одан да көп тіл қызмет ететін қоғамдағы әлеуметтік
лингвистиканың нысанасы қандай? Мұндай жағдайда әлеуметтік
лингвистика бірнеше тілдердің өзара қарым-қатынаста қызмет
ету тетігін зерттейді. Олар әлеуметтік өмірдің қандай салаларында қолданылады? Қандай тіл «басымдылық» танытады, яғни қай
тіл негізгі қатынастағы мемлекеттік немесе ресми тіл болып табылады? Оның мәнісі неде? Отбасылық не тұрмыстық тілдерге
«қанағаттанушылық» қажеттігі қандай? Адамдар бір тілден екінші
тілге неге көшеді, ана тілін ауыстыру себебі неде? Қандай жағдайда
және қандай формада қостілділік, көптілділік түрлері дамыған?
Міне, қарап отырсақ, осындай мәселелермен дәстүрлі лингвистика
да әлеуметтану да емес, тек әлеуметтік лингвистика айналысады.
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Әлеуметтік лингвистика деген атынан көрініп тұрғандай бұл
ғылыми пән бірнеше ғылымдардың (тіл білімі, әлеуметтану, психология, тарих, этнография, демография, экономика, саясаттану
т.б.) тоғысқан жерінен пайда болған. Әлеуметтік лингвистиканың
осындай пәнаралық сипатын көптеген ғалымдар мойындайды,
бірақ бұл мойындаушылық оның қай ғылымға көбірек жақын екендігіне жауап бола алмайды. Осыдан бұл ғылымды зерттеумен кім
айналысады деген сұрақ туады. Мұндай сұраққа қазіргі әлеуметтік
лингвиститка – бұл тіл білімінің бір саласы деп нақты жауап береді. Өйткені, оның қай ғылымға жататындығы, өзіндік мәртебесі
туралы даудың күні өтті. Ол – әлеуметтік лингвистиканың пайда
болу, қалыптасу кезеңіндегі мәселе.
Бүгін, XXI ғасыр басында әлеуметтік лингвистика өзінің нысанын, мақсаты мен міндеттерін ғана анықтап қойған жоқ, сонымен қатар тіл білімі ғылымына тән нақтылы нәтижелерін де беріп
үлгірді.
Сонымен әлеуметтік лингвистиканың нысаны - қолданыстағы
тіл. Өзі қамтамасыз ететін қоғамның әлеуметтік-коммуникативтік
жүйесіндегі тілдің немесе тілдердің қызмет ету тетіктері мен
олардың өзара қатынасы әлеуметтік лингвистиканың зерттеу аясын көрсетеді. Жоғарыда айтып өткеніміздей, әлеуметтік лингвистика тілдің ішкі құрылымын зерттемейді, бірақ көптеген тілдік
элеметтердің қоғамның әлеуметтік құрылымындағы элементтермен шартты байланыстарын қарастырады.
Жалпы тіл қоғамда белгілі бір әлеуметтік құрылымдарға ие
бола отырып, қаншалықты қызмет етсе, тілді әлеуметтік контексте
зерттейтін әлеуметтік лингвистика ғылымы туралы да соншалықты
айтуға болады.
1.1 Әлеуметтік лингвистиканың танымдық аппараты
Жоғарыда баяндағанымыздай, әлеуметтік лингвистика-ның
нені зерттейтіндігін біршама қарапайым мысалдар негізінде
түсіндіруге талпындық. Енді оның өзіндік танымдық аппараты
мен нақтылы зерттеу нысанасы жөнінде кеңірек түсінік берейік.
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Тіл білімінде әлеуметтік лингвистикалық бағыттың пайда болуынан бастап, бүгінге дейін ол түрліше атауға ие болып келді:
бірде «тіл социологиясы» деп аталса, енді бірде «социологиялық
лингвистика», «лингвистикалық социология» және т.б. болып аталды. Бұл термин-атауларды кейбір ғалымдар әлеуметтік лингвистикадан бөліп қарастырады.
Әлеуметтік лингвистика тілді қолданудағы әлеуметтік өзгерістерді зерттеумен шұғылданса, тілді сақтау, бір тілден екінші
тілге ауысу, тілдік жоспарлау т.б. байланысты болатын әлеуметтікүлгілік бағдарларды өз алдына ғылыми бағыт тіл социологиясы зерттейді дейді Д.Фишман. Әлеуметтік лингвистика бүтіннің
бөлшегі ретінде тіл социологиясына жатады; тіл соиологиясы
әлеуметтанушының көзқарасы тұрғысынан тіл мен қоғамның
өзара қатынастарын зерттейтін әлеуметтік пән деп тұжырымдайды
Р.Гроссе мен А.Нойберт.
Қалай дегенмен тіл білімінің өзіндік бір бағыты болып табылатын саланы атауда «әлеуметтік лингвистика», қысқаша «социолингвистика» термині қазіргі заман ғылымында біршама жиі
қолданылады. Оны алғаш рет 1952 жылы американдық зерттеуші
Х.Карри пайдаланған болатын. Осы терминмен тіл білімінде тілді
қоғамдық құбылыс ретінде қарастыратын бағыт аталды.
Бүгінгі таңда тіл білімінде «әлеуметтік лингвистика» және
«социолингвистика» деген екі термин синоним ретінде қатар
қолданылады. Жоғарыда аталған өзге терминдер өте сирек,
оның өзінде олар бір мазмұнда пайдаланылмайды. Ол терминдердің көпшілігі әлеуметтік лингвистика тарихындағы белгілі бір кезеңдерге байланысты қолданылып жүр. Мысалы,
20-жылдардың аяғы мен 30-жылдардың басында кеңес тіл білімінде «Социологиялық лингвистика» термині қолданылса, 40-60-жылдарда «Тіл социологиясы» термині пайдаланылды. Сондай-ақ
белгілі бір лингвистикалық мектептерде (мысалы, Француз
социологиялық лингвистикасы) әртүрлі терминдермен аталды. Ал
біздің қолданысымыздағы «әлеуметтік лингвистика» немесе «социолингвистика» термині кеңес тіл білімі арқылы 60-жылдардың
аяғында қабылданған.
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Енді әлеуметтік лингвистиканың біршама танымал болған
пәндік анықтамаларына талдау жасай отырып, оның зерттейтін
нысанына тоқталайық.
Көрнекті филолог О.С.Ахманова «Лингвистикалық терминдер» атты сөздігінде «әлеуметтік лингвистика» немесе «социолингвистика» терминін екі мағынада түсіндіреді:
1.Тіл мен қоғамдық өмір фактілері арасындағы себепті байланыстарды зерттейтін тіл білімінің саласы (орысшасы: Раздел языкознания, изучающий причинные связи между языком и фактами
общественной жизни).
2.Тілдің әлеуметтік саралануын, яғни оның түрлі әлеуметтік
диалектілерін зерттейтін тіл білімінің саласы (орысшасы: Раздел
языкознания, изучающий социальную дифференциацию языков,
т.е. различные его социальные диалекты) [1].
Осында келтірілген соңғы анықтамаға қарасақ, мұнда әлеуметтік диалектология сөз болған. Ал әлеуметтік диалектологияны
әлеуметтік лингвистиканың бір бөлігі ретінде танушылық бар.
Демек, мұндай жағдайда әлеуметтік диалектологиядан (кәсіби говорлар, кооперативтік жаргондар, арго т.б.) ғана емес, тілдердің
әлеуметтік саралануының барлық түрлері қарастырылатын кең
көлемді пәнді түсіну қажет.
Ал алдыңғы анықтама әлеуметтік лингвистиканың тіл және
қоғам атты басты проблемасын дұрыс көрсетеді. Бірақ онда тіл
мен қоғамдық өмір фактілері арасындағы себепті байланыстың
бағыттары ашып көрсетілмеген.
Әлеуметтік лингвистиканың тағы бір анықтамасын 60-жылдардың соңында академик В.М.Жирмунский ұсынған болатын.
Мұнда ол әлеуметтік лингвистика өзара тығыз байланысты екі
проблеманы қарастырады:
1) таптық қоғамның белгілі тарихи даму сатысындағы (сол тарихи кезеңдегі қоғамдық ұжымда) тілдердің әлеуметтік саралануын;
2) тілдің әлеуметтік даму үдерісін, оның тарихын әлеуметтік
құбылыс ретінде қарау деп тұжырымдай келе, әлеуметтік лингвистика сипаттама және тарихи болып екіге бөлінеді дейді [2].
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Тіл білімі бойынша оқу құралдары мен оқулықтардың, сондайақ әлеуметтік лингвистика бойынша арнаулы зерттеулердің авторы
Б.Н.Головин әлеуметтік лингвистика пәні мен оның міндеттерін
қарастыра отырып, оны кең және тар мағынада сипаттауға болады дейді. Ол тілдің құрылымы мен оның қызмет етуін анықтай
келе, тілдің әлеуметтік саралануы мәселесіне басты назар аударды. Сөйтіп, тілдің әлеуметтік саралануының төмендегідей
жағдайларын көрсетеді:
1. Аумақ бойынша саралануы (бұл жергілікті, аумақтық
диалектілердің болуынан көрінеді).
2. Сөйлеу материалының түрі бойынша саралануы (бұл жалпы
тілдің ауызша және жазбаша формаларынан көрінеді).
3. Сөйлеу үдерісінің құрылымы бойынша саралануы (бұл тілдегі диалогтік және монологтік варианттардан байқалады).
4. Әлеуметтік ұжымның типі бойынша саралануы (бұл функционалдық стилдерден көрінеді).
5. Халықтың әлеуметтік тобы, жігі бойынша саралануы (бұл
тілдегі кәсіптік, әлеуметтік варианттардан байқалады).
6. Сөздік шығармалардың жанры мен типі бойынша саралануы.
7. Сөздік шығармалардың авторлары бойынша саралануы (бұл
тілдің варианттарының варианттарынан байқалады) [3].
Б.Н.Головин әлеуметтік лингвистиканы кең мағынада қарастыра отырып, былай дейді: «...должна обьять всю систему» «полскосных» членении языка, всю систему его вариантов». Ал тар
мағынада: «...прежде всего то членение функционирующеге языка,
которое возникает под влиянием свойстевенных обществу различных его социальных групп, - дейді [4,60.].
Автордың әлеуметтік лингвистиканы кең мағынада қарастыруында оның зерттеу нысанына мынадай сұрақтарға жауап беруді атап көрсетеді:
1. «Чем отличаетсия функционирование языка (а можеть
быть, и какие-то элементы его структуры), когда он принимается взрослыми, молодежью и детьми? Рабочими, крестьянами и
представителями интелегенции?
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2. Чем отличалось функционирование языка (и элементы его
струкруры), когда он использовался в дореволюционный период
русской истории дворянами,, купечеством , духовенством , крестьянами?
3. Как влияет на структуру речи ситуация общения?» [3].
Б.Н.Головиннің әлеуметтік лингвистика пәнінің қарауына жататын проблемаларды кең және тар мағынада толықтыруында, алдымен проблеманы сипаттама (синхрондық) түрде, оның ішінде екі
не одан көп тілдің бір социумдағы қызмет етуі емес, бір ғана тілдің
(халық тілі немесе этнотілдің) қызметімен ғана байланыстырып
қарайтынын көруге болады. Сондай-ақ берген анықтамаларында
кейбір мәселелер, айталық, тілдің шығуы мен дамуындағы өзара
әлеуметтік бірлік, тілге әлеуметтік факторлардың әсерлі рөлі т.б.
айтылмаған.
Әлеуметтік лингвистиканың проблемалары туралы көптеген
жылдар бойында зерттеп, еңбектер жазған белгілі тілші
Ф.П.Филлин: «Язык – создание общества, и в нем все общественно. Что же в таком случае нужно понимать под социолингвистикой? Пока что в этот термин вкладывается различное содержание, границы которого очень неясны. По-видному, за ним нужно
закрепить два значения:
1) изучение зависмости языка, его структуры от общества,
иначе говаря, социольной обусловенности языковых явлений;
2) изучение общественных функций языка, его роли в обществе,
воздействия на общество. Разумеется, оба эти значения тесно
связаны друг с другом, составляют единый комплекс проблем», деп тұжырымдайды [5].
Бұл келтірілген анықтамада әлеуметтік лингвистиканың ортақ
проблемалары орынды айтылған. Олар:
1. Тілдік құбылыстардың қоғамға тәуелділігі, яғни олардың
әлеуметтік бірлігі.
2. Тілдің қоғамдық қызметі.
3. Тілдің қоғамға әсері.
Тілдің қоғамдық қызметін, яғни оның адамзат ұжымындағы
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лы мәселені барлық авторлар бір ауыздан құптайды. Ал тілдің
әлеуметтік шарттылығы жөнінде әртүрлі көзқараста. Тілдің
құрылымы мен оның даму заңдарының жекелігін мойындаушылардың қарсылығына қарамастан, Ф.П.Филлин оны былай деп
түсіндіреді:» Структура языка не безразлична для целей общения.
Изменение общественных функций влечет за собой и изменение
как отдельных элементов языковой структуры, так и постепенно
структуры в целом... Внутренние закономерности развития языка из потенции превращается в раельные изменения только в пределах его общественных функций и благодаря им» [5,154.].
Тіл табиғатының сыртқы және ішкі болмысының байланысы туралы айта келіп, академик Г.В.Степанов бұл байланысты
төмендегідей үлгіде өте ұтымды бейнелейді: тілдің сыртқы
жүйесі ↔ тілдің ішкі жүйесі [6,154.].
Ал тілдің қоғамға әсер ету мәселесін Г.В.Степанов жеке
қарастырып, былай деп тұжырымдайды: «Изучение воздействия
языка на социум относятся к особой отрасли знании» [6, 154.].
Анықтай айтқанда Г.В. Степановтың пікірінше бұл семиотиканың
бір бөлігі болып табылады.
Тіл білімі бойынша еңбектердің, түрлі зерттеулердің авторы Р.А.Будагов тіл біліміндегі қазіргі бағыттарды талдай келе,
әлеуметтік лингвистиканы барынша кең мазмұнда қарауға
шақырады. «Соңғы уақытқа дейін»,- деп жазады ол «Адам және
оның тілі» атты еңбегінде - әлеуметтік лингвистика тілдік қарымқатынас, тілдік саралану мәселелерімен айналысты. Әлеуметтік
лингвистиканың аясын кеңейту уақыты туды. Адамдардың белсенді көзқарасы лингвистер алдына тіл мен оның сөйлеушілері
арасында болатын күнделікті өзара терең байланыс проблемасын қойып отыр» [7,107.].
Әлеуметтік лингвистиканың кең көлемдік зерттеу аясы туралы Ю.Д.Дешериев, Л.Б.Никольский, А.Д.Швейцер т.б. ғалымдар
көптеген пікірлер білдіреді, дегенмен олар оның зерттеу нысанасына әртүрлі проблемаларды айтады. Айталық, Ю.Д.Дешериев
әлеуметтік лингвистиканың зерттеу нысанасына тілдердің қызмет
етуі мен дамуындағы әлеуметтік бірлік заңдылықтарын атай келіп,
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былай деп жазады: «....основным предметом социальной лингвистики является исследование социолизованных отношений, соотнесенных с социольными явлениями в жизни общества, обусловленных функционированием, развитием и взаимодействием языков
(преимущественно функциональной, социольной, профессиональной дифференциации языка). ...проявляющихся в языке в целом, а
также на всех уровнях его внутренной структуры» [8,126.].
Л.Б.Никольский алдымен тілдік жағдаят проблемасына назар
аударып, оған тілдер мен диалектілер қарым-қатынасы, сөйлеудің
диалектіүстілік формаларының қалыптасуы, тілдің нормалану
және ұлттық әдеби тілдің қалыптасуы туралы мәселелерді қамтып
көрсетеді [9,32-63.].
А.Д.Швейцер болса, Ю.Д.Дешериевтің анықтамасын негізге
ала отырып, біріншіден, тіл мен қоғам арасындағы байланысқа
екі жақты сипаттама беруді баса айтса, екіншіден, әлеуметтік
лингвистикалық зерттеулер қарауына сөйлеу қарым-қатынасындағы тіл қолданушылыққа әлеуметтік факторлардың әсер етуін,
сондай-ақ осы факторлардың тіл құрылымында бейнеленуіне талдау жасау қажеттігін көрсетеді. Тілге әсер ететін факторлардың
ішінде тек объективті факторларды ғана емес, субъективті
факторлардың да тіл тұтынушылардың әлеуметтік дағдысы мен
әлеуметтік құндылықтарына әсер ететіндігін талдап береді [10,69.].
Әлеуметтік лингвистиканың зерттеу аясы, пәндік мазмұны туралы мұнан да кеңірек талдамаларды шетелдік тілшілер зерттеулерінен, мысалы, Д.Хаймс, У.Брайт, Дж.Фишман, У.Лобов,
Дж.Гамперц, С.Эрвин-Грипп, Э.Хауген, сондай-ақ Р.Т.Белл,
Р.Берлинг, Д.Прайд, П.Трайджилл т.б. берген анықтамалардан
көруге болады.
Сонымен қорыта келгенде, әлеуметтік лингвистика немесе
социолингвистика – тілдің әлеуметтік табиғатын, қоғамдық
қызметін, қоғам өміріндегі рөлін және оның дамуына әсер
ететін факторлар мен оларды реттеу тетіктерін т.б. кең
көлемдік проблемаларды кешенді түрде зерттейтін ғылыми
пән.
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Әлеуметтік лингвистика тіл білімі, әлеуметтану философия,
әлеуметтік психология, заң ғылымы, салауаттану, демография, тарих, статистика, экономика, информатика, маркетинг, география
т.б. ғылымдар тоқайласқан жерінен орын алып, пәнаралық байланыста дамиды.
Жалпы әлеуметтік лингвистиканы кейбір ғалымдар лингвистиканың бір саласы ретінде қарастырса, басым көпшілігі жеке
ғылыми пән ретінде қарайды. Ол негізсіз емес, өйткені оның
әдіснамасы мен әдістері дәстүрлі лингвистикадан бөлек, өзіндік
ерекшелікке ие. Басқаша айтқанда, әлеуметтік линвистиканың
зерттеу нысанасы тіл емес, «Тіл – қоғам» деп аталатын кешенді
жүйе, яғни тіл мен қоғамның әлеуметтік құрылысының барлық
түрлерінің өзара байланысы болып табылады.
Әлеуметтік лингвистика өзінің ұғымдық аппаратында көрсетілгендей, көптеген проблемаларын пәнаралық деңгейде қарастырады. Мысалы, «Тіл және қоғам» проблемасы жалпы тіл
білімі шеңберінде қарастырылса, әлеуметтік лингвистикалық
талдаудың бастапқы түсінігі «тілдік ұжым» мәселесі әлеуметтану
ғылымымен байланысты, ал оған қатысты тілдік белгілер тіл
білімдік негізде анықталады.
Әлеуметтік лингвистиканың зерттейтін проблемаларының
біріне тілдің барлық құрылым деңгейлеріндегі әлеуметтік сараланулары жатады. Тілдің әлеуметтік саралануы көпқырлы болып келеді. Ол әлеуметтік құрылымның түрлерімен байланысты
стартификациялық саралануды да, әлеуметтік көп түрлілігімен болатын жағдаятты саралануды да қамтиды. Осы проблемаға тығыз
байланысты болып келетін «тіл және ұлт» мәселесін зерттеуде
әлеуметтік лингвистика қазіргі тіл білімінде қарастырылатын тарихи, экономикалық және саяси жағдайларға байланысты пайда
болған ұлттық тіл категориясына сүйенеді т.б.

19

1.2 Әлеуметтік лингвистиканың ғылымдар жүйесінде алатын орны
Әлеуметтік лингвистиканың ғылыми мәртебесі мен оның
лингвистикалық және қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі орны туралы қалыптасқан үш түрлі көзқарас бар.
Бірінші көзқарас бойынша әлеуметтік лингвистика – тіл
білімінің бір саласы. Өйткені ол күллі тіл біліміне тән болып табылатын тілді нысана ете отырып, оның әлеуметтік-қызметтік жағын
қарастырады. Мұндай пікірді В.А.Аврорин қуаттайды. Ол былай
деп жазады: «Своей методической стороной социолингвистика
стоит значительно ближе к социологии и истории, но основным ее
предметом явлается язык и его функционирования, а потому и наука эта представляет собой необходимую составную часть лингвистики в качестве ее части, социольная лингвистика признается все
же особым, относительно самостоятельным направленинм в науке
о языке «поскольку она занимается такими объектами (функционирование языков, языковая ситуации и др.), которыми специально
не занимается ни одна наука, ни одно направление языкования»
[11,7.].
Екінші көзқарасқа сүйенсек, әлеуметтік лингвистика – ғылымдардың шекаралық, пәнаралық саласы. Оның проблемаларымен
лингвистер және өзге ғылым - әлеуметтану, тарих, психолингвистика, этнография т.б. өкілдері айналысады. Соған байланысты оның зерттеу нысаны мен әдістері жөнінде лингвистер
мен өзге ғылым салаларының, мысалы, әлеуметтанушылардың
көзқарастары әртүрлі деңгейде болып, бұл кең пәнаралық саладан өзіндік терминологиялық белгілері бар түрлі бағыттар
шығады. Сондықтан неміс лингвистері Р.Горссе мен А.Нойберт
әлеуметтік лингвистика мен тіл социологиясын (лингвосоциологияны) айырып көрсетуді ұсынады. Оның біріншісі, яғни әлеуметтік
лингвистика тіл мен қоғамның өзара байланысы проблемасын
лингвистикалық тұрғыдан зерттейді, ал екіншісі, яғни лингвосоциология оны әлеуметтану тұрғысынан қарастырады. Демек,
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Р.Горссе мен А.Нойберт «Тезисы к марксисткой социолингвистике» атты мақалаларында: «Социолингвистика – исследует взаимоотношения языка и общества с точки зрения лингвистики, в то
времия как исходным пунктом социологии языка является социологичиская постоновка вопроса», - деп санайды [12].
Л.Б.Никольский әлеуметтік лингвистика мен лингвосоциологияны ажырата келіп, біріншісі әлеуметтік құбылыстар мен процестердегі тілдік бейнелерді зерттеумен айналысса, екіншісі де сол
нысананы тек әлеуметтану тұрғысынан зерттейді дейді [9,131.].
Әлеуметтік лингвистиканың ғылыми мәртебесі жөніндегі
үшінші көзқарас бойынша, әлеуметтік лингвистика өзінің зерттеу
әдістері мен тәсілдерге ие біртұтас, жеке ғылыми пән. «Характерной чертой современной социолингвистики является, на наш
взгляд, - деп жазады А.Д.Швейцер, - не просто механическое соединение соответствующих разделов языкознания и социологии, а
объединение их на основе единой теории, единого понимания объекта и целей исследования, единого понятийного аппарата и общей совокупности исследовательских процедур» [10,58.].
Жоғарыда аталған әрбір көзқарас ғалымдардың түрлі пайымдауларынан шыққан тұжырымды объективті фактіні көрсетеді.
Шындығына келгенде әлеуметтік лингвистиканың лингвистикадан, сондай-ақ әлеуметтанудан барлық белгілері бойынша толық
бөлектенген өз алдына жеке ғылыми пән ретінде тану әлі ертерек
сияқты.
1.3 Әлеуметтік лингвистиканың қарауына жататын негізгі
проблемалары
Жалпы тіл біліміндегі жоғарыда көрсетілген ғалымдар пікірлері мен көзқарастарын, сондай-ақ осы сала бойынша арнаулы
оқулықтар мен оқу құралдарын (солардың ішінде В.Д.Бондалетовтың «Социольная лингвистика» атты жоғарғы оқу орындары студенттеріне арналған оқу құралын) негізге ала отырып,
әлеуметтік лингвистиканың қарауына жататын негізгі проблемаларды төмендегідей ретпен қарастырамыз:
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1.Әлеуметтік лингвистика тілдің құрылымын, дамуы мен
қызмет етуін қоғамдық бірлікте қарастырады, тілдің қоғамға,
қоғамның тілге әсер етуін зерттейді.
2.Тілдің қоғамдық қызметін, оның түрлерін және тілдің
қызмет етуінің нақтылы-тарихи әлеуметтік жағдайда тәуелділігін
зерттейді.
3.Тілдің өмір сүру формаларын, яғни әдеби тіл және бейәдеби
формаларды: ауызекі сөйлеу тілі, жергілікті диалектілер, әлеуметтік
диалектілер тілдің басқа да өмір сүру формалары қарастырады.
4.Тілдің саралануының негізгі түрлерін: әлеуметтік, қызметтік,
стильдік, аумақтық т.б. қолданыстарын, тілдің саралануына әсер
ететін қоғамдық факторлары: қоғамдық өмір салалары, әлеуметтік
орта, сөйлеу жағдаятын т.б. зерттейді.
5.Әлеуметтік-коммуникативтік жүйе, оның компаненттерін,
яғни әлеуметтік лингвистиканың бірден-бір маңызды нысанасы
болып табылатын этнолингвистикалық және тілдік жағдаят проблемасын, ондағы біртілділік, қостілділік, көптілділік және диглоссия мәселелерін зерттейді.
6.Тіл дамуындағы қоғамдық шарттылықты, түрлі қоғамдық
тарихи формациялардағы тілдердің әлеуметтік типтерін (рулық,
тайпалық тілдер, халық тілі, ұлт тілі, диалектілер, ұлтаралық тілдер, койне, пиджин, креоль-тілдер т.б.) қарастырады.
7.Әдеби тіл, оның басты белгілері мен қызметін, тілдік
норманың әлеуметтік қырларын, тілдің стильдік саралануын,
олардың экстролингвистикалық құбылыстарға тәуелділігін
(сөйлеу мазмұны, бағыты, адресанты, адресаты т.б.) зерттейді.
8.Сөйлесім әрекетін, ондағы өзгерістер және оның әлеуметтік
жағдаятқа тәуелділігін, сондай-ақ сөйлеушілердің әлеуметтік белгілерін (жасы, білім деңгейлері, кәсібі т.б.) қарастырады.
9.Тілдердің әлеуметтік лингвистикалық классификациясын,
яғни тілдердің атқарып отырған қоғамдық қызметі бойынша топтастырылуын, әлемдік тілдер, олардың әлеуметтік қызметі мен
құрылымдық мәнін (кең таралымдығы, саналы түрде таңдалып
қабылдануы, қызмет ету аясы, өзіндік құрылымдық ерекшелігі,
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байлығы мен тұжырымдылығы т.б.), болашақ тілі жөніндегі
мәселелерді нысана етеді.
10.Халықаралық көмекші тілдер проблемасын, эсперанто, эдо,
воляпюк және басқа да жасанды тілдер, олардың қолданылу аясын, Интерлингвистика мәселелерін зерттейді.
11.Әлеуметтік диалектология проблемаларын қарастырады.
12.Тіл құрылымындағы және оның жекелеген бөліктеріндегі
әлеуметтік өзгерістерді, тілдегі прогресс ұғымын, адам және тіл
проблемасын, тіл дамытудағы алдын ала ұйымдастырылмаған
(стихиялы) және саналы түрдегі әрекеттерді, оларға әсер етуші
факторлары, тіл дамуын саналы түрде жоспарлау, реттеу проблемасын, тілге саналы әсер етудің типі мен формаларын (тілді сақтау
және қарым-қатынас құралы ретіндегі жарамдылықта дамыту,
қызмет аясын кеңейту, сөздік қорының толығуына мүмкіндік жасау, орфографиялық, пунктуациялық, орфоэпиялық және лексикафразеологиялық нормаларды жетілдіру.) т.б. мәселелерді зерттейді.
13.Осы заманғы әлеуметтік лингвистикалық прогрестің басты заңдылықтарын, ғылыми-техникалық прогресс заманындағы
тіл ахуалын, қоғамға, тілге ғылыми-техникалық базистің әсер
ету сипаты мен салдарын, тілдің ғылыми стилінің дамуын,
терминологиясының жетілуі мен ғылыми-техникалық терминология арқылы жалпы (халықаралық) қордың ұлғаюын, тілдегі
өзгерістер қарқынының қоғам дамуына тәуелділігін т.б. проблемаларды қарастырады.
14.Тіл саясаты, оның өзіндік бағыттарын, типтік түрлерін (алфавит жасау және оны жетілдіру, тілдерді ана тілі, мемлекеттік
тіл, халықаралық тіл, аймақтық тіл т.б. ретінде дамыту шаралары,
әдеби тілдің лексикасы мен синтаксисі, олардың қызметтік стилін
дамыту, әдеби тіл нормаларын жетілдіру) зерттейді.
15.Дамыған қоғамдағы тіл, ұлттық және ұлтаралық тілдер проблемаларын қарастырады.
16.Мемлекеттік (ресми) тіл мәселесін, оның мәні мен қызметін сөз
етеді, әлемдік үлгі-тәжірибелерді қорытады, үлгі ретінде ұсынады.
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17.Қазіргі әлеуметтік лингвистиканың құрылымын: синхронды және диахронды, жеке, салыстырмалы-салғастырмалы, жалпы
теориялық және қолданбалы әлеуметтік лингвистика мәселелерін,
әлеуметтік лингвистиканың лингвистикалық және қоғамдықгуманитарлық ғылымдармен байланысын, олардың ішінде алатын
өзіндік орнын анықтайды.
18.Әлеуметтік лингвистиканың өзіндік әдістері мен тәсілдерін,
материал жинау көздерін, сұрау салу, оның түрлерін, эксперименттер, оның түрлерін, сауалнамалы бағдарламаларды, сұрақтарды
пайдалану жолдарын, материалды талдау, оның әдістерін таңдау
мәселелерін, олардың тиімділік дәрежесі мен негіздемелерін арнайы зерттейді.
19.Әлеуметтік лингвистика тарихына қазіргі әлеуметтік лингвистиканың Еуропадағы, Америкадағы және Шығыс елдері тіл
білімдеріндегі даму көздеріне, АҚШ, Франция, Англия, ФРГ, Италия, Ресей және Жапониядағы қазіргі әлеуметтік лингвистикалық
зерттеулерге шолулар жасалады.
20.Қазақстандық әлеуметтік лингвистиканың қалыптасуы мен
дамуын, қазіргі проблемаларын зерттейді.
1.4 Әлеуметтік лингвистиканың негізгі ұғымдары
Қандай да бір ғылым саласының даму деңгейі оның негізгі теориясы, ұғымдық аппараты және өзіндік әдістерінің жағдайымен
анықталады. Әлеуметтік лингвистикаға келсек, бұл оны әлі де болса нақты әлеуметтік лингвистикалық зерттеулемен толықтырып,
теориясын жасауға, әдістерін жетілдіруге және ұғымдық аппаратын жүйелеуге көңіл аудару қажет. Іргелі проблемаларды шешіп
алмайынша әлеуметтік лингвистикалық зерттеулер әлі де ұзақ
жылдар бойында үзік-үзік үзінді күйінде қалып, кең көлемдік талдаулар мен теориялық тұжырымдарға жарамсыз болып қалады.
Бұл қауіптер әлеуметтік лингвистика үшін нағыз өмір шындығы,
өйткені әлеуметтік лингвистиканың проблемаларын, бір жағынан
белгілі бір дәрежеде қандай да бір қырынан өзге ғылым саласының
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мамандары (әлеуметтанушылар, этнографтар, саясаттанушылар,
философтар) қарастырса, екінші жағынан ол жұртшылық тарапынан да кеңінен талқыланып отырады. Біртұтас теориялық базаның
жоқтығы, шынымен де, әртүлілікке әкеледі, бірыңғайлықтың болмауы өзара түсінушілікке де зиянын тигізеді.
Қазігі заман тіл біліміндегі лингвистикалық терминдер сөздіктері (Марузо 1960; Ахманова 1966; Лингвистический энциклопедический словарь 1990), сондай-ақ әлеуметтік лингвистикалық энциклоедия (Пачаев 1993) лингвистің зерттеушілік аясын қанағаттандыра алмайды, қандай да бір терминнің мағынасы туралы
сауалға нақты түсінік бермейді. Өйткені қазіргі күні тіл туралы
ғылымның өзі көпқырлы, көсалалы болып, әрбір сала өзіндік
жеке арнаулы терминологиясына ие болып кетті. Міне, сондықтан
қазіргі әлеуметтік лингвистиканың алдындағы маңызды міндеттің
бірі ұғымдық аппаратты – әлеуметтік лингвистикалық зерттеулерде қолданылатын ұғымдар жиынтығын талдап және жүйелеп алу
болып табылады.
Ғылыми әдебиеттерде әлеуметтік лингвистикалық терминологияны жасау проблемасы бірнеше мәрте көтерілді (Mackey 1991;
Brann 1989). 2003 жылы П.Траджилдің «Социолингвистический
глоссарий» деген еңбегі шықты. Мұнда П.Траджил негізгі концептерді және әлеуметтік лингвистикада біршама жиі қолданылатын
терминдерді (580 сөз) нақтылап көрсетеді. Автордың назары әлеуметтік лингвистиканың түрлі бағыттарына, дәстүрлі
және қазіргі диалектологияға, социолингвистер үшін ерекше
қызығушылық тудырып отырған ағылшын тілінің варианттарына
аударылған. Классикалық әлеуметтік лингвистикалық зерттеулерге сілтемелер берілген. Миноритарлық тілдерге, пиджин және креоль тілдерге ерекше назар аударылған.
1993 жылы әлеуметтік лингвистика бойынша энциклопедиялық сөздік жасаудың алғашқы ұмтылысы болып табылатын
А.Пачаевтың болгар тілінде «Малка енциклопедия на социолингвисита» атты еңбегі шықты. Кітаптың теориялық бөлімінде
әлеуметтік лингвистика пәнаралық сипаттағы ғылыми сала ретін25

де қарастырылып, оның теориялық және ұғымдық аппараты ашылып көрсетіледі, әлеуметтік лингвистикалық мәлімет жинау мен
талдаудың әдістері қарастырылады, қоғамның тілдік өмірімен байланысты болатын проблемалар шеңбері айқындалады [13].
Әлеуметтік лингвистика – терминологиялық жүйесінің өзгерімпаздығымен сипатталатын: кейде үнемі жаңа терминдер мен термин
секілді тіркестер пайда болып, кейде олар ескіріп стилистикалық
бояуы бар сөзге аусып кететін, ылғи маңызды түрдегі өзгерістерге
ұшырап отыратын ғылым. Осылайша әлеуметтік лингвистика өзі өзгеріске түсіп, біртіндеп терминологиясының бұқаралық
сипаттығы кеміп, ұғымдық аппараты жетіле түседі. Әлеуметтік
лингвистика пәнінің өзгерімпаздығы, уақытқа тәуелділігі үнемі
жаңаруды және әлеуметтік лингвистикалық терминдерді қайта ой
елегінен өткізіп отыруды талап етеді.
Біздің еліміз үшін әлеуметтік лингвистикалық терминдер
сөздігін жасау тек теориялық маңыздылыққа ғана ие емес, өзге ел
ғалымдарының бұл міндетті қалай қарастырып жатқанынан да хабардар болуды көрсетеді. Ол қазіргі Қазақстандағы және сондайақ бұрынғы кеңестер одағына қараған елдердегі тілдік құрылыс
үдерісін құрайтын өзекті мәселенің бірі болып табылады.
Жалпы жекелік (даралық, өзіндік) мәртебеге талпынатын кез
келген ғылым сияқты әлеуметтік лингвистика да өзіне тән бірнеше арнаулы ұғымдарға (соған байланысты терминдерге) ие: тілдік
қауымдастық, тілдік жағдаят, әлеуметтік-коммуникативтік
жүйе, тілдік әлеуметтену, қарым-қатынас құзыреті, тілдік
код, код ауыстыру, билингвизм (қостілділік), диглоссия, тіл саясаты т.б.
Сондай-ақ кейбір ұғымдар тіл білімінің өзге салаларынан енген: тілдік норма, сөйлеу қатынасы, сөйлеу, сөйлеу актісі,
тілдік контакт, тілдердің араласуы, аралық тіл т.б. Сонымен бірге әлеуметтанудан, әлеуметтік психологиядан: қоғамның
әлеуметтік құрылысы, әлеуметтік мәртебе, әлеуметтік рөл,
әлеуметтік фактор т.б.
Осы ұғымдардың барлығына анықтама керек. Осы тарауда
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жоғарыда көрсетілген ұғымдардың кейбіріне анықтама береміз, олардан шығатын проблемаларды қарастырамыз. Жалы бұл
ұғымдар туралы арнайы әлеуметтік лингвистикалық сөздікте
нақты мәліметтер берілген [14].
1.4.1 Тілдік қауымдастық
Бір қарағанда тілдік қауымдастық ұғымы түсіндіруді қажет
етпейді – бұл бір тілде сөйлейтін адамдар бірлігі. Алайда,
шындығында, бұлай түсіну жеткіліксіз. Мысалы, Францияда
тұратын француздар мен французша сөйлейтін канадалықтар бір
қауымдастық құрамайды. Бір тілдік қауымдастыққа ағылшындар
мен американдықтарды (екеуі де ағылшынша сөйлейді),
испандықтар мен Латын Америкасының испан тілді тұрғындарын
жатқыза алмаймыз. Тіл бір, бірақ қауымдастық әр түрлі.
«Тілдік қауымдастық» түсінігі арнаулы әдебиеттерде ішкі
топтық қарым-қатынас жасау мақсатында белгілі бір тілді
қолданатын адамдардың тұрақты тобы деп анықталып жүр [15].
Кез келген әлеуметтік топ мынадай бес түрлі белгімен сипатталады:
1.Топтық байланыс типі. Мұнда адамдардың достық немесе
туыстық қарым-қатынасымен байланысқан формалды емес тобы
мен туыстық немесе достық қатынасы жағынан байланыспайтын
формалды (саяси партия, жұмыс ұжымы т.б.) топтарын айыру керек.
2.Байланыстың ұзақтық дәрежесі. Мұнда белгілі бір
мақсатқа жеткеннен кейін тарап кететін уақытша топтар мен жеке
адамның өмір бойғы немесе одан да ұзақ тұрақты (ұзақ мерзімді)
тобы ажыратылады. Осындай екінші типке этнос (тайпа, халық,
ұлт ) жатады.
3.Топ саны. Аз санды әлеуметтік топ деп барлық мүшелері
бір-бірімен жекелей байланыс жасау мүмкіндігіне ие болатындарды айтамыз. Үлкен әлеуметтік топ мұндай мүмкіндікке ие емес.
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Мұндағы мүшелердің өзара байланысы басқаша (әкімшілік ұжым,
жазбаша қатынас, бұқаралық ақпарат құралдары т.б.) болады.
4.Мүшелік ерекшелігі. Топқа мүше болу кейде автоматты
түрде, яғни туа салысымен болуы не белгілі бір топтық ынтымаққа
жеткенге дейін ерікті түрде, яғни жеке адам саналы түрде топты
таңдап мүше болуы мүмкін.
5.Топтың ынтымақ типі. Әлеуметтік топ мүшелері арасында ортақ мүддеге байланысты белгілі бір қатынас типі белгіленеді. Мұнда туыстық, этникалық, сяси, кәсіби, топтық және тілдік
ынтымақ болып бөлінеді [16,33.].
Жоғарыда санамаланып көрсетілген белгілер негізінде алғашқы
(первичный) тілдік қауымдастықты формалды, ұзақ мерзімді, автоматты мүшелікті және ынтымақта болатын үлкен әлеуметтік
топ деп анықтауға болады. Тіл бұл жағдайда жеке адамдар мен
ұжымның мүдделері арасындағы қарым-қатынасында байланыстырушы звено ретінде көрінеді.
1.4.2 Тілдік тұлға
Тілдік тұлға – тұлғаның лингвистикалық, әлеуметтік,
интелектуалдық, этикалық, эмоциялық және т.б. бірліктерінің тілде, сөйлеуде, дискурста, мәтінде жүзеге асырылуы. Тілдік тұлға
ұғымына тілдік сана-сезім, сөйлеу мәдениеті, тіл және ойлау, тіл
және сөйлеу, тіл және мәдениет арасындағы байланыстарды, тілдің
өмір сүру формаларын және т.б. жатады. Тілдік тұлға құрылымы
(Ю.С.Караулов бойынша) үш деңгейден тұрады:
а) вербалді-семантикалық, яғни тілді білу деңгейі;
ә) әлемнің тілдік бейнесіндегі ұғым, идея концептісін қоса
алғандағы когнитивті деңгейі;
б) мақсат, уәж, қызығушылық, интенциямен анықталатын
прагматикалық деңгейі.
Қазіргі кезде ғалымдардың (А.Байтұрсынұлы), тарих тұлғалардың (Абай Құнанбаев), әртүрлі әлеуметтік деңгейлердегі ауыл
және қала тұрғындарының т.б.с тілдік тұлғалары сипатталып,
жинақталуда.
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1.4.3 Тілдік қабілет
Тілдік қабілет – адамның тілді ішкі когнитивтік құрылымы
ретінде, белгілі бір ережелер бойынша әрекет ететін психофизикалық қызметтік тетік ретінде, иерархиялық қағидат бойынша
ұйымдасқан және қарым-қатынасты қамтамасыз ететін қызметтік
жүйе ретінде білуі. Тілдік қабілет белгіленген сипатқа ие және
субъект ретінде танылмауы мүмкін.
Тілдік қабілет ұғымы төмендегіше түсініледі:
а) адамның homo loouens ретіндегі даму деңгейіне сай
жинақталған «табиғи қалыптасқан» генетикалық тұрғыдан берілетін туабітті қабілеттілігі (Н.Хомский, Е.Леннеберг), «филогенетикалық мұрасы;
ә) қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларындағы интенцияларды тарату және тұлғаның әлеуметтену барысында қалыптасатын
әлеуметтік
қабілеттілігі
(Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев,
А.Р.Лурия), адамның онтогенетикалық когнитивтік даму нәтижесі
(А.А.Леонтьев, А.М.Шахнарович, Е.Ф.Тарасов, Л.В.Сахарный
т.б.).
Тілдік қабілет мағынаға бірігетін барлық тілдік жүйені қамтиды.
Тілдік қабілет баланың когнитивтік озық дамуының негізінде
қалыптасады. Тілдік қабілет когнитивті жүйе ретінде тілдік қабілет
базасында дамитын өзге когнитивті жүйелерден (математикалық
ойлау, музыкалық қабілет) ерекшеленеді.
1.4.4. Тілдік норма
Тілдік норма дегеніміз – белгілі бір қоғамның бір кезеңдегі
көпшілік қабылдаған сөйлеу, жазу дағдылары. Басқаша айтқанда,
норма – бұл тілдік құралдарды таңдау мен пайдаланудың жиынтық
ережесі. «Норма» ұғымы «әдеби тіл» ұғымымен тікелей байланысты. Сондықтан да әдеби тілді көбіне нормаланған тіл деп атайды.
Норма – әдеби тілдің бүтіндігі мен жалпыға түсініктілігінің
кепілі. Ол ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін анықтайды. Ол бір
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тілдік құралдарды заңды ретінде ұсынса, екінші біреулерін тілдік
дәстүрге жат ретінде танытады.
Норма тарихи өзгерімпаз, алайда олар өте жай өзгереді.
Дамыған әдеби тілдерде норма көптеген онжылдық бойында
тұрақты күйінде қалады.
Әдеби норма маңызды әлеуметтік және мәдени қызметтерді
атқарады. Адамзат іс-әрекетінің барлық маңызды салаларын
нормаланған тіл қамтамасыз етеді: онсыз ғылымның, білім беру
мен алудың, мәдениеттің, техниканың, заң шығару ісінің, іс
қағаздарын жүргізудің т.б. дамуы мен жүзеге асуы мүмкін болмас
еді.
Норма сүзгі сияқты: ол әдеби пайдалануға халық тіліндегі
барлық анық, нақты, асыл да дәмділерін өткізе отырып, барлық
кездейсоқ, тұшымсыз, мәнсіздерін ұстап қалып отырады.
Соған байланысты норма динамикалы болады: ол тілдік құралдарды жаман және жақсы деп қатаң түрде бөлмейді.
Сондай-ақ мынаны барлық жағдайда қолдануға болады немесе мүлде болмайды деп те көрсетпейді. Өйткені сөйлеудің бір
жағдайында (айталық, тұрмыстық диалогта) ол дұрыс, мәнді
болса, екінші жағдайда (мысалы, ғылыми стилде) ол ыңғайсыз,
қолайсыз көрінуі мүмкін. Міне, бұл әлеуметтік лингвистикада
норманың сөйлеу жағдайына тәуелділігі, норманың қарымқатынастық мақсаттылығы (коммуникативный целосообразностью) деп аталады.
Норма ұлттық тілдің басқа жүйелерін: диалекті, ауызекі тіл,
жаргондарда кездесе ме? Айталық, елдің белгілі бір бөлігінде
тұратын, сол жердің жергілікті ерекшеліктерімен сөйлейтін
адамдар белгілі бір белгіленген тәртіпте, бірнеше ғасырлық
әдетке, дәстүрге сәйкес сөйлейді. Тілдік құралдарды белгілі бір
дәстүрмен қолдануы ұлттық тілдің өзге де жүйелерінде бар.
Соған қарағанда бұл сол жүйелер үшін норма деп айтуға болады. Алайда әдеби норманың диалектілік немесе жаргондық
нормалардан өзіндік айырмасы бар. Әдеби норма саналы түрде
енгізіледі. Ол сөздіктер мен грамматикаларда көрсетіледі, оны
30

мектепте оқытады, оны баспасөзде, радио мен теледидарда насихаттайды. Адамдардың барлық мәдени қатынастары, әдетте,
әдеби тіл нормасымен жүзеге асырылады. Ал диалектіде, ауызекі
сөйлеу мен жаргондарда бұл жоқ. Оларда тек тілдік құралдарды
қолданудың дәстүрі ғана бар. Диалектіде сөйлейтіндердің
ешқайсысы сөйлеудің диалектілік үлгілерін саналы түрде еш
жерден ешқашан ала алмайды.
Осыған қарағанда норманы екі түрлі түсінуге болады: бірі
– кең мағынада: норма «қалай айтуға болады» дегенмен емес,
қарастырып отырған қоғамдағы сөйлейтін «дәстүр бойынша
айтылғанға» сәйкес келеді. Ал тар мағынада: бұл белгілі бір тілдік құралдарды пайдалануға ұсынылатын үлгі ретінде таңдау мен
тіркеу бойынша қоғамның мақсатты бағытталған іс-әрекетінің жемісі.
1.4.5 Тілдік және тілдік емес қарым-қатынас: қатынас
жағдаяты және ортасы
Түрлі салаларда қолданылатын «коммуникация» деген кірме
сөзді (терминді) қазақ тілінде «қарым-қатынас» деген қос сөзбен
балама түрінде қолданып жүрміз. Қарым-қатынас (коммуникация) термині көпмәнді. Мысалы, ол «бұқаралық қарым-қатынас
құралдары» (баспасөз, радио, теледидар мағынасында) деген тіркесте, сондай-ақ техникада, байланыс салаларында т.б. қолданылады.
Ал әлеуметтік лингвистикада қарым-қатынас (коммуникация) –
бұл сөйлесу, пікір алысудың синонимі. Ол көбінесе сол сөйлеу,
пікір алысудың әр алуан сипатын белгілеуде қолданылады. Мысалы, қарым-қатынас жағдаяты, қарым-қатынасқа түсушілер,
қатысушылар т.б.
Қарым-қатынас тілдік және тілдік емес (немесе басқаша
айтқанда вербальді және вербальді емес) болуы мүмкін. Айталық,
кейбір спорттық ойындарда (баскетбол, футбол, волейбол) адамдар
бір-бірімен қатынас жасауда тілді қолданбауы немесе ішінара
«Бер!», «Ал!» деген қысқа лепті сөздермен беруі мүмкін. Осыған
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қарағанда көптеген дене қимылындағы жұмыстар тілдік қарымқатынасты қажет ете бермейді. Мысалы, шуылы көп әрі жоғары болатын кейбір зауыт, фабрика цехтарында адамдар қарым-қатынасы
сөзсіз, тілсіз (қимыл-қозғалыс (жест) көмегімен) жүріп жатады.
Алайда адамдар қарым-қатынасының маңызды бөлігі тіл
арқылы жүзеге асатыны (өйткені тілдің басты қасиеті – қарымқатынас жасау болып табылады) белгілі. Міне, осы мәселелерді
алдымен әлеуметтік лингвистика зерттейді.
Тілдегі қарым-қатынас жағдаяты процесінде жүзеге асады.
Қарым-қатынастық жағдаят өзіндік құрылымдық жүйеге ие. Ол
мынадай компоненттерден тұрады:
1) сөйлеуші (адресант);
2) тыңдаушы ( адресат);
3) сөйлеуші мен тыңдаушы қатынасы және сонымен байланысты әрекеттер;
4) қатынас түрі (ресми – бейресми – достық);
5) мақсаты;
6) қатынас құралы (тіл немесе оның кіші жүйелері – диалекті, койне, жаргон, сондай-ақ тілден тыс қатынас құралдары – жестілер, мимикалар);
7) қатынас тәсілі (жазбаша, ауызша);
8) қатынас орны.
Қарым-қатынас жағдаятының бұл компоненттері өзгермелі,
құбылмалы. Осылардың әрқайсысының өзгеруі қарым-қатынас
жағдаятын өзгертуге алып келеді және қатынасқа түсушілердің
қолданатын құралдарының алмасуына, жалпы олардың бүтіндей
қарым-қатынастық қабілетін өзгертуге әкеледі.
Қарым-қатынас ортасы – салыстырмалы түрде ішкі қарымқатынастық байланыстары тұрақты әрі жүйелі және белгілі бір
аумақтық шектен шықпайтындығымен сипатталатын тарихи
қалыптасқан этно-әлеуметтік-тілдік бірлестік. «Қарым-қатынас
ортасы» деген таза әлеуметтік лингвистикалық терминнің
«әлеуметтік топ» терминінен мағынасы кең. Қарым-қатынас
ортасы бірнеше әлеуметтік топтарға бөліне алады. Қарым32

қатынас ортасының «әлеуметтік топ», «әлеуметтік ұжым»,
«әлеуметтік бірлестік» сияқты бірліктерден ерекшелігі ол қоғам
шегінде емес, халық шеңберінде қалыптасады. Бұл терминнің мәні
сондай-ақ «этникалық бірлестік» ұғымымен де сәкес келмейді:
өйткені қарым-қатынас ортасы этникалық ортамен сәйкес келуі
міндетті емес.
1.4.6. Тіл тұтынушының қарым-қатынастық құзыреттілігі
Тілдік құзіреттілік – тілді грамматикалық және сөздік жағынан білу мен меңгеру деп ұғынылатын тіл меңгерудің таза
лингвистикалық деңгейі. Н.Хомскийдің адамның тілдік қабілеті
мен сөйлеу әрекетін түсіндіруге ұсынған термині. Мұнда ол
тіл меңгерудің таза тілдік жағын ғана есепке алды да, ондағы
әлеуметтік, жағдаяттық және басқа факторларды ескермейді.
Сөйлеушінің таза лингвистикалық дағдысына Ю.Д.Апресян мыналарды жатқызады: берілетін ойды әртүрлі тәсілмен айта алу;
айтылғаннан ойды ұғына алу; тілдік тұрғыдан дұрыс айтылған мен
бұрыс айтылғанды айыра алу. Мысалы, тілдік құзіреттілік саласына омонимдерді тани алу, өзгертіп қайта айта алу қабілеттілігі т.б.
жатады.
Адамдар сөйлеу үдерісінде тыңдаушыға түсінікті болуы үшін
тілдің сөздік құрамы мен грамматикасын пайдаланады. Алайда қандай да бір тілде тілдесу сәтті болуы үшін тек сөздік құрам
мен грамматиканы біліп қана қою жеткіліксіз. Оның үстіне тіл
тұтынушы дәстүрлі лингвистика ережелерімен бірге «жағдаятты
грамматиканы», яғни сөйлеуші мен тыңдаушының арасындағы
қатынас сипатын, қатынас мақсаты мен басқа факторларың
байланысын ескере отырып, сөз саптай алуы керек. Бұл тіл
жұмсаушының қарым-қатынастық құзыреттілігін танытады. Мысалы, түскі ас үстінде тамақтанып отырған өзге үстелдегі көршіңіз
егер сізге: «Маған анау тұрған ас тұзын беріп жіберер ме екенсіз», - деп тіл қатса (бұл сөйлем айтылу мақсатына қарай сұраулы,
ал мағынасы өтінуді білдіреді), сіздің жауабыңыз ас тұзын алып
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беру әрекеті болар еді. Егер сіз бұл өтінішті сұрақ ретінде түсініп,
оған: «Ия» немесе «Жоқ» деп ешқандай әрекетсіз көршіңізден
тағы да тікелей өтінуін күтсеңіз, онда қарым-қатынас процесі
бұзылады. Сіз айтушының күткеніндей әрекет жасай алмай, тіл
меңгерудің шартын бұздыңыз. Сол себептен де осындай мәселені
зерттеген социолингвист-ғалым Р.Якобсон сөйлеушіге қарағанда
тыңдаушының тілдік құзыретінің жоғары болатынына ерекше
көңіл бөледі. Ол: «Интересной лингвистической задачей – деп
жазады – является точное сравнение более высокой, как правило,
языковой компетенции индивида в роли слушающего с более низкой языковой компетенции того же индивида в роли говорящего»
[17].
Бұл сәйкестенбеушілік екі интелектуалдық категорияның –
тіл білу мен тіл меңгерудің арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Тілді білу деген жай, қарапайым болуы мүмкін, ал тілді меңгеру дегенде тілдік құралдарды пайдалануда белгілі бір
дайындықты дағдының бар екені байқалады.
Қарым-қатынас жасау құзыреттілігі аясына әдептілік ережесі
енеді (мысалы, қазақтіліді, орыстілді орталарда сен және сіз деген, жапон, корей тілдерінде сыпайылықты білдіретін етістіктің
арнаулы формалары бар). Бұл көбінесе кішінің үлкенмен
(үлкеннің кішімен), таныс пен бөтеннің, әлеуметтік мәртебелері
бойынша жоғары мен төменнің немесе өзара тең адамдардың т.б.
тіл жұмсауларынан көрінеді.
Сонымен, біз әлеуметтік лингвистиканың бірнеше басты
ұғымдарын қарастырып өттік. Әрине, бұл жерде айтылмаған
көптеген ұғым-түсініктер тізімі баршылық. Біз олардың кейбіреулерін одан арғы тарауларда да сөз ете отырып, арнайы тоқталатын
боламыз.
1.4.7 Тілдік жағдаят
Тілдік жағдаят – белгілі бір географиялық немесе саясиәкімшілік құрылымдағы бір тілдің немесе бірнеше тілдердің
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жергілікті-әлеуметтік және қызметтік қатынасына байланысты өмір сүруі. Әлеуметтік лингвистикада тілдік жағдаят негізгі
ұғымдардың бірі болып саналады, біз оны кейінгі тарауда арнайы
қарастыратын боламыз.
Тілдік жағдаяттың мынадай негізгі әр түрлі белгілері болады:
сандық, сапалық, баға беру.
Тілдік жағдаяттың сандық белгілері:
1) тілдер саны;
2) тілдерде сөйлеушілер саны (сөйлеушілердің демографиялық
қуаты);
3) қоғамдық өмір салалары ішіндегі тілдердің қолданылу
салаларының саны;
4) қолданылуы басым тілдер саны.
Тілдер санына қарай – монокомпоненттік және поликомпоненттік тілдік жағдаят түрлері ажыратылады. Жалғыз тілден тұратын
тілдік жағдаят өте сирек кездеседі (мысалы, мұндай жағдай Исландияда бар).
Демографиялық және қолданыс қуаттылығына қарай қуаты
тең және қуаты әралуан тілдік жағдаят болады. Мысалы, Белгияда тепе-теңділік тілдік жағдаят қалыптасқан (француз және нидерланд тілдері). Батыс Африка елдерінде теңестірілмеген тілдік
жағдаят орын алып отыр (жергілікті тілдерде сөйлеушілер саны
көп болса да, еуропалық тілдердің байланыс қуаты жоғары).
Тілдік жағдаяттың сапалық белгілері:
1) тілдік жағдаятқа енетін тілдердің лингвистикалық сипаты –
жеке тілдер немесе бір тілдің қосымша жүйелері;
2) тілдер арасындағы құрылыстық-тектік қатынастар болуы
(ұқсас, туыс, бөтен-гемогенді не гетерогенді тілдер);
3) тілдердің атқаратын қызметінің маңыздылығы (үйлесетін не
үйлеспейтін тілдер);
4) мемлекеттік деңгейде алғанда басым тілдің (метатілдің) сипаты – оның жергілікті не «сырттан келген» болуы (эндоглостық
не экзоглостық тілдік жағдаят).
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Тілдік жағдаяттың бағалану белгілері, яғни тұрғындардың
тілге деген көзқарастары (қарым-қатынастық қызметі, қолайлылығы, эстетикалық сипаты, мәдени құндылылығы т.б.) арқылы
анықталады. Ішкі бағаны ана тіл иелері, ал сыртқы бағаны – бөтен
тіл иелері береді. Тілдік жағдаятты зерттеудің тіл саясатын дұрыс
жүргізу үшін маңызы өте зор.
1.4.8 Сөз мәдениеті
Сөз мәдениетін екі тұрғыдан қарастыруға болады:
1.Ауызекі және жазба әдеби тілдің нормаларын (айтылу, екпін,
сөз саптау, грамматика, стилистика ережелерін) игеру. Сөйлеудің
мақсаты мен мазмұнына байланысты тілдің көркемдік құралдарын
пайдалана білу.
2.Тілді мәдениет ретінде қарастырып, оны дамыту үшін нормаларды қарастыру мәселелерімен айналысатын тіл білімінің саласы.
Шетелдік лингвистикада жалпы мағынасында «Тіл мәдениеті»
деген термин қолданылады.
Әдеби тілді игеруді екі сатыға бөліп қарастырған жөн: дұрыс
сөйлеу, яғни әдеби нормаларды ұстану және шешендік өнер,
яғни бірнеше варианттан мағынаны дәл беретін стилистикасы
мен айтылуы орынды болатын сөздерді таңдай білу. Жоғары сөз
мәдениетін игеру үшін адамның жалпы мәдениеті де, тілге деген
сүйіспеншілігі де жоғары болуы шарт.
1.4.9 Сөйлеу және сөйлеу актісі
Сөйлеу – бір мезгілде болатын нақтылы әрекет. Сөйлеудің
дыбыстық және жазба түрлері бар. Сөйлеуге сөйлеу қызметі және
сөйлеу нәтижесі де (жатта сақталған және жазылған шығармалар)
жатады. Әдетте, Сөйлеумен тіл қарама-қарсы қойылады. Тіл – араласу құралы болса, Сөйлеу осы құрал арқылы араласуды жүзеге
асырады. Сөйлеу арқылы тіл қолданыс табады. Сөйлеу әрқашан
нақтылы болады, ал тіл абстрактілі болып қайталануы мүмкін.
Сөйлеу–кеңістік пен уақытта жасалады. Оныңі шегі болмай36

ды. Сөйлеу – материалды құбылыс, ол есту мүшелері арқылы
қабылданады. Сөйлеу – субстанционалды, ал тіл – формальды
құбылыс. Сөйлеу - құбылмалы, қозғалыста болады. Сөйлеу процесіне тән қасиеттер: темп, ұзақтық, тембр ерекшеліктері, дауысталуы, артикуляциялық анықтылығы, акцент т.б. Сөйлеудің
эстетикалық (статистикалық) және этикалық (нормативті)
бағалануы болады. Сөйлеудің авторына көп нәрсе байланысты болады. Автордың ойы, сезімдері, сөз саптауы, сөйлем құрауы – бәрі
де Сөйлеудің субъективтілігін айқындайды. Сөйлеуші не жазушы
адам белгілі стильді таңдайды (ресми, менсінбей сөйлеу, құрмет
көрсету, жағыну, тіке сөйлеу, жанама, қаратпа сөйлеу т.б.). Сөйлеу
түрлері субъективтіліктің әр түрлі дәрежесіне ие болады. Сөйлеу
әр түрлі әлеуметтік қызмет атқарады. Сөйлеуді жасайтын тіл, сонымен қатар тілдің өзі Сөйлеуде жасалады. «Тіл сөйлеудің құралы
және нәтижесі» (Соссюр).
Қоғамда қалыптасқан сөйлеу үдерістері мен ережелеріне сай,
белгілі бір мақсатта жүзеге асырылатын сөйлеу әрекеті сөйлеу
актісі деп аталады. Сөйлеу актісінің негізгі белгілері: әдейі және
белгілі мақсатта айтылуы. Сөйлеу актісінің қатары «дискурс» деп
аталады. Зерттеушілер Сөйлеу актісінің адам өмірінде алатын орнын саралай келе былай дейді: «Сөйлеу – адамдардың арасындағы
іс-әрекеттің бір түрі» (Гегель). Сөйлеу актісіне байланысты
мәселелерге В.Гумбольд, Ш.Балли, С.Карцевский, Э.Бенвенист,
М.Бахтин т.б. өздерінің лингвистикалық тұжырымдамаларында
тоқталған, бірақ Сөйлеу актісінің толық идеяларының әсерімен,
тек лингвистикалық философия шеңберінде жасалған. Сөйлеу
актісі теориясының негізін ағылшын философы Дж.Остинь
қалаған. Сөйлеу актісіне қатысатындар сөйлеуші және адресант
(тыңдаушы), бұлардың әрқайсысының әлеуметтік рөлі (қызметі)
болады. Сөйлеу актісінің құралына: қоршаған орта және әңгіменің
арқауы болатын болмыстың бөлігі де енеді.
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1.4.10 Интерференция
Билингвтің қолданылатын тілдерінде өзара әсер етушілік болады. Бұл әсер етушілік сөйлеуге де, тілге де қатысты және ол
тілдің кез келген жүйесінде: фонетикада, грамматикада, лексикада көрініс береді. Билингвтің бір тілінен екінші тіліне әсер
етушіліктің барлығы, сондай-ақ оның нәтижелері интерференция
деп аталады. Әдетте интерференция дегеннен тек өздігінен табиғи
түрде жүзеге асатын, бақыланбайтын процестер ұғынылады, саналы түрдегі араластырулар оған жатпайды.
Интерференция бағыттары әр алуан болуы мүмкін. Көбіне
жиірек кездесетін интерференция ана тілдің екінші тілге әсері болып табылады. Алайда, егер екінші тіл негізгі болса, онда ол ана
тіліне әсер етуі мүмкін. Мұны өзге тілдік ортада бірнеше жылдар
өмір сүрген қазақстандық оралмандардың қазақ тілінде сөйлеуінен
көруге болады.
Интерференция – бұл жеке адамға тән құбылыс, алайда жаппай қостілділік жағдайында бір типтегі интерференциялық процестер көптеген адамдардың сөйлеуінде ұшырасуы мүмкін, одан
тіл жүйесіне еніп, одан біртілділердің де сөйлеу дағдысына әсер
ете бастайды, сөйтіп тілдік өзгеріске алып келеді.
Интерференция қалай тілге сіңіп, қабылданды, содан бастап ол
лингвистерден басқалардың бәріне бөтен тіл элементі ретінде саналмайды.
Барлық тарихи лингвистикаға қатысты субстраттық және
суперстраттық құбылыстардың пайда болуы алдымен интерференцияға байланысты.
1.5 Әлеуметтік лингвистиканың зерттеу әдістері мен материал жинау көздері
Зерттеушінің алға қоятын мақсаты – өз нысанасын жан-жақты
танып білу, оның белгісіз сырларын, заңдылықтарын ашып,
айқындау. Зерттеушіні қызықтыратын нәрсе – әлі шешілмеген,
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белгілі болмаған, мәні мен маңызы айқын көрінбеген жайттар,
проблемалар. Алға қойған мақсатты орындап шығу үшін, зерттеуде әртүрлі әдіс-тәсілдер қолданылады. Әдіс зерттеп отырған
нысананы танудың, фактілерді талдаудың жолын айқындайды,
яғни әдіс – көздеген мақсатқа жетудің жолы, ғылыми зерттеу ісінде қолданылатын әртүрлі әдіс-тәсілдердің, зерттеу ережелерінің
жиынтығы.
Әлеуметтік лингвистиканың зерттеу әдістері – бұл оның
өзіндік теориясы мен әдіснамасына негізделген, нақтылы қол
жеткен нәтижелерінің жемісі. Әлеуметтік лингвистика әдістері
пәнаралық сипатқа ие. Сондықтан да ол әлеуметтік және тілдік
құбылыстардың өзара байланысын зерттеуде әртүрлі ғылыми
әдістерді пайдаланады.
Әлеуметтік лингвистикалық мәліметтер жинаудың біршама кең
таралған әдістеріне мыналар жатады:
1.Тікелей бақылау.
2.Жасырын қосылған бақылау.
3.Сауалнама жүргізу.
4.Сұхбаттасу.
5.Құжат көздеріне талдау жасау.
Тікелей бақылау – бұл сөйлесім әрекеттерін талдау мақсатында
сол мезетте тыңдау мен жазып алу (қолдан не магнитафон,
диктофонға т.б). Объективті мәліметтерді алу үшін бақылауды
дұрыс ұйымдастырған маңызды.
Зерттеуші-лингвист бақылауда әдейі құрылған немесе қайталай
айтылған сөйлесулерді емес, алдын ала дайындалмай, табиғи
түрде жүріп жатқан сөйлесулерді жазып алуы тиіс.
Бақылаушы-лингвист өзінің информантқа қатыстылығын,
әсерін болдырмас үшін мынадай әдістер қолданады:
1.Жасырын қосылған бақылау.
2.Жасырын камераға түсіру, сөйлесулерді, мимика, жестерді
жазып алу.
Жасырын қосылған бақылау – зерттеуші-лингвистің сол
сөйлесім жағдаятындағы қарым-қатынас актісіне табиғи түрдегі
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қатысушы ретінде қосылатын тәсілі. Бұл зерттеушінің туысқан не
жақын таныстарының сөйлесім әрекеттерін зерттеуде жүзеге асады. Өйткені олар зерттеушіге үрке қарамай, не оның бақылауына
назар аудармай «жақсы» да, «жаман» да сөйлемеуге, яғни күнделікті
қалпын сақтайды. Осындай тәсілмен мысалы, мәскеуліктердің,
ленинградтықтардың, саратовтықтардың орысша ауызекі сөйлеу
тілі, Москва, Челябинск, Элистадағы қарапайым-тұрмыстық тілдері зерттелген [18,4.].
Сөйлесім әрекетін басқа да қарым-қатынас құралдарын (мимика, жестерді) бақылауда микрофондық ақаулардың (эфектілердің)
және бақылаушының қатысуынан болатын ыңғайсыздықтарды
болдырмас үшін жасырын камера қолданылады. Бақылаушыға
қажетті материалдарды алуда бұл әдіс әрқашан тиімді бола бермейді. Информанттарға ескертусіз болатын бұл бақылауды үй іші
жағдайында туысқандар, достар не жақсы таныс адамдар арасында өткізуге болады. Мұндай бақылауды сондай-ақ қоғамдық
орындарда (жиналыстарда, клубтарда, сауда үйлерінде, поштада,
транспортта т.б.) жүргізуге болады. Алайда мұнда материалды
құжаттау мәселесінде, информанттардың әлеуметтік мәртебелерін
анықтауда (олардың мамандығы, тұрғылықты жері, білімі т.б.)
қиындықтар туғызады.
Жалпы сөйлесім әрекетін бақылауды информанттармен қатынас
жасай отырып, нәтижесін кейін есте қалғанымен талдау арқылы да
жүргізуге болады. Сондай-ақ тікелей бақылаудың бұдан да басқа
түрлері көп-ақ, тек соның қайсысын қолданғанда зерттеушінің
мақсат-мүддесіне сай, тиімді болады, соны пайдаланған жөн.
Тікелей бақылаудың жалпы тәртібіне мыналар жатады:
1.Жұмыс мазмұнын ойластыру, оның мақсаты мен негізгі
кезеңдерін белгілеу.
2.Әлеуметтік белгілерін есепке ала отырып (жасы, жынысы,
туған жері, білімі, әлеуметтік жағдайы, мамандығы т.б.), біршама
типті информанттарды таңдау.
3.Қажетті мәліметті алу үшін біршама типті сөйлесім жағдаятын
таңдау, не соған жағдай туғызу. Мысалы, әңгімелесушілерге бай40

ланысты тілді таңдау (билингвизм жағдайында) немесе тілдің өмір
сүру формаларының бірін таңдау (диглосия жағдайында), сөйлеу
тақырыбын т.б. тілдік жағдаят компоненттерін таңдау.
Сауалнама жүргізу – арнайы дайындалған бағдарламалық
сұрақтарға жауап алу арқылы бұқаралық сипаттағы материал
жинаудың әлеуметтану ғылымында және әлеуметтік лингвистикада біршама кең тараған әдістерінің түрі.
Сауалнама мазмұны (сауалнама қағазы не бағдарламалық
сұрақтар) қойылатын сұрақтарға, олардың орналасу тәртібіне,
оларға жауаптың сипатына, түрлеріне т.б. зерттеушінің алдына
қойған мақсатына байланысты болады.
Сауалнама кіріспе бөлімінен (жүргізілетін сауалдың мақсаты
мен міндеттері түсіндірілген; ұйымдастырушысы көрсетілген,
респондентке қаратпа айтылған), негізгі бөлімнен (зерттеудің
мақсаты мен міндетінен туындайтын анкета сұрақтарынан)
және паспорттаудан (респонденттің объективті әлеуметтікдемографиялық және басқа да мінездемелерінен) тұрады. Сауалнама – әлеуметтік лингвистиканың түрлі прблемаларын әр қырынан
зерттеудегі таптырмас әдістердің бірі.
Сұхбаттасу – әңгімелесушілерге (респондентке) алдын
ала жоспарланған сұрақтар беру арқылы әлеуметтік лингвистикалық материал жинастыру әдісі. Бұл әдістің сауалнамадан
айырмашылығы зерттеушінің респандентпен әңгімелесу кезінде қосымша сұрақтар қоя отырып, «материал көзімен» тікелей
байланыста болып, алынған материалды тереңдете байытуына
мүмкіндік жасалады. Әдістің бұл түрі сұхбат алушы зерттеушілингвистің жоғары біліктілігін, әңгімені қажетті бағытта жүргізе
алу шеберлігін қажет етеді.
Құжат көздеріне талдау жүргізу – әлеуметтану, филология және әлеуметтік лингвистикада т.б. ғылым салаларында
құжаттардан ғылыми мәліметтер алуда қолданып келе жатқан
көне әдістердің бірі. Әлеуметтік лингвистикалық сипаттама үшін
құжаттарды талдау зерттеушісінің нақты міндеттерінің принциптеріне сай болуы керек. Мұндайда көбінесе бір құжат бірне41

ше мақсаттарда немесе керісінше бір мәселеге бірнеше құжаттар
қарастырылады.
Әлеуметтік лингвистикалық мәліметті жинаудың біршама типті түрлеріне: демографиялық, статистикалық материалдар (халық
санағы, азаматтық хал актілеріне тіркеу жазбалары, шаруашылық
және үй кітабы т.б.); ресми және жеке жазбалар; ғылыми, өндірістіктехникалық, мәдени-ағарту мекемелерінің материалдары, есептері, хаттамалары, бұйрықтары мен өкімдері т.б.; баспасөз материалдары, теледидар, радио, интернет т.б. ақпарат құралдарының
материалдарын пайдалану, талдап, екшеп қорытындылау жатады.
Сұрау жүргізу – респондентпен сауалнама көмегімен тікелей қатынас жасау жолымен жүзеге асырылатын сауалдың негізгі түрлерінің бірі. Сауал жүргізудің кемшіліктеріне онда
информанттың сөйлеу әрекеті емес, сөйлеу әрекеті туралы есебі (пікірі) айтылатындығы жатады, сондықтан сауал жүргізуді
алғашқы әлеуметтік лингвистикикалық мәлімет жинау әдісі
деп есептелген жөн. Сауал жүргізу микроәлеуметтік, сондай-ақ
микроәлеуметтік лингвистикалық зерттеу жүргізуде қолданылады.
Әлеуметтік лингвистикалық мәліметтер жинағы (фр.
Bangue /banko деген сөзі), орысшасы – Банк социолингвистических
данных – арнайы ұйымдастырылған әлеуметтік лингвистикалық
зерттеулер нәтижелерінің жиынтығы, олардың эмпиривтік және
теориялық талдаулар қорытындысы.
Ақпараттар хронологиялық, аумақтық, пәндік және авторлық тәртіпте сақталуы мүмкін. Толық мәндегі әлеуметтік лингвистикалық мәліметтер жинағынсыз тілдер мен диалектілерді
сипаттау мүмкін емес. Ресейдің аз санды халықтары тілдерінің
(ЯМАЛ) әлеуметтік лингвистикалық мәліметтер жинағы Ресей Ғылым Академиясы Тіл білімі институтының ұлттықтілдік қатынастар бойынша Ғылыми-зерттеу орталығы арқылы
құрылған, оған мынадай мәселелер енеді: тіл туралы жалпы
мәлімет (туыстық және құрылымдық классификациясы, таралу
аумағы, диалектілік жіктелістері); грамматикалық сипаттамасы,
сөздіктері, оқулықтары туралы мәлімет; этнос – тіл тұтынушы
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жөнінде статистикалық мәлімет; таза әлеуметтік лингвистикалық
мәліметтер (бір-біріне әсер етуші тілдер, жазу мәдениеті, этнос
өкілдерінің тіл меңгеру дәрежесі, қостілділік дәрежесі, тілдің
әлеуметтік қызметтері, көркем, ғылыми және басқа да әдебиеттері)
жөніндегі мәліметтер. Әлеуметтік лингвистикалық мәліметтер
жинағы РҒА Тіл білімі институтының халықаралық жобалары
мен Лавал атындағы Университетінің Тілдік жоспарлау бойынша
Халықаралық зерттеу орталығы (Канада, Квебек) көптомдық –
әлемнің жазба тілдері атты басылымды шығаруға негіз салынды.
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2 ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАНЫҢ
ЗЕРТТЕУ БАҒЫТТАРЫ
Сонау Фердинант де Соссюр заманынан бері лингвистикада тілді зерттеудің синхрондық және диахрондық аспектілері
қалыптасып, бекіген. Соған сәйкес синхронды лингвистика
және диахронды лингвистика деп бөлушілік бар. Лингвистиканы шартты түрде бұлай бөлушілікті күллі лингвистер қуаттайды,
өйткені тілдің қандай да бір қалпын (синхронды лингвистика
нысаны) қарастыруда тарихи факторларды есепке алу (диахронды лингвистика нысаны) да маңызды. Кейде, керісінше, тіл тарихын ұтымды түрде зерттеуде тіл дамуының белгілі бір кезеңдегі
қалпымен салыстыру жүргізіледі.
Тіл зерттеудегі осындай синхронды және диахронды аспектілерге бөлушілік әлеуметтік лингвистикада бар. Бұлар кейде
әлемдік терминологиялық қормен «синхронды әлеуметтік лингвистика» және «диахронды әлеуметтік лингвистика» деп аталады.
Енді осыларға қысқаша тоқталайық.
2.1 Синхронды әлеуметтік лингвистика
Әлеуметтік лингвистиканың бұл бағытының нені зерттейтіндігін қарастыру үшін алдымен «синхрония» дегеннің мәнін арнайы
әлеуметтік лингвистикалық әдебиеттерде қалай түсіндіретініне
тоқталайық.
Синхрония (грек тілінің sýnchronos – біруақытта деген мағыналы сөзі) – қандай да бір даму үстіндегі жүйенің (тіл, ғылым, экономика саласы т.б.) бір уақыт кезеңіндегі (уақыт нүктесіндегі) қалпы,
жағдайы, сондай-ақ қарастырып отырған жүйені сол қалпында, яғни
уақыт факторынан тысқары ала отырып зерттеу [19].
«Синхрония» дегенді тура өз мағынасында түсіндіріп, анықтар
болсақ, онда бұл бағыт ешқандай үдеріске байланыссыз (ескерте
кетейік, кез келген үдеріс уақыт бойымен жүреді, уақытқа тәуелді
болады, осыған қарасақ, үдеріс синхрониялық емес) тіл мен қоғам
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арасында болатын қатынасты ғана зерттеген болар еді. Ендеше
оны бұлайша түсіну қате.
Шындығында, синхронды әлеуметтік лингвистика – белгілі
бір даму сәтіндегі тіл мен қоғам байланысына қатысты болып келетін қатынастар мен үрдістерді зерттейтін әлеуметтік лингвистика бағыты. Қатынас осы байланыстың қалпын, ал үдеріс олардың
қозғалысын (динамикасын) сипаттайды. Синхронды әлеуметтік
лингвистиканың зерттеу аясына макроәлеуметтік проблемалар
енеді [13]. Айталық, әрбір тіл тұтынушысының өзіндік әлеуметтік
мінездемесі болады: белгілі бір білім деңгейі, мамандығы, өзіндік
құндылық, бағыт-бағдарлар жүйесі т.б.. Міне, осындай әртүрлі
әлеуметтік ерекшеліктегі адамдардың тіл қолданысын сипаттау
синхронды әлеуметтік лингвистиканың нысаны болып саналады.
Сондай-ақ оның зерттеу аясына тілдік ахуалды сипаттау, тілдік
әлеуметтенуді зерттеу, «жағдаятты грамматиканың» негіздерін
меңгеру және т.б. проблемалар жатады.
2.2 Диахронды әлеуметтік лингвистика
Диахрония (грек тілінде diá – арқылы, жарып өту және chrónos –
уақыт деген мағынаны білдіреді) – уақытқа қарай тіл жағдайының,
тіл қалпының ауысуы (немесе жүйесін өзгертуге бейімді басқа
бір нәрсенің), сондай-ақ қарастырып отырған жүйені құбылмалы,
өзгерімпаз ретінде қарау [19].
Словарь социолингвистических терминов атты сөздікте «Диахронды әлеуметтік лингвистика (немесе оны кейде ретроспективті
әлеуметтік лингвистика деп те атайды) – қозғалыстағы таза тілдік
және экстралингвистикалық белгілердің өзгерістерін зерттейтін
әлеуметтік лингвистика саласы. Диахронды әлеуметтік лингвистика тіл тарихы фактісі мен сол тіл қызмет ететін қоғам тарихы фактісі арасындағы байланысты орнатады, яғни тілдік даму қарқыны
мен дамуы әлеуметтік, тарихи және мәдени өзгерістер арқылы
сипатталатын сол қоғам не оның институты арасындағы коррелятивтік қатынасты зерттейді. Диахрониялық әлеуметтік лингвисти45

ка тіл мен қоғамның жалпы базасын, өзара байланысын осы екі
құрылымның уақытпен реттелетініне мақсатты бағытталған» деген анықтама беріп түсіндіреді [13].
Бұған қарасақ, диахронды әлеуметтік лингвистика тіл тарихын халық тарихымен байланыста зерттейтін әлеуметтік
лингвистикалық зерттеулердің бір бағыты ретінде анықталған.
Алайда мұндай анықтама нақтылауды қажет ететін сияқты.
Өйткені көптеген дәстүрлі зерттеулер де нақты бір тілдің даму
эволюциясына, ондағы тілдік өзгерулерге арналып, тарихи
тұрғыдан қарастырылады емес пе? Осындай еңбектерді әлеуметтік
лингвистикалық зерттеулер қатарына жатқыза аламыз ба?
Әлеуметтік лингвистикалық зерттеулердің маңызды ерекшеліктеріне тілдік фактілер мен әлеуметтік үдерістердің жүйелілік,
кезеңділік қатынастары жатады. Сондықтан, егер зерттеу тілдің
өзіне тән ішкі даму заңдарын және сол дамуға әсер етуші сыртқы
факторлардың ара жігін аша отырып, тілдік өзгерістегі сол не
басқа да әрекеттерді талдай отырып көрсетсе, мұны диахронды
әлеуметтік лингвистикаға жатқызуға болады.
Мұндай жұмыстардың қатарына отандық және шетелдік
ғалымдардың тарихи-лингвистикалық зерттеулерін, соның ішінде, әсіресе, ұлттық тілдердің қалыптасуын, әдеби нормалардың
пайда болуын, әдеби тілдің қоғамдық қызметінің дамуын т.б.
қарастырған еңбектерін үлгі ретінде атауға әбден болады.
Қазақ тіл білімінде осындай еңбектерге қазақ әдеби тілінің тарихына қатысты Қ.Өміралиевтің, С.Исаевтың, Р.Сыздықтың; тіл
мәдениетіне, стилистикаға байланысты М.Балақаев, Б.Манасбаев
т.б. зерттеулерін айтуға болады.
Жалпы диахронды әлеуметтік лингвистикада әлеуметтік лингвистикалық реконструкция және интерпретация әдісі ерекше рөл
атқарады.
2.3 Макро- және микроәлеуметтік лингвистика
Әлеуметтік лингвистиканы макро- және микроәлеуметтік
лингвистика деп бөлушілік көбіне әлеуметтануды макро- және
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микроәлеуметтану деп атауға ұқсатудан шыққан. Макроәлеуметтану
бүтіндей қоғамның дамуы мен қызмет етуін қарастыратын
жаһандық үдерістермен айналысса, микроәлеуметтану жекелеген
адамға, әлеуметтік топ мүшелеріне назар аударады.
Кейбір авторлар тілдік құбылысты зерттеудегі макро- және
микролық аспектілер арнайы бағыт емес, әлеуметтік лингвистикалық талдаудың деңгейлері деп таниды. Алайда әлеуметтік
лингвистиканың даму қарқынына қарасақ, талдаудың бұл
деңгейлері бір-бірімен аз қиысатын, зерттеудің екі жеке бағыты
ретінде қалыптасып келеді.
Макроәлеуметтік лингвистика тілде өзіндік орын алатын
қандай да бір әлеуметтік факторлармен байланысқан ірі көлемдегі
процестер мен қатынастарды зерттейді. Бұл үдерістер мен
қатынастар бүтіндей қоғамды немесе біршама көлемді адамдар
жиынтығын: әлеуметтік жіктерді, этносты, этникалық топтарды т.б. сипаттауы мүмкін. Мысалы, тілдің әлеуметтік жіктелуін
зерттеу макродеңгейді көрсетеді, басқаша айтқанда, ұлттық тіл
және оның қосымша жүйелері сол тілді қолданушылардың әртүрлі
әлеуметтік жіктері арасында қалай бөлініп-таратылғандығын
макроәлеуметтік лингвистика өз зерттеу нысанасы етеді.
Макроәлеуметтік лингвистика тілдік қауымдастықтың немесе
оның маңызды бөлігінің барлық жағын қамтитын мәселелерді:
тілдің нормалануы мен кодификациялану проблемаларын, тіл саясаты мен тілдік жоспарлауды, тілдік ахуалды зерттейді. Талдауға
әлеуметтік-коммуникативтік жүйені құрайтын барлық компонентер
қамтылады, олардың қарым-қатынас салалары бойынша таралуы,
әрбір компоненттің түрлі әлеуметтік қызмет салаларындағы коммуникативтік салмағы, әлеуметтік-коммуникативтік жүйе компоненттеріне қатысты олардың өзара алда болатын, сондай-ақ қазіргі шынайы өзгерістері талданып, зерттеледі. Макроәлеуметтік лингвистика сондай-ақ мынадай мәселелерді: белгілі бір қауымдастықта
қызмет етіп отырған тілдер, оларда сөйлеушілер санының өзара
арақатынасы, ол тілдердің қызметтік айырмашылықтары, тілдік
интерференция және оның типтері мәселелерін қамтиды. Айталық,
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макрозерттеулер қостілділік мәселесіне арналған еңбектерде жиі
кездеседі: бұларда түрлі тілдердегі сөйлеушілер саны, тілдердің
қызметтік жүктемелері, тілдік интерференция мәселелері сөз болады.
Тілдің нормалануы мен кодификациялануы, сондай-ақ тіл саясаты мен тілдік дамуды жоспарлау мен реттеу мәселелері алдымен
макроәлеуметтік лингвистикалық тұрғыдан зерттеледі. Өйткені
олар, әдетте, сол тілді тұтынушы барлық халықтың мүддесін
қозғайды. Мысалы, бір мемлекетте тұратын аз санды халықтар
тілі жөніндегі мемлекеттік тіл саясатын айтқанда зерттеуші сол
этностың жекелеген өкілдері емес, бүтіндей этнос мүддесіне
қатысты мәселеге соқпай кете алмайды. Сол сияқты тілдік
жағдаят мәселесі де алдымен макромакроәлеуметтік лингвистика
тұрғысынан сөз болады.
Соңғы жылдары социолингвистер өз назарларын тілдер қарымқатынасының тағы бір үлкен мәселесіне аударуда. Бүгінгі таңдағы
бұл өзекті мәселе – тілдік дау-дамай (конфликт) болып отыр.
Осыған байланысты әлеуметтік лингвистикалық зерттеулердің
жаңа түрі – лингвистикалық дау-дамайтану (конфликтология)
туып, қалыптасуда. Адамзат қоғамында пайда болып отырған даудамайды саясаттанушылар, психологтар, әлеуметтанушылар, этнографтар зерттейді, сондықтан оған лингвистикалық анықтама
беру – өмір талабы.
Тілдік дау-дамайдың негізінде әлеуметтік және экономикалық
себептер жатады, сондықтан қандай да бір дау-дамайды жеке
адамдық немесе топтық деңгейде емес, макродеңгейде қарастырған
абзал.
Микроәлеуметтік лингвистика – кіші әлеуметтік қауымдастықтағы тілдің қолданылу мәселесін зерттейтін әлеуметтік
лингвистиканың бағыттарының бірі. Микроәлеуметтік лингвистика әлеуметтік психологияның көптеген негізгі ұғымдарын: мысалы, әлеуметтік рөл, кіші топ (формалді / формалді емес), референтті (эталонды) топ, бастапқы топ / екінші топ көшбасшы және
аутсайдер т.б. қолдана отырып зерттеушінің басты назарын адам
мен оның тікелей қоршаған ортасына аударады. Микроәлеуметтік
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лингвистика түрлі мәртебе мен рөлдердегі қарым-қатынасқа
түсшілердің тілдік бағытынның тетігін ашу мақсатында сөйлесім
әрекетін, айталық, дәрігер мен емделші, ері мен әйелі, мұғалім
мен оқушы, сот, сатталушы мен қорғаушы т.б. жұптап, үшемдеп
зерттейді.
Микроәлеуметтік лингвистиканың айналысатын проблемаларын екі түрлі сұраққа жауап бере отырып топтастырып беруге болады:
1) белгілі бір кіші әлеуметтік топта қандай тіл (тілдер) қолданылады?
2) кіші әлеуметтік топтың мүшелері тілді (тілдерді) қалай
қолданады?
Міне, осы сұрақтар негізіндегі жауаптар микросоциолингвистиканың зерттеу нысанасын көрсетеді.
2.4 Теориялық әлеуметтік лингвистика
Теориялық әлеуметтік лингвистика (жалпы әлеуметтік лингвистика) – әлеуметтік лингвистиканың онтологиялық негізін, пәнін, өзге ғылымдар арасындағы орнын, ұғымдық аппаратын түсіндіретін, зерттеу әдістерін анықтайтын әлеуметтік
лингвистиканың саласы. Ол сондай-ақ ең басты проблема ретінде
зерттелетін тіл мен қоғам арасындағы мынадай өзара байланыстарды қарастырады:
1.Тіл – әлеуметтік құбылыс деген жалпы тұжырымды нақтылайтын жорамалдар жүйесін қарастырады.
2.Тілің табиғатымен байланысты болатын және тілдің ішкі
дамуымен ерекшеленетін тіл дамуының барынша маңызды
заңдылықтарын анықтайды.
3.Тілдің түрлі әлеуметтік-экономикалық, этнолингвистикалық
және мәдени жағдайлардағы қызмет етуін зерттейді.
4.Әлеуметтік және жағдаяттық ауысуларға қарамастан қарымқатынастың түрлі салаларындағы тілдің қолданылуы мен қызмет
етуін зерттейді.
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5.Қарастыратын мәні қарым-қатынасқа қатысушылар орындайтын әлеуметтік рөл, қандайда бір сөйлеу актілері жүзеге асатын
әлеуметтік-психологиялық жағдай, сөйлеушылардің бір кодтан
екіншіге ауыса алу қабілеттілігі т.б.факторлармен байланысты болатын тілдік қатынас үдерісіне талдау жасайды.
6.Бір социумда қатар өмір сүретін тілдердің ара қатынасын,
өзара әсер етуін; қарым-қатынасқа түсуші тілдердің интерференция және тілдік біліктерінің өзара ауысу проблемаларын; тіларалық
құылымдардың – интердиалектілер, койне, пиджиндердің пайда
болу үдерістерінің теориялық негіздемелерін зерттейді.
2.5 Әлеуметтік лингвистиканың басқа да зерттеу бағыттары
Қолданбалы әлеуметтік лингвистика – жекелеген елдер мен аймақтардағы тілдердің қызмет етуі, дамуы мен өзара
қарым-қатынасынның түрлі әлеуметтік проблемаларын шешуде
әлеуметтік лингвистиканың эмпиристік және теориялық зерттеулер нәтижелерін тәжірибелік тұрғыдан пайдалануды қарастыратын
әлеуметтік лингвистиканың саласы.
Экспрементті әлеуметтік лингвистика – белгілі бір
әлеуметтік белгілермен жіктелетін тілдік фактілерді сауалнама, сұхбаттасу, бақылау және тестілеу жолымен таза әлеуметтік
лингвистикалық тәжірибемен материал жинаумен айналысатын
әлеуметтік лингвистикалық зерттеулер бағыты. Әдетте мұнда өте
көсанды информанттар қатыстырылады.
Проспективті әлеуметтік лингвистика – тілдік дамуды
жоспарлау мен болжам жасау проблемаларымен айналысатын
әлеуметтік лингвистика саласы.
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3 ТІЛ ЖӘНЕ ҚОҒАМ
Әлеуметтік лингвистика пәнін белгілі ғалым Н.Б.Мечковская
«Социальная лингвистика» атты оқу құрылында негізгі үш
мағынада түсіндіруге болады деп қарастырыды: Біріншіден,
бұл «Тіл және қоғам», яғни тіл мен қоғам арасындағы өзара
қатынастың барлық түрлерін (тіл және мәдениет, тіл және тарих,
тіл және этнос, тіл және дін, тіл және мекте, тіл және саясат, тіл
және бұқаалық қарым-қатынас т.б.) қамтитын тіл білімінің саласы.
Екіншіден, әлеуметтік лингвистика пәнін кейде сөйлеушілердің
тіл таңдау жағдаятынан көруге болады. Тілдік қатынаста үнемі
қандай да бір тілді не оның вариантын таңдау мүмкіндігі тұрады.
Айталық, қостілділік жағдайында сөйлеуші белгілі бір тілді
таңдайды, оны таңдап алған соң енді сол тілдің әдеби түрінде ме,
диалектісінде сөйлеу ме, әлде кітаби, әлде ауызша түрі ме, ресми
терминді қолдана ма, не оның қарапайым синонимін пайдалана ма
деген таңдаудың алдында тұрады.
Үшіншіден, әлеуметтік лингвистиканы кейде сөйлеушілердің
түрлі әлеуметтік және жас ерекшелігіне қарай топтарындағы тілдің
қолданылу жағдайын зерттейтін пән ретінде түсініледі. Шын
мәнінде бұл лингвистикалық социологияның нысаны, яғни мұнда
қоғамның әлеуметтік құрылымын бұрыннан белгілі әлеуметтік
белгілермен қарастыра отырып (әлеуметтік жағдайы, білімі, кірісі,
қызығушылық мінездемесі, саяси ұстанымы т.б.) тілді қолдануы
бойынша бөлектеп көрсетеді: орта білімді адамдар көбінесе былай
сөйлейді, жоғары білімділер осылай сөйлейді, ал гуманитарлық
бағыттағы жоғары оқу орнын бітірмегендер олай сөйлемейді т.б.
[19, 207.].
Біздің қарастыруымызда әлеуметтік лингвистика пәні кең
мағынада (бірінші көрсетілген мәнде) түсініледі.
3.1 Тілдің өмір сүру формалары
Тілдің өмір сүру формалары да, оның қолдану салалары да
әлеуметтік лингвистикада өзіндік ұғымдық аппараты мен категориялары бар «Тіл және қоғам» атты кешенді проблеманың бір
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бөлігі ретінде қарастырылады. Қазіргі ғылым бұл мәселеде терең
зерттеулерге және нақтылы нәтижелерге ие (Жирмунский 1936,
Будагов 1967, Виноградов 1967, Тухман 1970, Авророин 1675,
Никольский 1976, Степанов 1976, Дешериев 1976, Филин 1981,
Швейцер 1983, Домшанов 1983, Алпатов 1985, Тумян 1985, Якубинский 1986, Толстой 1988, Едличка 1988, Широкова 1988, Орысбаев 1991, Хасанов 1992 т.б.). Бұл теориялық базалар кез келген
тілдің өмір сүру формалары мен қолданылу салаларын нақтылы
қарым-қатынас тәжірибесінде сипаттауға негіз бола алады.
Тілдің өмір сүру формалары – тілдің құрылымдық-жүйелілік
жағынан өздігінше ұйымдасқан түрлері. Басқаша айтқанда,
тілдің өмір сүру формалары дегеніміз - түрлі иерархиялық
топтарға табиғи түрде бірігетін жеке тілдік құрылымдар деген
сөз. Тілдің өмір сүру формалары бір этносты бүтіндей қамтуы да
немесе оның жекелеген топтары арасындағы қарым-қатынаста
ғана қолданылуы мүмкін. Сондықтан олар өзіндік жетілгендік,
әмбебаптық деңгейлері тұрғысынан, сондай-ақ қолданылу аясы
жағынан өзара ерекшеліктеріге ие болады. Белгілі социолингвистғалым В.А.Аврорин тілдің осындай өмір сүру формаларының негізгі түрлеріне төмендегілерді жатқызады:
1.Әдеби тіл.
2.Халықтық ауызекі сөйлеу тілі.
3.Диалектілер.
4.Диалектіүстілік тіл (Койне).
5.Ұлтаралық қатынастағы тіл (Креоль-тіл, Пиджин-тіл, Лингвафранка т.б.).
6.Еркектер мен әйелдер тілі.
7.Діни-ғұрыптық тіл.
8.Ым (костовые) тілі.
9.Жаргон мен арго т.б. [11].
Ал А.Едличка «Литературный язык в современной коммуникациий» атты славян әдеби тілдерінің теориясына арнаған еңбегінде
ұлттық тілдердің мынадай өмір сүру формаларын көрсетеді
[20,62.]:
1.Диалекті.
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2.Ауызекі сөйлеу тілі.
3.Әдеби-ауызекі сөйлеу тілі.
4.Әдеби тіл
Бұл жіктеушілік жалпы алып қарағанда басқа да көптеген осы
мәселе төңірегіндегі әдебиеттердегі топтастырулармен өте ұқсас
болып келеді. Бірақ мұның өзіндік маңызды айырмашылықтарының
бірі – ол қазіргі тілдік жағдаяттың күрделі проблемасын түсіндіру
үшін тілдің жекелеген өмір сүру формаларындағы қарамақарсылық белгілері мен кең танымдылығын негізгі белгі ретінде
алып қарастырады.
Тілдің өмір сүру формалары және олардың бір-бірінен
айырымдық ерекшеліктері
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Кестедегі көрсетілген жеті қарама-қарсылық айырым белгілері
бойынша ұлттық тілдің төрт түрлі өмір сүру формасын былай
сипаттауға болады:
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1.Ауызекі сөйлеу тілі қалған үш формадан мынадай ерекшеліктерге ие:
1.Тілдің жүзеге асу формасы бойынша – ауызша.
2.Тілдің қарым-қатынас актісінің жағдайы бойынша – жеке.
3.Тілдік қарым-қатынасқа субъектінің қатыстылық актісі
бойынша –дайындықсыз.
4.Тілдік қарым-қатынасқа түсушілерді қаншалықты қамтығандығы бойынша – шектеусіз.
5.Тілдік құрылымның (форманың) таралу мүмкіндігі бойынша
- шектеусіз.
6.Сөйлеу нормасының сипаты бойынша – вариантты.
7.Сөйлеудің қалыпты нормасы бойынша – жүйеленбеген.
2.Ауызша әдеби тіл өзге формалардаан төмендегіше ажыратылады:
1.Тілдің жүзеге асу формасы бойынша – ауызша.
2.Тілдің қарым-қатынас актісінің жағдайы бойынша – жеке кейде көпшілік болуы да мүмкін.
3.Тілдің қарым-қатынасқа субъектінің қатыстылық актісі
бойынша – дайындықсыз кейде алдын ала дайындықты да болуы
мүмкін.
4.Тілдік қарым-қатынасқа түсушілерді қаншалықты қамтығандығы бойынша – шектеусіз.
5.Тілдік құрылымның (форманың) таралу мүмкіндігі бойынша
- шектеулі.
6.Сөйлеу нормасының сипаты бойынша – вариантты болуы
мүмкін.
7.Сөйлеудің қалыпты нормасы бойынша – жүйеленбеген болуы
да мүмкін.
3.Әдеби тіл – өзге өмір сүру формаларынан ерекшелігі:
1.Тілдің жүзеге асу формасы бойынша – ауызша және жазбаша.
2.Тілдің қарым-қатынас актісінің жағдайы бойынша –
көпшілікті.
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3.Тілдің қарым-қатынасқа субъектінің қатыстылық актісі
бойынша – алдын ала дайындықты, дайындықсыз болуы да мүмкін.
4.Тілдік қарым-қатынасқа түсушілерді қаншалықты қамтығандығы бойынша – шектеулі, шектеусіз болуы да мүмкін.
5.Тілдік құрылымның (форманың) таралу мүмкіндігі бойынша
– шектеулі, шектеусіз болуы да мүмкін.
6.Сөйлеу нормасының сипаты бойынша - бірізді.
7.Сөйлеудің қалыпты нормасы бойынша – жүйеленген.
4. Диалекті – өзге үш формадан ерекшелігі мынадай:
1.Тілдің жүзеге асу формасы бойынша – ауызша.
2.Тілдің қарым-қатынас актісінің жағдайы бойынша – жеке.
3.Тілдік қарым-қатынасқа субъектінің қатыстылық актісі
бойынша – дайындықсыз.
4.Тілдік қарым-қатынасқа түсушілерді қаншалықты қамтығандығы бойынша – шектеулі.
5.Тілдік құрылымның (форманың) таралу мүмкіндігі бойынша
– шектеулі.
6. Сөйлеу нормасының сипаты бойынша – вариантты.
7.Сөйлеудің қалыпты нормасы бойынша –жүйеленбеген.
Кестеде көріп отырғанымыздай қарама-қарсы қою принципінде
тілдің өмір сүру формаларының екі түрі – ауызша әдеби тіл мен
әдеби тіл кейбір жағдайда күмәнділікте (-), (+) болуы мүмкін. Бұл
нақтыланбаушылық әрбір тілдің материалын жекелей қарастыру
нәтижесінде не алынып тасталынады, не басқаша түсіндірілуі
мүмкін.
Тілдік жағдаят шеберлігіндегі бұл әлеуметтік лингвистикалық
әрі таза лингвистикалық жайттар тілдің аталған өмір сүру формаларын толық ашып бере алады. Бұл әмбебап, сондықтан мұны
кез келген саяси аумақтық ұйымдағы түрлі ұлттық тілдрдің өмір
сүру формаларын зерттеуде қолдануға әбден болады, ол толық
дәлелденген.
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3.1.1 Әдеби тіл
Әдеби тіл – жалпыхалықтық тілдің ең жоғары формасы, жалпы адамзаттық құндылықтарының бірі. Ол – ұлт өмірінің әр алуан салаларында прогреске, гуманистік мұратқа қызмет етіп келе
жатқан, ғасырлар бойы жинақталған рухани құндылықтардың,
білім мен ғылымның тілі.
Әдеби тіл жалпыхалықтық тілдің өзге тармақтарына: аумақтық, әлеуметтік диалектілік, қарапайым сөйлеу тілі т.б. қарағанда өзінің қырланып, екшеліп сымбаттала түскен ерекшелігімен, тіл жұмсаушылардың бәріне ортақ нормаларының қалыптасқандығымен, стилдік тармақтарының тарамдала түскен қасиетімен айырықша болып тұрады. Оның қоғам өмірінің бұқаралық
ақпарат, көркем әдебиет, саяси, мәдени өмір, ғылым-білім, ресмиқұқық т.б.салаларында және отбасы мен тұрмыста қолданылатын
қызметтік стильдік тармақтары бар. Әдеби тілдің ең озық үлгілері
ауызша және жазбаша түрінде ұрпақтан–ұрпаққа сабақтастығы
үзілмей жетіп, дамып, жетіліп, нормаланып отырады.
Әдеби тілдің жалпы сипаты, анықтамасы, қызметі туралы
көптеген зерттеулер, арнайы еңбектер баршылық. Солардың ішінде әдеби тіл төңірегіндегі құнды еңбектердің авторы, академик
В.В. Виноградов тілдің бұл формасы жайында : «Трудно указать
другое языковое явление, которое понималось бы столь различно,
как литературный язык», – дейді [21, 288.].
Қазіргі ұлттық кезеңдегі әдеби тіл туралы жазылған тілші
ғалымдар еңбектерін негізге ала отырып, Ф.П.Филин әдеби тілге
анықтама беруге қатысты мынадай жеті түрлі белгіні көрсетеді
[22,176.]:
1) икемділігі;
2) нормалылығы;
3) қалыптылығы;
4) оны меңгерген қоғам мүшелерінің барлығына міндеттілігі,
жалпыхалықтық тілдер жүйесінде жетекші рөл атқаратындығы;
5) стильдік тармақтарға тарамдалуы;
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6) әмбебаптығы, яғни қарым-қатынастың барлық салаларын
қамтамасыз етуі;
7) ауызша және жазбаша түрлерінің болуы
Әрине «әдби тіл» ұғымның белгілері осылар ғана екен деп
түсінуге болмайды. Оған жоғарыда келтірген А.Едличканың кестесіндегі, сондай-ақ өзге де ғалымдардың көрсеткен сипаттамаларын, анықтамаларын атауымызға болады.
Сонымен әдеби тіл дегеніміз – атадан балаға дайын күйінде
жетіп отыратын, ғасырлар бойында өңделген, сұрыпталған
белгілі бір нормаға түскен, стильдік тармақтарға тарамдалатын, қоғам өмірінің алуан түрлі салаларында қолданылатын
ұлттық тілдің ең жоғарғы формасы.
3.1.2 Ауызекі сөйлеу тілі
Ауызекі сөйлеу формасы кейде қарапайым сөйлеу тілі деп те
аталады. Бұл оның күнделікті өмір, тұрмыс, сөйлеу дағдысына
байланысты туындаған атауы. Шындығында, ауызекі сөйлеу формасы бір жағынан әдеби тіл формасына, көпшілігінде диалектілік
формаға қарама-қарсы қою арқылы анықталады.
Ауызекі сөйлеу тілінің қызмет етуі халықтың бұл күнде білім
алу деңгейінің жоғарылауымен ауызша әдеби тіл формасы белгісіне қарай көбірек икемделуде. Қазіргі таңда ауызша әдеби тіл мен
ауызекі сөйлеу тілінің арасындағы нақтылы айырмашылықтарды
бөліп көрсету қиын. Осыған назар аударсақ, ауызекі сөйлеу тілі диалектілерде сөйлеушілердің біртіндеп әдеби тілге ауысуының міндетін шешуде маңызды рөл атқарғандығын көреміз. Мұның мәнісі
оның жаппай қолданылу қасиетіне ие болуынан байқалады. Ауызша әдеби тіл белгісіндегі ауызекі сөйлеу тілінің тұтынушылары –
қалалардағы шығармашылық, ғылыми, қоғамдық ұйым мүшелері,
педагог-интелегенция өкілдері, оқудағы жастар, сондай-ақ ауылдық
және қалалық діни мекемелерде қызмет етушілер т.б. Ал ауызекі
сөйлеу тілінің тұрақты сөйлеушілері болып табылатындар – ауыл
интелегенциясын құрайтын мамандар, педагогтар, дәрігерлер мен
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мәдени-ағарту мекемелерінің қызметкерлері, ауылшаруашылық
қызметкерлері мен жұмысшылары.
Ауызекі сөйлеу тілінің өзіндік ерекшелігі түрлі қарым-қатынас
жағдаятындағы тұтынушылардың фонетикалық, лексикалық,
морфологиялық және синтаксистік құрылыстарынан көрінеді.
Осыларға қатысты аталған ерекшеліктері, әсіресе, өте жиі түрде
лексикалық, синтаксистік және сирек түрде фонетикалық, кейбір
морфологиялық деңгейлерде көрініс береді.
Функционалдық тұрғыдан ауызекі сөйлеу тілінің ерекшеліктерін қысқаша мәлімет беруді мына бағытта жүргізу тиімді:
1.Қолданылу аясы (аймағы) – адамдармен, әсіресе таныс
кісілермен еркін әңгіме кезінде қолданылады.
2.Сөйлесім мақсаты – қатынас жасау.
3.Стильдік ерекшелігі мына сияқты болуы мүмкін:
– еркін, даярлықсыз болуы;
– тұрмыстық, қарапайым сөздер мен сөз тіркестерін қолдануы;
– айтушының көзқарасы сөйлемдерден, қолданылған сөздерден
анық білінуі;
4.Тілдік құралдары:
– қарапайым сөздердің көп қолданылуы;
– эмоционалды сөздерді жиі қолдану;
– сұраулы, лепті сөйлемдердің жиі болуы;
– дауыс ырғағы арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді
пайдалану;
– сөйлесім әрекетінің көбінесе диалогқа құрылуы.
Ауызекі сөйлеу тілінің лексикалық ерекшеліктері:
1.Ауызекі сөйлеу тілі лексикасында күнделікті, тұрмыста
қолданылып жүрген сөздер жиі ұшырасады. Бұл сөйлеу формасына, әдеттегідей, күнделікті тұрмыстық сипат береді. Форманың
халықтылығын, қалың көпшілікке тән екендігін көрсетеді. Мысалы, «Бөбежан, деді тоқтатып, – оған асығыс. Бөлшебектік бір
асығыс шаруасымен жүр екен. Азаматым аман оралғасын, әлі
шай да ішілер, ет те желінер. Қазір айналайын, нан ауыз тигіз.
Қысылатын түгі жоқ. Ия, ия ... Бұндайда ырымын істесең болғаны
(Ә.Нұрпейісов).
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2.Ауызекі сөйлеу формасында күнделікті тұрмыста қолданылатын қарапайым сөздер жиі кездеседі. Мысалы, – Бала мен
бүгін де шөпті өндіре алмадым.
– Кем талапсың, шөп қайдан өнсін. Арқасынан күн өткен
ешкі құсап, үйден шыққасын-ақ шыжықтап қайтып кете бересің
(Ә.Нұрпейісов).
3.Кейде ауызекі сөйлеу формасында тұрпайы сөздер де кездеседі. Өйткені, айтушы өз эмоциясын сол сөздің аясына сиғызуға
тырысады. Мысалы,
– Мылжыңдап барасың, антұрған.
– Құдай ақы, рас. Біздің қатынның...
4.Ауызекі сөйлеу тіліндегі диалектизмдер де кездеседі.
– Сен тағын, тағын бастадың ба? Қанша үрмет қылсам да
болмай-ақ қойдың ғой, жүдә! Сен албасты.
5.Ауыз екі сөйлеу тілінде кәсіби сөздер де жиі ұшырасады.
– Есеп бар ма? Мен бүгін сүген ұстадым. Бұйрық дегенді
қойсаңшы, аудың жаңғыз көзіне сағалынан ғана ілініп тұр екен.
6.Сөйлеу тілінде ауыспалы мағынада келтірілген бейнелі сөздер
көп қолданылады
– Жоқ. Ел-аға, көңіл кірі айтса кетеді. Әйтпесе, іргелес отырған
ағайыныңмен жауласпа, бір-біріңнен есіктеріңнен бас сұғып,
жүзіңді жылытып ал деп талай кеңес бердім.
7.Сөйлеу тілінде фразеологизмдер де көбірек қолданылады.
– Қалқам, араздықты қой... Мені ренжітпеймін дейтінің қайда?
Сен үйге бармаған соң, мен тірі өліп жүрмін ғой.
Ауызекі сөйлеу тілінің морфологиялық ерекшеліктері
Ауызекі сөйлеу тілінде қыстырма, қаратпа, одағай сөздер жиі
қолданылады. Сөздердің экспрессивтілігі мен эмоционалдығын
арттыру үшін – қ, -ау, -мыс, -ғой шылаулары ойға түрлі мағыналық
реңк беру үшін пайдаланылады.
3.1.3 Диалекті (тілдің жергілікті ерекшеліктері)
Диалекті – тілдің өмір сүру формаларының аумақтық шектеулі формасы. Қазіргі таңда қоғамның түгелге дерлігі барлық
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күшімен ұйымдасқан (мектепке дейінгі мекемеде, мектепте, лицей, колледждерде және жоғары оқу орындарында) және өз еркімен білім алумен, бұқаралық ақпарат құралдарымен қамтамасыз
етілу мүмкіндігіне ие болуымен диалекті ауызекі сөйлеу тілінің,
алдымен әдеби тіл формасының көптен көп әсер етуімен жойылу
процесін бастан кешіруде.
Диалектілер негізінен тілдің өмір сүруінің ұлтқа дейінгі және
ұлттың қалыптасу кезеңдерінде айқын көрініс беретін формасына
ұқсайды. Ол жайында В.Д.Бондалетов диалектілердің қалыптасуы
мен дамуы ұлттық деңгейге дейінгі сатыда, яғни халық тілі деп
аталатын тілдің әлеуметтік түріне сай келеді. Ұлттық деңгейде
диалектілік форма ескінің қалдығы ретінде қызмет етеді не әдеби
тілдің мықты әсер етуімен жойылады деп жазады [23,62.].
Осы айтылғандарды қазіргі қазақ тілінің материалдары да растайды. Бірақ біз бұл жерде диалектілік зерттеулерге, қазақ тілінің жергілікті диалектілері мен говорларының жай-күйіне тоқталмаймыз.
Дегенмен, осы төңіректе әлеуметтік лингвистиканың зерттеу нысанасына орай біз екі мәселеге:
1) жергілікті диалектілерде сөйлеушілер құрамына;
2) диалектілердің қазіргі тілдік дамуда алатын өзіндік орнына
көңіл аудармақшымыз.
Аумақтық (территориялық) немесе тілдің жергілікті ерекшеліктері (диалекті) өзінің атауынан көрініп тұрғандай, алдымен тілдің
географиялық, одан соң әлеуметтік саралануына жататын құбылыс.
Нақтылай айтар болсақ, тілдің ел аумағында түрліше ерекшеліктерге ие болуы оның өзіндік бір сипаты болса, ол тілдің түрлі
әлеуметтік топтар бойынша саралануы екінші сипаты болып табылады. Олай дейтініміз диалектіде сөйлейтіндер, яғни айтарлықтай
дәрежеде әлеуметтік қарым-қатынаста болатындар – қазіргі кезде
көбінесе ауыл тұрғындары, әсіресе, егде жастағы адамдар. Бүгінгі
таңдағы диалектіде сөйлеушілер туралы мәселе өте терең түрдегі
нақтылы зерттеулерді қажет етеді. Ол алдымен қазіргі қазақ тілі
говорларының сипатына, ондағы өтіп жатқан процестерге, сол говорларды тұтынушылармен, оны тілдің өзге формаларымен ауыстырушы адамдар туралы мәселеге тығыз байланысты.
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Қазіргі қазақ тілі говорларын зерттеушілердің еңбектеріне зер
салсақ, диалектілерде сөйлеушілер негізінде ауыл тұрғындары,
оның ішінде индустрализациямен, шаруашылықты жүргізудің
жаңа түрлерімен айтарлықтай дәрежеде байланыспаған біршама
немесе аздаған санды адамдар тобы, көпшілігі әйелдер екендігін
аңғаруға болады. Ал ауыл тұрғындарының қалған бөліктері мен
жекеленген топтары сондай немесе басқалай дәрежеде тілдің өзге
формаларына, алдымен әдеби тіл ықпалына бейімделген, сондайақ ауызекі сөйлеу тілі мен кәсіби, топтық, жастар т.б. жаргондардың
әсеріне ұшыраған. Әдеби тіл мен өзге тіл формаларына қарай ауысу, әсіресе, жастар мен орта жастағылардың сөйлесулерінен анық
байқалады. Бұл жастағылар әдеби тілге мектепте, арнайы оқу
орындарында оқып білім алу арқылы ден қойса, бірқатар ауылға
келген жоғары білімді мамандармен сөйлесу арқылы бейімделген.
Осыдан көріп отырғандай көп жағдайда диалектіде сөйлеушілер
бөлігінің азаюы оның қызмет ету сипатына, қолданылу аясына
байланысты. Әдетте диалектілердің қолданылу аясы – қарымқатынастың ауызша формасы. Алайда диалектілердің бүгінгі
жағдайында бұлай айтушылық жеткіліксіз. Өйткені таза дилектінің
қызмет ету ауқымы күннен-күнге тарыла түсуде, бұл күнде оның
қолданылатын біршама типті салаларына отбасы, яғни үйішілік
жағдайлар мен әр түрлі бейресми жағдаяттар шеңбері, ауылдас
адамдардың бір-бірімен еркін сөйлесулері ғана жатады.
Ал қарым-қатынастың өзге ауызша формалары мысалы,
түрлі жиындардағы, өндірістік мәселелерді талқылаудағы т.б.
сөйлесулер тілдің әр түрлі формаларының араласу түрімен жүреді.
Бұл жағдайларда диалектілерге тілдің өзге формалары, оның
ішінде әдеби тілдің синтаксистік құрылысы және ауызекі сөйлеу
тілінің әсері ықпал етеді. Бұл мынаны байқатады: қазіргі күнде
ауыл тұрғындарының сөйлесуі тілдің белгілі бір формаларына
қатысты біріншіден, әлеуметтік жіктелген және екіншіден, түрлі
бейресми жағдаяттармен байланысқан. Басқаша айтқанда, диалектілерде әдеби тілдің, әдеби тілде диалекті мен ауызекі сөйлеу
тілінің дәстүрі молынан қамтылған.
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Қазіргі кезде диалектілердің әлеуметтілігі және бейресми
жағдаятпен байланыстылығы бірізді емес. Бұл ауылдық жерлерде
ылғи да жүріп жатқан шаруашылықтағы, тұрмыстағы, әлеуметтік
өмір мен экономикадағы т.б. жаңалықтарға байланысты және
радио, теледидар, мерзімді баспасөз тілінің барлық жанрдағы
түрлерінің ауыл тұрғындарының сөйлесуінде әдеби тілдің әрдайым
мықты ықпал жасауында болып отыр.
Диалектілердің қызмет етуі, әдетте тұрмыс пен отбасы және
еңбек ұжымдарының басым көпшілігі қазақтар болып келетін кейбір өмір салаларынан тысқары шықпайды. Оның өзінде олардағы
қатынас тақырыбы: отбасы, тұрмыстық мәселелер төңірегінде
болатындығын көрсетеді. Қарапайым ауыл адамдарының бірбірімен әңгімелесулері түрлі жағдаяттардағы сөйлесулер көбіне
осы төңіректе кейбір лексикалық топтағы сөздерге, фонетикалық,
морфологиялық ерекшеліктерге ие. Дегенмен осы негізгі және
қосымша салаларда қазақ тілінің кейбір диалектілік формалары
ауызекі сөйлеу тіліндей әлеуметтік мәртебеге ие бола алмайды.
3.1.4 Әлеуметтік диалект (социолект)
Социолект термині лингвистикада кейінірек, ХХ ғасырдың
екінші жартысында ғана пайда болды. Ол екі сөздің, яғни бірі
– қоғам, әлеуметтік ортаға қатысты «социо» сөзі мен «диалект»
деген сөздердің бірігіп кірігуінен жасалған. Қазақша баламасы әлеуметтік диалекті.
Әлеуметтік диалекті деп қандай да бір әлеуметтік топқа тән тілдік
ерекшеліктер жиынтығын айтамыз. Ол ұлттық тілдің кәсіп түріне,
адамдардың әлеуметтік жігіне, жасына, жынысына т.б. байланысты әр алуан қолданылуынан пайда болады. Әлеуметтік диалектілерге әскери адамдардың (солдаттық жаргондар), студенттердің
(студенттер жаргоны), қылмыскерлердің (түрме жаргондары) т.б.
сөйлеу ерекшеліктері жатады.
Социолект термині – адамдардың әлеуметтік шектелген топтарының өзара қарым-қатынасын қамтамасыз ететін әр түрлі және
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бір-біріне ұқсамайтын тілдік ерекшеліктерін көрсетуге, белгілеуге
қолайлы атау.
Социолектер бүтіндей қарым-қатынас жүйесін көрсете алмайды. Бұл – сөз, сөз тіркесі, синтаксистік құрылымдар түріндегі
сөйлеу ерекшеліктері. Мысалы, қазіргі студенттер жаргонында
көптеген арнайы атау сөздер, әсіресе метафоралық, бейнелі тіркестер: «тар жол тайғақ кешу» (сессия, емтихан), «кездеспей кеткен бір бейне» (тәлімгер) т.б. Бұлардың септеліп, жіктеліп сөйлем
құрамына енуі жалпы тілдік үлгілер мен нормалар арқылы жүзеге
асады.
3.1.5 Койне
Койне – грек сөзі, koine. Koinos – «жалпы» деген мағынаны
білдіреді. Ол ертеректе грек сөйлеу тілінің түрлі диалектілерінде сөйлеушілер үшін жалпы, ортақ тіл қызметін атқарған. Бұл тіл
Аттика аумағының орталығы Афинада шамамен б.э.д. IV ғасырда
қалыптасқан. Қазіргі кезеңде ол лингвистикада тілдің өмір сүру
формаларының бір түрі – жалпыланған сөйлеу типін белгілейтін
термин ретінде қолданылады.
Қазіргі тіл ғылымында ауызекі сөйлеу тілінің диалектіүстілік
формалары бойынша жемісті зерттеулер авторы А.В.Дисницкая
және басқа да ғалымдар тілдің осы формасына байланысты
қолданылатын атаулы сөз-терминдер ішінен (койне, интердиалект,
жартылай диалекті, мәдени диалекті т.б.) аралық термин ретінде
койне терминін ұсынады. Ал өзге терминдерді сол койненің кейбір
түрлерін ажыратып атауға пайдаланады [24].
Койнені сипаттайтын негізгі анықтаманы В.А.Аврорин ұсынды.
Ол: «Койне можно определить как средство междиалектного, а
иногда и межнационального общения, возникающее первоначально в торговых, военных, культурных целях на базе одного из группы близких диалектов, постепенно впитывающее в себя так же и
некоторые специфические особенноти других диалектов (иногда
языков)» [25, 60.].
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Диалектаралық қатынас құралының пайда болуының әлеуметтік негізі – қала немесе елдің белгілі бір аймағында тұратын
тұрғындардың аралас құрамды болуы. Койне осыған сәйкес
қалалық және облыстық (ауылдық) болып бөлінеді. Олардың пайда болуы құл иеленушілік және феодалдық кезеңге жатады.
Ұлттық кезеңге дейін пайда болған қала койнелері тек күнделікті қарым-қатынасты қамтамасыз ететін диалектіаралық тіл
қызметін ғана емес, қарым-қатынастың одан да жоғары салаларында – сот ісін жүргізуде, қала басқармаларында, сондай-ақ ауызша поэзияда, халықтық салт-дәстүрлерде қолданылған [24, 6-10.].
Осындай қала койнелері кейініректе қалалардың экономикалық, мәдени және тілдік өмірге әсер етуінен аймақтық койнелерге
айналды.
Тарихи койнелер жазба тілдің пайда болуына көп көмегін тигізді.
Ол көбінесе әдеби тілдің базасы болып табылады. Айталық, Лондон
койнесі ағылшын әдеби тілінің, Пекин койнесі қытай әдеби тілінің
негізі болды. Ал Эдо қаласының койнесінен жапон әдеби тілінің
негізі қаланған. Осындай жайларды славян халықтарынан көруге
болады. Мысалы, Москва мен Москва аумағында солтүстік және
оңтүстік диалектілердің ұзақ уақыт өзара арласуынан орта орыс
говоры – койне қалыптасқан. Бұл койне кейініректе орыс ұлысы
мен ұлтының әдеби тілінің негізі болды. Болгар әдеби тілі болгар
тілінің шығыс диалектісінің орталық Балқан говорының негізінде
қалыптасты. Серб-Хорват әдеби тілінің серб варианты шығыс говорлары, оның ішінде белградтық койне базасы негізінде, ал хорват варианты батысындағы загреб койнесі базасында қалыптасты.
Міне, тілдің өмір сүру формасы ретінде қала койнелерінің, яғни
әдеби тіл негіздерінің рөлі ұшан-теңіз.
Белгілі тарихи жағдайларда жергілікті диалектілердің өзара
қарым-қатынасы нәтижесінде пайда болатын облыстық (ауылдық)
койнелер де біршама. Оның нақты мысалына Дағыстандағы авар
тілі диалектілерінің арасынан пайда болған болмац интердиалектісін айтуға болады. Ол жайында Дағыстандағы әдеби тілдерді
зерттеген ғалым Ш.И.Михайлов былай дейді: «Болмац, возник64

ший на основе северных диалектов аварского языка, издавна используется аварцами для общения с представительями иных диалектов этого языка. Задолго дореволюции на болмаце стали издаваться многочисленные произведения религиозного характера,
которые определенным образом воздействавали на последующее
развитие аврского литературного языка. На этом языке после Великой Октябрьской социалистической революции появились первые произведения молодой аварской художественной литературы.
Существование у аварцов языка междиалектного общения во многом облегчило процесс формирования и развития аварского литературного языка» [26, 98.].
3.1.6 Пиджин
Пиджин – көптілді аумақта қарым-қатынас жасау қажеттігі
нәтижесінде пайда болған аралас тілдің түрі. Оның алғашқы
түрі ағылшын пиджині (орысша - Пиджин инглиш, ағылшынша
- Pidgin English) болды. Оны көбінесе «іскер» (орысша - делевой,
ағылшынша – Pidgin is bishess) тіл деп аталады. Бұл барынша кең
тараған тіл болды. Ол қарым-қатынаста қосалқы (подсобный) тіл
ретінде Оңтүстік Қытайдың көптілді порттарында пайда болған.
Оның лексикасылық, фонетикалық және мағыналық жақтан
өзгерістерге ұшыраған ағылшын тілінен: nusi-pepa-кітап, newspaper-газет, mary-әйел, pidjon-құс т.б. ал грамматикасы қытай тілінен құралған.
Пиджиннің әлеуметтік мәртебесін толық қанды (ана тілінің)
тілдің мәртебесімен және оның бай жүйелілік құрылымымен
салыстыруға келмейді.
Пиджин тіл деп белгілі бір жағдаятпен ғана шектелген коммуникативтік қызмет атқаратын және сөйлеушілерінің ешқайсысына
ана тілі болып саналмайтын қосалқы тілді айтады.
Іскерлік пен сауда саласында қолданудан пайда болған пиджинтілдің бір түрі Кяхты пиджині (Ресей мен Қытай шекарасындағы
Кяхты қаласы) деп аталады. Бұл тілді XΙX ғасырдың орта тұсында
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С.И.Черепанов «Орыс тілінің қытай наречиесі» деп сипаттаған болатын. Өйткені ол тілдің негізі қытайлықтардың сөйлеу дағдысына
сәйкес барынша бұрмаланған орыс грамматикасынан, яғни септік,
жіктік т.б. жалғауларынсыз қолданған сөздерден құралады.
Кяхты пиджинінде Кяхты қаласы жанындағы Мамачень
қалашығындағы қытай саудагерлері мен қытай тілін білмейтін орыстар қарым-қатынас жасаған. Орыстар үшін мұндай «тіл
сындырғыш» тілді пайдалану «қытайша» сөйлеу деп аталды.
Пиджиндер көпшілігінде этносаралық қарым-қатынаста екінші
тіл ретінде Жерорта ірі қала-порттарында, алуан тілді жұмысшылар
қызмет ететін Африка, Америка, Ямайка аралындағы қалаларда
және ауылдық аудандарда пайда болған. Пиджин – тілдің пайда
болу көзіне көбінесе қытай, ағылшын, француз, испан, португал
және басқа да европа тілдері мен жергілікті этнос тілдері жатады.
3.1.7 Креоль
Тілдің өмір сүру формаларын әлеуметтік лингвистикалық
тұрғыдан сипаттағанда олардың ерекше бір түріне креоль-тіл
енеді. Креоль-тілдерде бүгінде әлемде шамамен 10 млн адам
сөйлейді. Осынша адам сөйлейтін бұл тілдердің әлеуметтік және
лингвистикалық ерекшелігі неде?
Жалпы креоль-тіл пиджинге өте ұқсас. Дегенмен бұл екеуінің
арасында айтарлықтай маңызды ерекшеліктер бар. Енді олардың арасындағы әлеуметтік лингвистикалық айырмашылыққа
тоқталайық.
Пиджин-тіл – әлеуметтік субстратқа ие, яғни ол саудаға, қала
жағдайына және көші-қонға байланысты өз сөйлеушілері бар тіл,
бірақ ол этникалық тіл емес, ешқандай халықтың, ұлттың ана тілі
болып табылмайды. Ал креоль-тіл – керісінше, бірінші кезекте белгілі бір этникалық қауымдастық тілі. Басқаша айтқанда, бүтіндену,
ынтымақтасу процесінде жаңадан пайда болған этнос тілі.
Креоль-тілі бұл – шындығында лексикалық қоры бай, өзіндік
жүйеленген грамматикасы бар, өзіндік ішкі даму заңдары бойынша кез келген тірі тілдер сияқты дами алатын толыққанды тіл.
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Креоль-тіл өзінің пайда болуын пиджиннен бастап, біртіндеп
өздігінен дамып жетіледі, бірақ ол құрылымдық жағынан екінші
қосалқы тіл болып табылмайды. Пиджин-тіл ешқашан белгілі бір
этностың ана тілі болмайды, ол тек әр түрлі тілдік ортадағы қарымқатынасты қамтамасыз ету қажеттігінен пайда болған қосалқы
(көмекші) тіл ғана. Ал креоль-тіл ана тілі дәрежесіне (көпшілігінде
пиджин-тілді тұтынушылардың екінші ұрпағы үшін) көтерілуі
мүмкін. Сондай-ақ әртүрлі тілдік ортада этносаралық, тіпті
ұлтаралық тіл қызметін атқаруы да мүмкін.
Бүгінгі таңда креоль-тілде сөйлеушілер саны күн санап өсуде.
Өйткені креоль-тілдің негізі ағылшынтілді, французтілді, испантілді және португалтілді пиджиндер болып табылады [27,301302.].
3.1.8 Арго. Жаргон. Сленг
Арго мен жаргон терминдері француз тілінен алынған, ал сленг
ағылшын сөзі. Бұл терминдер көбінесе бір бірімен синоним ретінде жұмсала береді.
Жаргон – тұрақты жеке әлеуметтік топтың ауызекі қолданыстағы сөйлеу түрі. Бұл топтағы адамдар қызметіне, қоғамдағы орнына, жасына қарай ұйымдасады. Жалпы халық тілінен жаргон
айрықша лексикасымен, фразеологизмдерімен және сөзжасамдық
тәсілдерімен ерекшеленеді. Жаргондық лексиканың үлкен бөлігі
– бұрын өмір сүрген әлеуметтік топтардың «мұрасы». Бір жаргоннан басқа жаргонға өту кезінде сөздің мағынасы өзгеріске
ұшырауы мүмкін. Жаргонның лексикалық қоры басқа тілдерден
толықтырылып отырады. Мысалы, «чувак» – сыған тілінде – бала,
жігіт деген мағынаны береді. Кейде сөздердің көпшілігі тұлғалық
өзгеруден пайда болады. Мысалы, «баскет» – баскетбол, «телик»
– теледидар.
Жаргонның әзілді не тұрпайы-вулгарлы болуы әлеуметтік топқа
байланысты: топ қоғам үшін ашық болса (жастар тобы), жаргон
«ұжымдық ойын» ретінде сипатталады. Ал жабық топта жаргон
«бөтен» немесе «өз» адамдарын білу үшін қолданылады.
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Кейде жаргон құпиялылық (конспирация) құралы ретінде пайдаға асады. Жаргон сөздер өте жылдам өзгеріп отырады. Айталық, ХХ ғасырдың 50-60 жылдары ақшаны – «тугрик»
(моңғолша), «рупия» (үндіше) десе, 70-жылдары «монета»,
«мани». 80-жылдары «бабки», 90-жылдары «капуста», «бакси»,
«кэш» деп атады.
Жаргондарды зерттеу – әлеуметтік лингвистиканың міндеті.
Кейде жаргон термині қате сөйлеуге қатысты да қолданылады.
Сондықтан оны кейде «студенттер тілі» сияқты сөз тіркестерімен
немесе жоғарыда айтқанымыздай, «арго», «сленг» сияқты терминдермен де алмастырады.
«Арго» – бір немесе бірнеше табиғи тілдердің өзгерген элементтерінен құралған, кейбір шектеулі кәсіби әлеуметтік топтардың
айрықша тілі, жаргонның бір түрі. «Арго» қоғамнан ерекшелену
мақсатымен, сөздердің құпиялылығын сақтау үшін қолданылады.
«Арго» терминдері көбінесе қылмыстық топтар арасында болады. Мысалы, ұрылардың аргосы сыған, неміс, орыс т.б. тілдердің
сөздерінен жасалған. Аргоның өзіндік грамматикасы болмайды.
3.2 Тілдің қоғамдық қызметі
Тіл – адамзат қоғамында өмір сүретін әлеуметтік құбылыс.
Демек, кез келген қоғамда тіл коммуникативтік (қарым-қатынас
құралы), экспрессивтік (ойды жарыққа шығару құралы), конструктивтік (ойлау құралы) және аккумулятивтік (тәжірибе мен білімнен жиналған дағды) қызметтерін атқарады. Бұлар тілдің түрлі
кезеңдеріндегі даму деңгейлеріне тән және өзіндік жүйесінде
өзгермейтін туа бітті компоненттері болып табылатын негізгі
қызметтері деп аталады. Ал тілдің қоғамдық қызметі – бұл тілдің
сол негізгі қызметтерінің түрлі әлеуметтік орталарда, қоғамдық
өмір салаларында және әр түрлі мақсаттар мен жағдаяттарда пайдаланылуы мен қолданылуының көрінісі.
Тіл-тілдің атқаратын қоғамдық қызметі әр түрлі деңгейде болуы
мүмкін. Әсіресе көптілді қоғамда тілдер тұтынушылар тарапынан
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таңдалып, талғанып қолданылады. Міне, осыдан келіп, дүниедегі
қай тіл болмасын өзіндік ішкі жүйелілік, құрылымдық жағынан
өзге тілдермен артық-кем деп салыстыруға болмайтын жеке дара
адамзаттық құндылық болып табылса да, сол аумақта (белгілі
бір мемлекет, әкімшілік аумақ т.б.) атқаратын қоғамдық қызметі
тұрғысынан олардың өзара теңдігі жойылып, бірінің екіншіден не
артықшылығы, не кемдігі пайда болады. Демек, тіл атаулы ішкі
жүйелілік, құрылымдық жағынан бір-бірімен өзара тең болады
да, сөйлеушілерінің саны жағынан ондай теңдіктен айырылады.
Өйткені қандай да бір тілдің ішкі құрылымдық қасиеті белгілі шамада оның қоғамдық қызметімен тікелей байланысты болады.
Тілдің қоғамдық қызметінің кеңеюі оның сөздік құрамының
ұлғаюына әсер етеді, кейде қандай да бір грамматикалық
құбылыстың пайда болуына не бұрынғысының жетілуіне септігін
тигізеді. Қысқасы, бір тілдің екінші тілден артықшылығы оның
өмір салаларындағы қоғамдық қызметі мен сөйлеушілерінің санына байланысты болады.
Айталық, Қазақстан Республикасында қай тілді «мықты тіл»
немесе «ірі тіл» деп атауға болады? деген сұрақ тууы мүмкін.
Көпшілік халықтың төрттен бірі үшін ана тілі болып есептелетін, сөйлеушісі бір миллионнан асатын, кейде бүкіл орта
мектепті бітірушілердің кем дегенде тең жартысы оқу тілі
ретінде меңгерген тіл «ірі» «мықты» тіл болып есептелетін
ескерсек [10,136.], республикада екі ғана «ірі» тіл бар. Олар әуелі қазақ тілі, онан соң орыс тілі. «Ірі» тілдер қатарынан
«үміткерлер»: неміс, украин тілдері [28, 161-162.].
3.3 Тілдердің қызметтік типологиясы
Нақтылы бір тарихи қалыптасқан социумдағы тілдердің
атқаратын негізгі қызметтері мен қоғамдық қызметін зерттеуді
лингвистер тек XX ғасырдың ортасында ғана қолға ала бастады.
Сондықтан болар бұл бағытта мысалы, әлем тілдерінің генологиялық,
типологиялық және ареалдық классификациялары, тілдік одақтар
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классификациясы т.б. сияқты белгілі нәтижелі тұжырымдыр әлі
жасалмаған. Дегенмен, әлеуметтік лингвистикалық әдебиеттерде
тілдердің қызметтік типологияларының бірнеше үлгілері аталып
жүр. Мұндай топтастырудың алғашқысы КСРО халықтары тілдерін қызметтік даму деңгейі бойынша қарастырылды. Онда тілдер:
1) көне жазулы тілдер;
2) жаңа жазулы тілдер;
3) жазуы жоқ тілдер деп үшке бөлініп көрсетілді [29].
КСРО халықтары тілдерін ұлттық-аумақтық автономия формасы
бойынша топтастырудың екінші түрін 1963 жылы Ю.Д.Дешериев
ұсынды. Бұл топтастыруда тілдер мынадай топтарға бөлінеді:
1) орыс тілі – ұлтаралық қарым-қатынас тілі;
2) одақтас республикалардың ұлттық әдеби тілі;
3) автономиялы республикалар мен облыстардың әдеби тілдері;
4) қоғамдық шектелген жазба тілдер (корякт, ненец, нанай тілі
т.б.);
5) шағын ұлыстардың жазусыз тілдері.
Бұл топтастырушылықтар әмбебаптық мәнге ие бола алмайды. Өйткені бірінде жазу түрі назарға алынса, екіншісінде елдің
ұлттық-аумақтық ерекшелігін ғана көрсетуге бағытталған.
Тілдердің қолданылатын өмір салалары мен әлеуметтік орта
түрлеріне басты назар аудара отырып, тілдердің үшінші қызметтік
типологиясын В.А.Аврорин «Проблемы изучения функциональной стороны языка» (1975) атты еңбегінде ұсынды. Бұл топтастыру кейіннен Л.Б.Никольскийдің, А.Д.Швейцердің әлеуметтік лингвистика пәні бойынша жазылған оқу құралдарында үлгі ретінде
талданып берілді [30]. Мұнда тілдер бес түрлі қызметтік типке
бөлініп топтастырылады. Олар:
1.Макроаралық тіл – бұл көпұлтты мемлекеттегі ұлтаралық
қатынасты қамтамасыз ететін немесе бірұлтты мемлекеттегі
ұлттық тілдің әдеби формасы. Микроаралық тілдер екіге бөлінеді:
а) сол қоғамның табиғи қалыптасқан байырғы тілі (олар мүмкін
болатын барлық қызметтерді қамтамасыз етеді);
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ә) өзге елдің тілі – олар әдетте өзінің бір ғана өмір сүру формасында қызмет етеді. Мысалы, Батыс Европадағы дін және
ғылым тілі ретінде жазбаша қатынас құралы қызметін атқаратын
латын тілі, Азия және Африка елдеріндегі бұрынғы колониялдық
басқармалар тілі (ағылшын, француз т.б.).
2.Аймақтық тіл – бұл сол қоғамдағы жалпы тілдік мәртебесі
жоқ тілдің өмір сүру формаларының бірі. Көпұлтты мемлекеттерде аймақтық тіл ретінде ірі этностық қауымдастықтың (ұлттың)
әдеби тілі, ірі ұлыстардың жазусыз тілдері, ал бірұлтты мемлекетте
диалектіүстілік койнелер қызмет етуі мүмкін. Аймақтық тілдердің
қызметтік мәртебесі микроаралық тілдерге қарағанда өте төмен
болады.
3.Жергілікті тіл – бұл көпұлтты мемлекеттегі азшылық
ұлыстар тілі (әдетте азшылық ұлыстар өзге де қарым-қатынас
құралдарын – макроаралық немесе аймақтық тілдерді меңгереді)
немесе бірұлтты мемлекеттегі қаланың қарапайым сөйлеу тілі,
жергілікті диалектілер.
Жергілікті тілдердің негізгі таралу формасы – ауызша, ал негізгі
қолданылу саласы – тұрмыс, шаруашылық қызмет.
4.Кәсіби тіл – бұл әлеуметтік диалектілердің бір типі. Оларға:
а) кәсіби тіл (лексикалық жүйедегі);
ә) саудагерлер, қолөнершілер т.б. тілдері (арго) жатады.
5.Ғұрыптық тіл – бұл ерекше салаларда ғана қолданылатын
культтық тіл. Мысалы, котолик шіркеуіндегі латын тілі, провославян дініндегі шіркеулік славян тілі, хиндизмдегі санскрит тілі, буддизмдегі поли тілі, мұсылман дініндегі араб тілі т.б.
Тілдерді белгілі бір типтерге бөлуде шетелдік ғалымдар зерттеулеріне назар аударсақ, А.Мартине тілдің мынадай үш сатыдан
тұратын пирамида түріндегі қызметтік сипаттамасын ұсынады:
1) диалекілер мен жергілікті жерлерге тән тілдер;
2) тар көлемде таралған тілдер;
3) аралық-тілдер.
Ал У.Стюарт тілдердің мынадай типологиясын көрсетеді:
1) нормаланбаған ана тілі;
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2) нормаланған, бірақ қазіргі кезде қолданылмайтын тіл;
3) аралас тіл (пиджиндер тәрізді);
4) жасанды және маргиналды тілдер.
Ч.Фергюссон тілдерді мынадай үлгіде топтастырып көрсетеді.
1) негізгі тіл;
2) екінші дәрежелі тіл;
3) арнаулы тіл.
Шетелдік ғалымдар классификациясы жөніндегі мәліметтер
мына еңбектерден алынды: Швейцер А.Д., Никольский Л.Б. Введение в социолингвистику – Москва: Наука, 1976. – С. 87-88, 100;
Никольский Л.Б. Аталған еңбек. 39-40-б.; Швейцер А.Д. Вопросы
социологии в современной американской лингвистике. –Ленинград: Наука, 1971. –С. 74-80.
Ал Қазақстандағы тілдердің атқаратын қызметі туралы
Б.Хасанұлыны «Ана тілі – ата мұра» еңбегінде былай көрсетеді:
«Қазақстан -128 тілден тұратын бай лаборатория. Егер тіл атаулыны сөйлеушілерінің санына қарай бір сапқа тізер болсақ, көш
басында қазақ тілі де, ең соңында екі адам ғана сөйлейтін эн тілі
орналасқан болар еді.
Қазақстандағы халық тілдерін сөйлеушісінің саны мен атқарып
келе жатқан қоғамдық қызметінің көлеміне қарай шартты түрде үш
топқа бөлуге болады: 1) қоғамдық қызметінің ауқымы кең тілдер;
2) қоғамдық қызметінің ауқымы тар тілдер; 3) қоғамдық қызметі
нашар дамыған тілдер.
Алғашқы топқа қазақ, орыс тілдері жатады. Өзге тілдердің
ішіндегі қоғамдық қызметі көлемдіректері – ұйғыр, дүнген, корей,
өзбек, тәжік, украин т.б. тілдер [28,159.].
3.4 Тілдердің қарым-қатынастық түрлері (коммуникативтік рангісі)
Жекелеген тілдің әлеуметтік лингвистикалық белгісі сол
тілдің жүзеге асыратын қарым-қатынастық көлемі мен өзіндік
құрылымымен анықталады. Қарым-қатынастық көлем мен құрылым мынадай көрсеткіштерге байланысты:
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1.Сол тілде сөйлейтін адамдар саны.
2.Сол тілде сөйлейтін этностар саны.
3.Сол тіл қолданылатын елдер саны.
4.Тіл қолданылатын қоғамдық өмір түрлері мен әлеуметтік салалар.
Әлем тілдерінің қарым-қатынастық қызметі әр алуан. Мысалы, АҚШ-тың СИЭТТЛ университетінің мәліметі бойынша 1995
жылы жер бетіндегі 5 миллиард халықтың ең мықты тараған 13
тілінде 75% сөйлесе, 25 тілде 90% астамы сөйлейді екен.
Әлемдегі ең көп тараған 25 тілдің тізімі
100 млн. астам адам сөйлейтін
тілдер

Сөйлеушілер саны
(млн. адам)

1

Қытай тілі

975

2

Ағылшын тілі

478

3

Хинди тілі

437

4

Испан тілі

392

5

Орыс тілі

284

6

Араб тілі

225

7

Бенгал тілі (Үндістан, Бангелдеш)

200

8

Португал тілі

184

9

Малай-индонезия тілі

160

10

Жапон тілі

126

11

Француз тілі

125

12

Неміс тілі

123

13

Урду тілі

122

р/с

100 млн. астам адам сөйлейтін
тілдер

Сөйлеушілер саны
(млн. адам)

14

Пенджабы тілі (Үндістан,
Пенджабы штаты)

95

15

Корей тілі

75

16

Телугу тілі (оңтүстік-шығыс
Үндістан)

74

р/с

73

17

Тамил тілі (Үндістан және ШриЛанка)

71

18

Контон тілі (оңтүстік Қытай)

70

19

Ву тілі (Қытай, Шанха ауданы)

66

20

Италян тілі

63

21

Түрік тілі

60

22

Тагил тілі

54

23

Тай немесе сиам тілі (тайланд)

51

24

Миннан тілі (Қытай, Тайван,
Малайзия)

50

25

Сухамли (Кения, Танзания, Заир,
Уганда)

50

Әлемнің ірі тілдерінің қарым-қатынастық маңызды бөлігін
өз этносы немесе өз елінен тысқары қолданылу құрайды. Бұл
жағдайда ағылшын тілі бірінші орынды алады. Онда әлемнің 47 елі
сөйлейді. Одан кейін француз (26 ел), араб (21 ел), испан (20 ел),
португал (португал тілі Португалия мен Бразилия тұрғындарының
ана тілі және 5 елде ресми тіл) тілдері алады.
Тілдің қолданылуымен болатын адамзаттық қатынастың барша түрлерінің көлемін барлық айтылған, тыңдалған, жазылған,
басылған, оқылған, сондай-ақ теледидар экранынан, киноэкраннан, радио, шіркеу, сахна мен басқа да көру, есту залдарынан,
мектеп сыныптарынан, жоғары, арнаулы орта оқу орындарының
аудиторияларынан айтылғандар мен естілгендер, эстрадан
шырқалғандар, газет пен кітаптар таралымдары, электронды пошта мен компьютер желілеріндегілер құрайды.
Әлеуметтік лингвистикада тілдердің мемлекетаралық және
этносаралық қатынастардағы қызыметімен анықталатын 5 қарымқатынастық рангісі ажыратылып көрсетіледі. Бұл пирамиданың ең
басында – «әлемдік тілдер» деп аталатын 6 тіл тұрса, пирамиданың
ең төменгі бөлігін күнделікті-тұрмыста тек өз этносының ішінде ғана қолданылатын жүздеген жазуы жоқ «жергілікті» тілдер
құрайды.
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р/с

Тілдердің қарымқатынастық рангілері

1

Әлемдік тілдер

2

Халықаралық тілдер

3

Мемлекеттік тілдер

4

Аймақтық тілдер

5

Жергілікті тілдер

Тілдердің жекелеген рангілері бойынша
жүзеге асырылатын қарым-қатынастық
көлемі

Әлемдік тілдер. Бұлар – этносаралық және мемлекетаралық
қатынастардағы, сондай-ақ әлемдік қауымдастықтың ресми және
жұмыс тілдері деген мәртебесі бар тілдер. Оларға: ағылшын, араб,
испан, қытай, орыс, француз тілдері жатады.
Бұл алты тіл БҰҰ-ның басты органдарында (Халықаралық
соттан басқасында) ресми тіл болып табылады. Гаагадағы
Халықаралық Соттың ресми тілі – француз және ағылшын тілдері. Ал Қауіпсіздік Кеңесі мен Бас Ассамблеяда олар жұмыс тілдері деп аталады. Европадағы Қауіпсіздік және Ынтымақтастық
Ұйымында (ЕҚЫҰ – ОБСЕ) ресми және жұмыс тілдері: ағылшын,
испан, италян, неміс, орыс және француз тілдері болып табылады.
Кейбір тілдер БҰҰ-ның құжат тілі мәртебесін алған. Бұл тілдерде ресми түрде Бас Ассамблеяның және Қауіпсіздік Кеңесінің
резалюциялары, баяндамалары (толықтай немесе ішінара) аударылады. Мұндай мәртебедегі тілге көбіне неміс тілі жатады.
Халықаралық тілдер. Бұлар - халықаралық және этносаралық
қатынаста кең қолданылатын және бірнеше мемлекеттерде мемлекеттік немесе ресми тіл деп заңдастырылған мәртебесі бар тілдер.
Олар: 1) португал тілі; 2) Малай-индонезия тілі (Малай архипилагы елдерінде – Индонезия, Малайзия, Филипинде қолданылады);
3) вьетнам тілі (ол 57 млн. халқы бар Вьетнамның 51 млн. адамның
ана тілі, ол бұдан басқа ресми тіл, сондай-ақ ол Комбодже, Лаос,
Тайланд, Жаңа Каледон, Франция, мен АҚШ-та кеңінен таралған);
4) Сухали (ағылшын тілімен бірге ресми тіл ретінде Танзания, Ке75

ния, Угандада қолданылса, Заир мен Мазамбикте де таралған; сухалиді кейде лингва франка деп те атайды. Шығыс және Орталық
Африкада бұл тілде шамамен 50 млн. адам сөйлейді).
Мемлекеттік (ұлттық) тілдер. Олар мемлекеттік немесе
ресми тіл деген заңды мәртебеге ие, белгілі бір елдің негізгі тілі
қызметін атқарады. Бұл көптілді социумдағы көпшілік халықтың
тілі; кейде ол этносаралық қатынаста қолданылады.
Аймақтық тілдер. Бұл – этносаралық қатынастағы өзіндік жазу
жүйесі бар, бірақ ресми немесе мемлекеттік мәртебесі жоқ тілдер.
Мысалы: 1) чжуан тілі (13 млн. адам сөйлейді) Қытайдың ГуаншЧжуан автономиялық аудандарындағы көпшілік халықтың тілі,
осы аудандағы өзге де этнотілдік топтар арасында қолданылады;
2) ҚХР Тибет автономиялық ауданындағы тибет тілі (мұнда 4
млн. адам сөйлейді, тайпааралық қатынаста және іс қағаздарын
жүргізуде қолданылады).
Жергілікті тілдер. Әдетте бұл жазуы жоқ тілдер. Мұндай тілдер жүздеп кездеседі. Олар көпэтносты социумдағы этникалық
топ ішінде тек бейресми түрде ауызша қатынаста пайдаланылады.
Кейде бұл тілдерде жергілікті радио мен телехабарлар жүргізіледі.
Бастауыш мектепте жергілікті тілдер сол мектептің оқу тіліне өту
кезеңінде көмекші тіл ретінде жұмсалады.
3.5 Тілдің қызмет ету салалары
Әлеуметтік лингвистиканың негізгі мәселелерінің бірін тілдің
қоғамдық қызметін зерттеу құрайды. Тілдердің қоғамда қызмет
ету ақуалының объективті көрсеткіштеріне мынадай әлеуметтік
лингвистикалық белгілер жатады:
1.Тілдердің қоғамдық қызмет көлемдері.
2.Қызмет ету аясы.
3.Тілдердің қолданылатын өмір салалары.
Осыған орай Ю.Д.Дешериев тілдердің қызмет ету жағынан
дамуын зерттеу – тілді зерттеудің ең жоғарғы деңгейі, өйткені
бұл деңгей қоғамның материалдық және рухани өмірдегі барлық
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салаларының дамуымен ажырамас байланыста қарастыруға жағдай
туғызады дей келе: «Судьба любого языка, его роль и назначении
в жизни общества, перспиктивы его функционирования зависят от
его общественных функций»,- деп атап көрсетеді [31,65-70.].
Тілдің қоғамдағы нақтылы қызмет ауқымы оны қолданылатын
өмір салалары бойынша қарастырғанда анықталады. «Өмір саласы» ұғымы адамдардың өмірде өзара араласуындағы қарымқатынасының белгілі бір тіл көмегімен жүзеге асырылатын нақты
кеңістігі дегенді білдіреді [28,75.].
Тілдің қоғамдық өмірдің нақты бір саласында қолданылуы оның
нақты қызметі де, ал оның қолданылатын орындары бойынша саралануы қоғамдық қызметі болып табылады. Олардың көпшілігі
белгілі бір тұрақтылықты бола бермейді, керісінше, объективті
өзгерімпаздыққа ие. Мұны бүгінгі өмір шындығымен дәлелдеуге
болады. Айалық, шарушылықтың нарықтық түріне өту мынадай
салалардың: банкілік қызмет, маркетинг, менеджмент т.б. дамуына
түрткі болды. Бұл салалардың пайда болуы соларға сәйкес қатынас
түрлерінің қарқынды дамуын туғызды. Демек, уақыт өткен сайын
бүгінгі күнде зерттелді деп танылған өмір салаларының саны мен
мазмұны не азаяды, не ұлғаяды. Ол қоғамның әлеуметтік, мәдени,
саяси және экономикалық дамуына байланысты. Сондықтан
олардың толық санын көрсету қиын. Десек те социолингвист
ғалымдар тарапынан тілдің қоғамдық қызмет аясын анықтауда
әр саланың іштей кішігірім сала-салаға бөлінетіндігін ескере
отырып, негізгі өмір салаларының санын көрсетіп жүр. Мысалы,
Л.Б.Никольский тіл қолданылатын салаларды алтыға, В.А.Аврорин
он екіге, Ә.Орысбаев он үш негізгі сала мен алпыс бес қосымша
саланы атайды. Ал Қазақстандық белгілі социолингвист-ғалым
Б.Хасанұлы қазақ тілінің Қазақстанда қоғамдық өмірдің он бес
негізгі саласы мен елу жеті қосалқы саласында (подсфера), яғни
жетпіс екі салада қолданылатынын көрсетсе, орыс тілінің он сегіз
негізгі салада және алпыс жеті қосалқы салада, барлығы сексен
бес өмір саласында пайдаланатынын атайды [28,177.].
Осыған дейін айтылғандарды жинақтай келсек, тілдің жеке
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адамның, сондай-ақ бүтіндей қоғамның өте кең көлемдегі қарымқатынастық қажеттілігін өтейтіндігін көреміз. Адамның түрлі
салаларындағы іс әрекетіне байланысты -өндірістегі, білімдегі,
ғылымдағы, мәдениеттегі, саудадағы, тұрмыстағы т.б. – тілдің
әртүрлі қолданылу салаларын саралап көрсетуге болады. Біз осыны мысал ретінде Алматы облысының тілдік ахалы негізінде мемлекеттік тіл – қазақ тілінің кейбір өмір салаларындағы қолданыс
аясы тұрғысынан қарастырып көрейік.
Жалпы Алматы облысының аумағында қазақ кездеспейтін жер
жоқ десек, соған сәйкес облыста қазақ тілі қолданылмайтын өмір
саласы да жоқ. Бұған облыс көлемінде тіл дамыту барысында
атқарылып жатқан жұмыстарды айтуға болады.
Облыстағы тілдік жағдайға мониторинг пен талдау жүргізетін
автоматтандырылған жүйесін қолдану арқылы облыстық және
жергілікті атқарушы органдарындағы кіріс-шығыс құжаттарына ай
сайын мониторинг жасалады. Соның нәтижесінде облыс бойынша
мемлекеттік тілдің қолданылу көрсеткіші 97 пайызды құрап отыр.
Облыстағы тілдік ахуалды үнемі назарда ұстау мақсатында
зерделеу, тексеру, сауалнама жүргізу жұмыстары жоспарлы
түрде жүргізіліп келеді. Жалпы облыста тіл мәселесі бойынша атқарар жұмыстардың ауқымы кең. Мемлекеттік тілді оқыту
стандарттарын жетілдіруге, ономастика мәселесін біріздендіруге,
көрнекі ақпаратты заң талаптарына сәйкестендіруге, сондай-ақ
нәтижелердің тиімділігіне мониторинг жүргізу жүйесін енгізуге бағытталған жұмыстар ұйымдастырылуда. Мемлекеттік тіл
мәселесімен айналысатын құрылымдар мамандарының жауапкершілігі мен талаптары күшейтіліп, мемлекеттік тілді оқыту
орталықтарының материалдық-техникалық базасын жақсарту,
әдістемелік көмек көрсету жұмыстары жүзеге асырылуда.
Мемлекеттік тіл – әлемдегі елдердің қай-қайсысында болмасын қоғамдық-саяси салада алдымен қолданылатын тіл. Бұл
біздің соңғы Конституциямызда (7-бап), Тіл туралы заңда анық
көрсетілген: «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ
тілі. Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық
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қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік
басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу
тілі» (1 тарау, 4-бап).
Зерттеу нысаны болып отырған Алматы облысындағы
қоғамдық-саяси салада қазақ тілінің жағдайы қанағаттанарлық
деңгейде. Алматы облысы – іс қағаздарын мемлекеттік тілге толық
көшірген, ана тіліміздің қолданыс аясы ауқымды облыстардың
бірі («Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7
ақпандағы  №550 Жарлығына толықтырулар енгізу туралы» 2006
жылғы 30 мамырдағы №127 Жарлығының 1-ші тармағының талаптарын орындау мақсатында облыстың барлық жергілікті өкілетті
және атқарушы органдары 2008 жылдан бастап мемлекеттік тілге көшірілді). Айталық, облыс бойынша мемлекеттік органдарда
мемлекеттік тілдің қолданылу көрсеткіштері мынаны көрсетеді:
2004 жылы облыстық басқару органдарында ісқағаздарының тек
16 пайыздайы ғана мемлекеттік тілде жазылса, бұл көрсеткіш 2005
жылы 44,5 пайыз, 2006 жылы 65,2 пайыз, 2007 жылы 81,2 пайыз,
2008 жылы 87,3 пайыз болды. Ал 2009 жылы бұл көрсеткіш 94,0
пайызға, 2010 жылы 97,0 пайызға және 2011 жылы 97,5 пайызға
көтерілді.
Мемлекеттік органдарда Қазақстан Республикасындағы тіл
туралы Қазақстан Республикасы заңының орындалуын бақылау
мақсатында 13 аудан мен 2 қалада, 36 облыстық басқармада зерделеу жұмыстары жүргізілді.
Бүгінде облыс бойынша 7083 мемлекеттік қызметкер болса, оның
856-сы – өзге ұлт өкілі. Сол барлық мемлекеттік қызметкерлердің
80 пайызы ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізе алатын
деңгейде. Сонымен қатар тілдік жағдайға мониторинг пен талдау
жүргізетін автоматтандырылған жүйені қолдану арқылы облыстық
және жергілікті атқарушы органдардағы кіріс-шығыс құжаттарына
ай сайын мониторинг жасалып тұрады. Нәтижесінде облыс бойынша ортақ көрсеткіш 97 пайызға жетті [32].
Облыста қоғамдық саяси өмір саласында әдеби тілдің жазбаша
формасы кең түрде қолданылады. Ол жергілікті атқарушы орган79

дар қаулыларында, түрлі актілер мен заңдарда, ережелерде, ресми
және іскерлік хат, хабарларда т.б. қатынастарда кітаби ресми іс
қағаздар стиль тармағында көрінеді.
Мемлекеттік тіл – жоғарыда айтып өткендей, елдердің
қоғамдық-саяси өмірінде алдымен қолданылатын тіл. Алайда
Қазақстанда бұл салада алдымен орыс тіліне жүгіндік, әлі де солай.
Бұл салада да біртіндеп, кезең-кезеңімен, жоспарлы түрде мемлекеттік тілге көшу керек. Қазірдің өзінде осы жұмысты екі бағытта
бастауға болар еді: бірі – қаулы, қарар, жарғы, ережелер, үндеу
т.б. құжат түрлерін қазіргідей орысша дайындап, содан қазақшаға
аударуды доғарып, бірден қазақ тілінде дайындау. Өйткені орысшадан аудару мемлекеттік тілдің беделін түсіріп қана қоймайды,
ішкі заңдылығын да бұзуда. Ашығын айтайық, орысша білмейтін
қазаққа түсініксіз құжаттар көбейіп барады. Екіншісі – қазақша
жазылған хат, арыз, шағым, өтінішке (тіпті сөйленген сөзге де) тек
қана қазақша жауап (машинка болмай, қолмен жазылса да) талап
етуге дағдылану, орысша жауапты қабылдамау. Айта кету керек,
Қазақстан үкіметінің 20-жылдары қазақ болыстары мен ауылдық
кеңестеріне орысша түскен қаулы қарарларды қайтарып жіберу
керектігі жөніндегі үкімет тәртібі ресми құжаттарда көрсетілген.
Ағарту саласы – мектепке дейінгі мекемелерден бастап, жоғары
оқу орындарына дейінгі өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен оқытудың
барлық сатыларын қамтитын, жүйеленген білімді, шеберлік пен
дағдыны меңгерту нәтижелерін көрсететін процесс.
Әлемдік тілдік тәжірибеде белгілі болғандай, тілдің қоғамдық
өмір салаларында қызметінің ұлғаюы көбіне оның тәрбие, оқу тілі,
оқу пәні болуымен байланысты. Қазақ тілі өмірдің әр алуан саласында 20-жылдардан бастап 30-жылдардың соңына дейін үздіксіз
дамыды, ал 1938-жылдан бастап партия мен Кеңес үкіметі халық
назарын ана тілінен аударып, бірден орыс тіліне қарай бағыттады.
Бағыттап қана қойған жоқ, орыс тіліне керекті жағдайдың барлығы
жасалды, ал қазақ тілі үшін мұндай сыңай танытпады. Мысалы, Б.Хасановтың мәліметі бойынша таза қазақ тіліндегі мектеп 1938-жылғы 4391-ден 1986-жылғы 2535-ке түскен, басқаша
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айтқанда, қазақ тілінің жұмсалу аясы 1856 мектепке, яғни 42,3
процентке тарылған [28,169.].
Дегенмен, қазақ тілі тілдік реформа жылдарынан бастап, әсіресе
тіл заңы жарияланған кезден бері, ағарту саласында қоғамдық
қызметін кеңейтіп келеді. Ал біздің зерттеу нысаны болып отырған
Алматы облысы бойынша биылғы оқу жылында барлығы 738 мектеп болса, оның 20-ы орыс мектебі, 311-і аралас мектеп, ал қалған
395-і таза қазақ мектебі.
Облыстағы мектепке дейінгі тәрбие беретін 164 балабақшаның
76-ы қазақ, 7-і орыс, 80-ні аралас бала-бақша. Сондай-ақ облыстағы
барлық шағын бала-бақша орталығының саны 434 болса, соның
218-і қазақ тілінде, 12-і орыс тілінде және 204-і аралас, қазақ-орыс
тілдерінде тәрбие-білім береді.
Алдыңғы тарауда Алматы облысының этникалық құрамының
өзгеруі туралы мәліметті баяндағанда О.Б. Алтынбекованың «Этноязыковые процессы в Казахстане» атты монографиясындағы
деректерге сілтеме жасаған едік, сол еңбекте мектеп, ондағы оқу
тілін таңдауға байланыстытағы да өте құнды мәліметтер берілген.
Ондағы мәліметтер аздап ескіргенімен, облыс жастарының оқу
тілін таңдаудағы бағыт-бағдарын айқындауға көмегі бар (өкінішке
орай мұндай жаңа мәліметтер біздің қолымызға түспеді).
Мұнда автор 2004/05 оқу жылында Алматы облысындағы
күндізгі жалпы білім беретін мектептерде 332,5 мың оқушы білім
алғанын айта келіп, оның 62,5 пайызы оқу тілі ретінде қазақ тілін
таңдағанын, 32,6 пайызы орыс тілін, 4,9 пайызы өзге этнос тілін
таңдағанын мысалға келтіреді. Осы оқу жылында облыстағы 232,8
мың қазақ оқушысының 87,3 пайызы қазақ мектебінде, 12,7 пайызы орыс мектебінде және 124 оқушы (0,06%) өзге этникалық топ
тілінде білім алған.
Оқу тілін таңдауда мемлекеттік тілге басымдылық берген
қырғыздар екен. Осы этностың 321 оқушысының 52,3 пайызы қазақ мектебінде, 45,8 пайызы орыс мектебінде, 6 оқушы
өзге тілде оқыған. Тағы да осындай үлкен үлесті көрсеткендерге
қарақалпақтар жатады. Олардың 43 оқушының 81,7 пайызы оқу
тілі ретінде қазақ тілін таңдаса, 16,3 пайызы орыс тілін таңдаған.
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Білім беру саласында қазақ тілі басымдылық танытатын
республиканың оңтүстік аймағының өзінде славян этностары өз
балаларын қазақ мектебіне бере бермейді. Айталық, 2004/05 оқу
жылында Алматы облысындағы күндізгі білім беру мекемесінде
орыс оқушыларының саны 41,1 мың адам болса, соның түгелге
дерлігі, яғни 99,0 пайызы өз ана тілінде, тек 1,0 пайызы (411
оқушы) ғана қазақ тілінде және 3 оқушы өзге этнос тілінде оқыған.
Сол сияқты 829 украин оқушысының 98,6 пайызы орыс тілінде, 1,5
пайызы (12 оқушы) қазақ тілінде білім алған. 146 белорустың 97,3
пайызы орыс мектебінің, 2,7 пайызы қазақ мектебінің оқушысы
болып табылады.
Алматы облысындағы 33 мыңға жуық ұйғыр оқушысының
2004/05 оқу жылында 49,3 пайызы ұйғыр тілінде, 7,5 пайызы қазақ
тілінде және 43,3 пайызы орыс тілінде білім алған.
Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Алматы облысындағы
түрлі этностардың (барлығы – 105 этнос) жастары оқу тілі ретінде
орыс тілін таңдағанын көруге болады. Айталық, 2 057 татардың
басым бөлігі (90,1%) орыс мектебінде оқыса, 9,6 пайызы мемлекеттік тілде және 6-уы өзге тілде білім алған. 6 257 түріктің 92,5
пайызы орыс мектебінде, 7,5 пайызы қазақ мектебінде, тек 2
оқушы ғана өзге тілде оқыған. Сондай-ақ 4 515 әзірбайжанның 95,9
пайызы орыс мектебінің оқушысы, 4,1 пайызы ғана қазақ мектебін
таңдаған. 1 398 шешен оқу тілі ретінде орыс тілін 89,3 пайызы,
10,7 пайызы қазақ тілін таңдаған. Облыстағы күрд оқушысының
осы оқу жылындағы саны – 3 134 адам болса, соның 95,6 пайызы
орыс тілінде білім алған, 4,4 пайызы ғана қазақ тіліне ден қойған.
2 685 кәрістің және 1 932 немістің орыс мектебінде оқығаны 98,9
пайыз және 98,1 пайыз, 1,2 және 1,9 пайызы ғана оқу тілі ретінде
қазақ тілін таңдаған. Өзбек оқушылардың саны – 454 адам, оның
орыс тілін таңдағаны 78,2 пайыз. Ал қазақ тілін таңдағаны -18,1
пайыз. 328 гректің 79,9 пайызы орыс тілін таңдаса, 17,7 пайызы
қазақ тілін таңдаған.
Қазақстандық жастардың мектепте және жоғары оқу орнында
қай тілге басымдылық беретіні туралы мәліметті ұлттық бірыңғай
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тестілеу (ҰБТ) және талапкерлерді кешенді тестілеуден өткізу
(ТКТ) материалдарынан алуға болады. Жоғарыда көрсеткен
О.Б.Алтынбекованың монографиясында бұл жөнінде нақты талдаулар берілген [33,170-175.].
Алматы облысы бойынша ҰБТ және КТ қатысушылардың
қазақ және орыс тілдерінде емтихан тапсыру саны
Әкімшілік-аумақтық
бөлініс

2004 жылғы ҰБТ

2003 жылғы КТ

2002 жылғы КТ

Барлығы

Қазақ
тілі

Орыс
тілі

Барлығы

Қазақ
тілі

Орыс
тілі

Барлығы

Қазақ
Орыс тілі
тілі

Алматы облысы,
оның ішінде

18885

13450

5435

20472

15605

4867

17088

12701

4387

Талдықорған қ.

1994

1164

830

1965

1236

729

1558

942

616

Қапшағай қ.

620

313

307

447

244

203

314

201

113

Текелі қ.

226

54

172

153

45

108

90

15

75

Ақсу ауданы

720

669

51

733

659

74

622

531

91
153

Алакөл ауданы

1096

908

188

1031

877

154

789

636

Балқаш ауданы

320

309

11

404

377

27

324

287

37

Еңбекшіқазақ ауданы

1874

1151

723

2467

1747

720

2145

1445

700
226

Жамбыл ауданы

1428

1185

243

1378

1164

214

1325

1099

Кербұлақ ауданы

675

585

90

695

604

91

602

487

115

Көксу ауданы

341

271

70

500

408

92

474

370

104

Каратал ауданы

580

371

209

482

331

151

358

256

102

Қарасай ауданы

1803

1135

668

1504

963

541

1380

803

577

Панфилов ауданы

981

861

120

1816

1587

229

1367

1152

215

Райымбек ауданы

1465

1444

21

2130

2093

37

1898

1859

39

Сарқанд ауданы

676

556

120

723

588

135

681

557

124

Талғар ауданы

1504

782

722

1306

779

527

993

583

410

Ескелді ауданы

472

342

130

556

413

143

537

362

175

Ұйғыр ауданы

600

450

150

942

722

220

867

642

225

Іле ауданы

1510

900

610

1240

768

472

764

474

290

Кестеге және автордың ондағы мәліметтерге талдау жасауына
назар аударсақ, Алматы облысындағы жастардың басым бөлігі
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оқу тілі ретінде мемлекеттік тіл – қазақ тілін таңдағанын көруге
болады. Айталық, 2004 жылғы ҰБТ-ға қатысқан 18 885 мектеп
бітірушінің 71,2 пайызы емтиханды қазақ тілінде, 28,8 пайызы
орыс тілінде тапсырған. Осыған ұқсас жағдай 2003 жылғы және
2002 жылғы кешенді тестілеу кезінде де көрініс берген. Мысалы,
2003 жылы облыс бойынша кешенді тестілеуден өтуге тілек білдірген талапкерлер саны 20 472 адам болса, соның 76,2 пайызы
тестілеуден қазақ тілінде, 23,8 пайызы орыс тілінде өткен. 2002
жылы кешенді тестілеуден өткен 17 088 талапкердің 74,3 пайызы
жоғары оқу орнының қазақ бөліміне, 25,7 пайызы орыс бөліміне
оқуға қабылданған.
Кестедегі мәліметтерге қарап отырсақ, тек Текелі қаласында
ғана мектеп бітірушілер мен талапкерлердің басым көпшілігі оқу
тілі ретінде орыс тілін таңдап, емтиханды орыс тілінде тапсырған.
Айталық, 2004 жылғы ҰБТ-ға Текелі қаласынан 226 мектеп бітіруші
қатысса, соның 172-сі (76,1%) орыс тілін, 54-і (23,9%) қазақ тілін
таңдаған. 2003 жылы осы қаладағы 153 талапкердің 70,6 пайызы
кешенді тесті орыс тілінде, 29,4 пайызы қазақ тілінде тапсырған.
Ал 2002 жылы кешенді тестілеуге қатысқан 90 адамның 83,3 пайызы жоғары оқу орнындағы оқу тілі ретінде орыс тілін, 16,7 пайызы
қазақ тілін таңдаған.
Алматы қаласымен шекаралас Қапшағай қаласы мен Талғар ауданында оқу тілі ретінде орыс тілін таңдағандар саны қазақ тілін
тағдағандарға жетер-жетпес шамада болып отыр. Ал облыстың
қалған 15 ауданында және облыс орталығы Талдықорған
қаласында қазақ тілінде оқитындар саны емтиханды орыс тілінде
тапсырғандардан әлдеқайда асып түсетіндігін кестедегі сандардан
байқауға болады.
Тұрмыс пен отбасы саласына қатысты сөз болғанда, отбасы
- қоғамның әлеуметтік құрылымының маңызды бірлік бөлшегі
екендігін, соған сәйкес әлеуметтік қызметтер атқарылатындығын,
қоғам өмірінің дамуында маңызды рөл атқаратынын айту ләзім.
Қатынас саласы ретіндегі бұл қоғамның маңызды бөлігі қалалық
және ауылдық отбасы; аралас некелі және бір этносты отбасы; ата84

аналарының ана тілі бойынша; балалары меңгерген тілі бойынша;
отбасы мүшелері арасындағы үйдегі қатынаста қолданылатын тіл
не тілдерге (ата-аналарының балаларымен, балаларының өзара,
балаларының ата-аналарымен, ата-аналарының өзара қатынасында
қолданылатын тіл немесе тілдерге) көзқарасы тұрғысынан
қалыптасқан отбасылар болады.
Тілдің қызметтік жүктемесін анықтауда отбасы мүшелері қай
тілде көркем және басқа да әдебиеттерді, газет, журналдарды оқуға,
радио тыңдауға, теле-хабарларды көруге ықылас білдіретіндігі
нақтылы көрсеткіш бола алады. Сонымен қатар осыған туыстарымен, жақындарымен, көршілерімен және достарымен ауызша жазбаша қатынастардағы тілді де қосуға әбден болады. Бұл тұрғыдан
қарағанда, Алматы облысындағы қазақ отбасыларында қазақ
тілінің дағдылы, жақсы қолданылатындығы байқалады. Бұған облыс тұрғындарының 67,7 пайызын қазақтар құрайтындығы да себеп болса керек.
Бұқаралық қарым-қатынас саласы хабар көздері мен оларды
алушылардың арасындағы өзара хабар қозғалысының байланыстарынан тұратын жүйені көрсетеді. Бұқаралық қарым-қатынас
саласының қосымша салаларына: мерзімді баспасөз (газет, журнал, брошюралар, кітапханалар т.б.) теледидар және радио хабарлары, кинофильмдерді жалға беру, дыбыс жазу, грампластинкалар,
магнитофондық таспалар шығарушылар жүйесі т.б. жатады.
Бұл саладағы тілдердің қоғамдық қызмет етуіне, яғни қазақ,
орыс және өзге де тілдердегі баспа өнімдерінің тақырыбы мен
тиражына осы тілдердегі теле және радио бағдарламалары
және олардағы сағат санына, қазақ тілінде берілетін түрлі
жарнамалардың, кино өнімдерінің сапалығы, олардың аударылу
мәселелері, жергілікті телестудиялардағы хабар өнімдерінің тілі
мен олардың тартымдылығы, таралу жағдайлары жатады.
Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасында мемлекеттік тілді кеңінен қолдануды
көпшілікке тарату бағытында төмендегідей мәселелерге ерекше
көңіл бөлінген:
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1.Масс-медиа құралдарындағы қазақтілді контенттің үлесін
арттыру.
2.Ақпараттық технологиялардағы мемлекеттік тілді пайдалануды сүйемелдейтін өнімнің үлесін көбейту.
3.Мемлекеттік тілді насихаттау жөніндегі креативті шешімдер
орталығын құру.
4.Мемлекеттік тілде сөйлеушілердің жағымды бейнесін насихаттау жөніндегі материалдардың БАҚ-тардағы санын көбейту.
5.Мемлекеттік тілді көпшілікке тарату міндеттерін шешуге
бағытталған әлеуметтік маңызды жобалардың саны арттыру.
Алматы облыстық ішкі саясат басқармасының 2012 жылдың
бірінші жартыжылдығындағы атқарған жұмыстары туралы
ақпаратына назар салсақ, облыста 65 бұқаралық ақпарат құралдары
қызмет көрсетеді. Оның 2 облыстық, 19 аудандық, қалалық, 39
тәуелсіз мерзімді басылымдар және 5 электронды БАҚ бар.
Мемлекеттік тапсырысты орындаумен 2 облыстық газет, 1
облыстық телеарна және 19 аудандық, қалалық газеттер орындайды. Олар 30 тақырып бойынша мемлекеттік саясатты насихаттауды
жүргізеді. Оның басым бағыттар «Қазақстан-2030» стратегиялық
бағдарламасын, Елбасының дәстүрлі Жолдауын, Үкіметтің елдегі экономикалық-әлеуметтік дамуы жөніндегі бағдарламаларын,
жастар саясатын, үкіметтік емес, діни ұйымдардың жұмыстарына
арналады [34]. Осы тұрғыдан қарар болсақ, қазақ тілінің Алматы
облысындағы бұл саладағы қызмет етуі қанағаттанарлық деңгейде.
Айталық 2011 жылы тіл тақырыбына арналған республикалық
бұқаралық ақпарат құралдарында 3 мақала, облыстық, аудандық,
қалалық газеттерде 387 мақала жарияланған. Ал «Жетісу» телеарнасында 50-ден аса бейнематериал беріліп, айына екі рет «Асыл
сөз» телебайқауы жүргізілген [35].
Алматы облысының Тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының
бастығы Т.Қасымберкебаевтың http://www.egemen.kz сайтындағы
«Басым бағыт» атты мақаласында «Көрнекілік мінсіз болсын»,
«Қазақша сөйлесейік!», «Аялдама аттары қазақ тілінде» акциясы аясында Тіл басқармасы «Жетісу» арнасымен бірлескен рейд
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ұйымдастырып, бірнеше хабар берілгенін айтады. Сондай-ақ орыстілді «Огни Алатау» облыстық газетінде айына екі рет «Қазақ
тілін үйренейік» айдарымен сөздік-танымдық сабақ материалдары берілетінін және «Государственный язык», «Язык – душа народа» айдарымен тіл мәселесіне қатысты материалдар тұрақты
түрде шығып тұратынын көрсетеді. Облыстық, аудандық газет беттерінде «Тіл бұзарға тосқауыл», «Дұрысы қайсы, бұрысы қайсы?»
рубрикалары ашылып, көрнекілікті ретке келтіру жұмыстары
қолға алынғанын т.б. басқарманың басым бағыттағы шараларына
жатқызады [36].
Қазақ тілінде телерадио таратудың үлесін ұлғайту мен мемлекеттік тілдегі интернет-сайттарды дамыту жастардың қазақ
тіліне деген көзқарасын жақсартып, отаншылдыққа бастайтыны
сөзсіз. Осы бағытта басқарма тарапынан жастардың қазақ тіліне деген сүйіспеншілігін арттыру және тіл шұрайын меңгеріп,
оның құдіретін терең түсіне білуіне бастайтын шараларды
ұйымдастырып қолға алғаны абзал болар еді.
Ақпарат және үндеу саласы да қоғамның ілгерілемелі
дамуының белгісі болып табылады. Оның ғылыми-техникалық
процесті және адамның қоғамдағы аудио-визуалды әлеуметтенуі
ретінде көп әсері бар. Жалпы ақпарат пен үндеу саласы – басқа
салалармен салыстыра қарағанда жас сала, оны қамтамасыз ететін
тілдерді зерттеу өте маңызды. Бұл салаға: түрлі мазмұндағы хабарландырулар, үндеулер, маңдайшадағы жазулар, көріністі
ақпарат құралдары, электронды мәтінді коммуникативтік жүйе
(бейнеқондырғы және кабельді мәтіндер), сондай-ақ ақпарат
таратудың өзге де түрлері жатады.
Облыс аумағындағы көрнекі ақпараттарды жазып, орналастыруда тілдік нормалардың сақталу жағдайын реттеу мақсатында облыс
бойынша тіл басқармасы тарапынан рейдтер ұйымдастырылады.
Қазіргі таңда облыс көлемінде мемлекеттік тіл туралы 79 билборд,
32 панно, 26 аспалы қондырғы, 123 стенд – барлығы 260 сыртқы
көрнекі ақпарат құралы орнатылған [32].
Облыс әкімдігі жанынан жаңадан ашылатын әртүрлі нысандар87

ды қабылдап алу жөнінде комиссиялар құрамына тіл мамандарын
енгізу керек. Олар нысандардың, жарнамалардың мәтіндерінің
қазақша дұрыс, сауатты жазылуын бақылайды.
«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» ҚР Заңының 21бап талаптарын халыққа түсіндіру, мемлекеттік тілдің қолданылу
аясын кеңейту, көрнекі ақпараттар мен жарнамаларды біріздендіру, оларды заң талабына сәйкестендіру, тіл саясатын насихаттау
мақсатында жергілікті «Жетісу» телеарнасы арқылы арнайы бейнероликтер әзірленіп, көпшілік назарына ұсынылғаны жөн.
Облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұсынысымен
облыстық, аудандық газеттерде «Тіл бұзарға – тосқауыл!» атты
айдар ашып, онда Облыстың аудандары мен қалаларындағы,
ауылдарындағы мекемелердің, сауда үйлерінің т.б. нысандардың
маңдайша жазулары мен жарнамалары тіл заңнамаларына сәйкес
келмейтін нысандардың суреттері тұрақты жарияланып отыруы
керек.
Қазақ тілінің қоғамдық қызметті дамыту мүмкіндігі мол, тек
солардың көзін аша білу керек. Әсіресе, осы салада мемлекеттік
тілдің қолданылуына барынша күш салу мен жағдай туғызу оны
меңгерудің қажеттілігіне айналар еді.
Ғылым саласы – бұл сыртқы дүние жайлы және адамның өзі
турасындағы пайымдаулар мен білімнің жүйеленген теориялары
түрінде көрінетін адам қызметінің бір саласы. Ол тіл арқылы ғана
әлеуметтік институт ретінде танылады.
Ғылым саласында қазақ тілінің қолданылуы әлі де болса жетімсіз. Бұл саладағы ғылыми баспа өнімдерінің оннан бір бөлігіндейі
ғана қазақ тілінде шығады, ал қалған оннан тоғызы орыс тілінде
жарияланады [28, 191.]. Демек, қазақ тілін ғылым тіліне айналдыру үшін онда жазылатын ғылыми зерттеулердің санын ең болмаса жартысына дейін жеткізу, әрбір институтта өз саласындағы
ғылыми-техникалық терминдерді реттеп, жетілдіре түсу, салалық
түсіндірме, терминологиялық сөздіктер шығару, көпшілік-қолды
ғылыми еңбектер жазу, ақпарат құралдары арқылы ғылым жетістіктерін уағыздау, іс-қағаздарын қазақша жүргізу, қазақ жастарының
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ғылымға келуіне, магистратура, докторантурада оқуын ана тілінде
жалғастыруына жағдай жасау, қазақ тілінің мәдени салада қазақ
ұлтының басын біріктіретіндей қызмет атқаруына жағдай туғызу,
қызметке конкурс бойынша қабылдағанда ұлтына қарамай, қазақ
тілін білетіндігі үшін кез келген ұлт өкіліне артықшылық беру,
қазақ тілін білетіндер үшін жоғары ақылы қызмет орындарын
белгілеу сияқты ынталандыру жолдарын, сондай-ақ қазақ тілінде
жарияланған үздік еңбектер үшін бәйге тағайындау керек.
Қазақ тілін ғылым тіліне айналдыруда Б.Хасанов: «Дүние
жүзіндегі кез келген мемлекеттің академиясы өзінің мемлекеттік
тілінде жұмыс істейді. Бірсыпыра елде Академия құрамындағы Тіл
институттарынан тыс өз алдына Тіл академиялары бар. ...Несі бар,
мемлекеттік тілдің қоғамдық өмірдің барлық саласында қызмет
етуін, әдеби тіл нормаларын қалыптастыру мәселесін ғылыми
негізде жүйелеп беретін, оның іске асуын қадағалап отыратын,
қадағалап қана қоймай, оған ұйытқы болатын Қазақ тілі академиясын құрса, нұр үстіне – нұр. Ал мұндай академия құруға, шындап
кіріссе, материалдық негіз де бар, кадр да жеткілікті» дейді [28,
192.].
Қоғамдық өмірдің басқа салалары. Қазақ тілінің қоғамдық
қызметін дамыту мүмкіндігі мол, тек солардың көзін аша білу
керек. Мысалы, тіл реформасына дейінгі кезде қазақ тілінің дін
саласындағы қоғамдық қызметі тежеліп келді. Ал соңғы уақыттарда
көптеген мұсылман қауымдастығының, діни мектептің пайда болуына, діни кітаптардың күрт көбеюіне т.б. нақты іс-шараларға
байланысты, қазақ тілі дін саласында кеңінен қолданыла бастады.
Айталық, бүгінгі күні облыс аумағында 607 діни бірлестіктер мен олардың филиалдары жұмыс жүргізуде. Жергілікті
атқарушы органдар, азаматтық қоғам институттарымен бірлесіп
«Елімнің тарихы – болашақтың бағдары», «Ұлттық салтым –
халықтық қалпым», «Отанға сүйіспеншілік – перзенттік парыз»,
«Тағдыры халықпен егіз ұл», «Этносаралық қарым-қатынас және
халықтар достығы», Діндарлықтың абзалдығы – мінез-құлықтың
жақсылығы», «Терроризм және экстремизм көріністерінің ал89

дын алу», «Жастардың дінге көзқарасы», «Дәстүрлі діндер және
радикалды секталардың айырмашылығы», Этносаралық қарымқатынас және халықтар достығы» тақырыптарында жыл басынан
62 дөңгелек үстел отырыстары, семинарлар, кездесулер және т.б.
шаралар ұйымдастырылған [34].
Мәдениет саласы бойынша бүгінгі күні Алматы облысында мемлекеттік жүйеге қатысты 232 мәдениет үйі мен клубтар,
261 кітапхана, 21 музей, 2 галерея, Б.Римова атындағы облыстық
драма театры, Сүйінбай атындағы облыстық филармония, «Алатау әуендері», «Достық үйі», С.Сейфуллин атындағы облыстық
әмбебап кітапхана, Облыстық халық шығармашылығы орталығы
және Тарих-мәдени мұраны қорғау орталығы халыққа қызмет етеді.
Қазақ тілінің мемлекеттік қызметін өз дәрежесінде атқарып,
оның қоғамдық өмірдің барлық саласында жұмсалуы үшін қазіргі
жағдайда тіл мамандары әлеуметтік лингвистикаға бетбұрыс жасап, мәселенің саяси мән-жайын жақсы меңгеріп алуы тиіс. Мемлекет тілшілерді неше түрлі шовинистік көзқарастағы адамдардың
шабуылынан, олардың ұлтшылдық айдар тағуынан қорғауы керек.
Ол үшін қосымша заң қабылдануы қажет. Егер ұлт араздығын
қоздырушыларға тыйым салатын заң шығарылмаса, Қазақстанда
тіл мәселесі шешілмейді.
Қазақ тілі – ресми түрде мемлекеттік қамқорлыққа алынған тіл.
Тіл саясатының күре тамыры осылай деп соқса керек.
Тіл заңының жүзеге асуы үшін оның ғылыми негізделген
тетігін қадағалау керек. Бұл үшін арнаулы ғылыми жұмыс тобын
ұйымдастырып, оған әрбір аудан, облыс және республика көлемінде
жергілікті тілдік жағдайды нақты зерттеп, соның негізінде нақты
ғылыми практикалық ұсыныстар жасауды талап ету қажет.
3.6 Тілдің қызмет етуі мен дамуына әсер ететін факторлар
Кез келген әкімшілік аумақтың белгілі бір уақыт кеңістігіндегі
тілдік жағдаятын қарастырғанда оған әсер етуші әлеуметтік факторлар назарға алынуы тиіс.
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Ел-елде немесе бір елдің өз ішіндегі түрлі аумақтық бөліктерінде
қалыптасатын тілдік жағдаятқа екі түрлі сипаттағы факторлар
ықпал етеді. Оның біріншісі – объективті факторлар да, екіншісі – субъективті факторлар деп аталады. Бұл факторлардың
алғашқысына адам санасынан тысқары әсер ететіндерді
жатқызамыз да, соңғысына адамның саналы қызметімен байланысты болатындарды айтамыз. Енді осыларға жекелей тоқталайық.
Объективті сипаттағы факторлар:
1.Тарихи фактор. Этностардың сол аумақта қоныстану
ұзақтығы, материалды және рухани мәдениеттерінің бірлігі немесе өзгешелігі т.б.
2.Жағырапиялық фактор. Елдің немесе оның жекелеген
бөлігінің физика-жағырапиялық бет-бейнесі, өзге елдермен, жекелеген аймақтармен өзара тілдік қатынаста болуға ықпал ететін
кедергілерінің барлығы не жоқтығы. Ел, аймақ аумағында қоныстанған этностардың сипаты, сол аумақтағы тілдердің не олардың
өмір сүру формаларының таралу деңгейі және геосаяси жағдайы.
3.Уақыт факторы. Елдің немесе аймақтың белгілі кезеңдеріндегі тілдік жағдаяттың сипаты.
4.Этникалық фактор. Тіл – этностың лингвистикалық белгісі. Сондықтан сол аумақтағы әрбір этностың демографиялық
жағдайы ескерілуі тиіс, яғни аумақтағы тұрғындар саны, олардың
этникалық құрамы, олардың жалпы ел, аумақ көлеміндегі барлық
тұрғындар ішіндегі үлес салмағы қамтылуы керек.
5.Лингвистикалық фактор. Аумақтағы тілдер саны, олардың
өзара жақындық немесе алшақтық дәрежелері, тілдердің өмір сүру
формаларының (әдеби тіл, диалекті т.б.) лингвистикалық тұрғыдан зерттелгендігі.
6.Әлеуметтік лингвистикалық фактор. Ел, аумақ көлеміндегі тілдік орта түрлері, біртілділік, қостілділік және көптілділік түрлері, олардың компоненттері болып саналатын тілдер,
сол аумақтағы күллі тіл атаулының қоғамдық қызмет ауқымы,
әрбір этнос өкілінің өз ана тілін және мемлекеттік тілді меңгеру
деңгейлері.
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7.Демографиялық фактор. Әрбір этностың демографиялық
үлесі, табиғи өсімі, миграциялық процесі, қоныстану тығызыдығы,
этностардың ана тілін және екінші тілді меңгеру деңгейлері, оларда сөйлеушілер саны.
8.Әлеуметтік фактор. Неке, жеке отбасылардың этникалық
құрамы, әлеуметтік рөлдері, әлеуметтік топтар мен жіктердің
сөйлеу тілін таңдау тәжірибесінде ұлттық сана-сезім әсерінің
барлығы не жоқтығы.
Субъективті сипаттағы факторлар:
1.Әлеуметтік-психологиялық фактор. Этнос өкілдерінің
өз ана тілдерінің жекелігін, даралығын жеке түсіну деңгейі мен
өз тіліне деген құрметі. Ел, аумақ тұрғындарының тілдік бағытбағдары, олардың мемлекеттік тілге көзқарасы.
2.Педагогикалық (кадрлік) фактор. Ел, аумақ көлемінде мемлекеттік және басқа тілдерді оқытып-үйретуші кадрларды даярлау,
тіл дамытудағы мемлекеттік іс-шараларды жүзеге асыруда магистратура, аспирантура, докторантура арқылы социолингвист кадрларды дайындау.
3.Саяси фактор немесе тіл саясаты. Тіл саясаты дегеніміз
– мемлекет, қоғамдық ұйымдар тарапынан жүзеге асырылатын
қоғамдағы тілдік жағдаятты өзгертуге немесе тұрақтандыруға
бағытталған саяси, әлеуметтік және әлеуметтік лингвистикалық
шаралар жүйесі.
Осы аталған обьективті және субьективті факторлар республикамыздың жергілікті жерлерінде, әр түрлі аймақтарында түрлі
дәрежеде өз ықпалын тигізіп отыр. Енді осы факторлардың тілдік
жағдаятқа әсер ететініне тоқталайық.
1.Соңғы халық санағының мәліметтеріне қарағанда республикамыздағы қазіргі 14 облыстың жетеуінде қазақтар сан
жағынан барлық тұрғындардың көпшілігін құраса, бір облыста
дәл осындай артықшылықта болмағанымен кез келген жекелеген
өзге этностардың қайсысынан да жоғары пайызға ие. Сонда 14
облыстың сегізінде саны жағынан барлық тұрғындардан басым да,
қалған облыстарда орыстардан кейінгі орынды алады.
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Ал аудандар бойынша қарар болсақ, еліміздегі қазіргі (1997
жылдың мәліметі бойынша) 159 ауданның 94-нде қазақтар саны
жағынан барлық тұрғындардың жартысынан астамын құраса, 65нде екінші, кейде үшінші, төртінші орындарды алады. Айталық,
қазақтар 15 пайызға жетпейтін аудандар қатары – 8. Сондай-ақ
қазақтары 5-10 пайызды ғана құрайтын да аудандар бар. Мысалы,
оларға: бұрынғы Глубокое, Зырян, Шемонайха (Шығыс Қазақстан
облысы); Осакаров (Қарағанды облысы); Феодоров (Қостанай облысы) т.б..
Егер осыларды Қазақстанның аймақтары бойынша қарар
болсақ, сан жағынан қазақтары басым келетін 8 облыстың төртеуі
Оңтүстік аймаққа қарайды. Ал саны жағынан орыстары басым
облыстардың төртеуі Солтүстік аймаққа, бірі орталық аймаққа,
қалғаны Шығыс аймаққа қарайды.
159 ауданның Оңтүстік аймаққа қарайтын 44 ауданның 36-сында қазақтар барлық тұрғындардың жартысынан астамын (63%)
құрайды да бесеуінде дәл осындай болғанымен сан жағынан кез
келген этностан басымдылық танытады. Үш ауданда 15 пайыздан
жоғары, сол сияқты батыс аймақтағы 35 ауданның 31-нде қазақтар
саны жағынан көпшілікте болса, төртеуінде қай этностан болсын саны жағынан басымдылық танытады. Ал солтүстік аймаққа
қарайтын 56 ауданның 10-да ғана қазақтар барлық тұрғындардың
жартысынан астамын құрайды да, 18 ауданда 30 пайыздан асады,
28 ауданда одан да азшылықта болып отыр. Шығыс пен орталық
аймақтар бұл мәселеде өзара шамалас. Алайда, солтүстік аймаққа
қарағанда едәуір тәуір болғанымен оңтүстік пен батыс аймақтарға
жете алмайды. Шығыс аймақтағы 15 ауданның 10-да қазақтар
барлық тұрғындардың жартысынан астамын құрайды, ал 5-нде
азшылықта. Орталықтағы 9 ауданның жетеуінде қазақтар саны
жағынан басым, екеуінде азшылық күйде.
Ал Қазақстан аймақтарындағы қалалардың барлығында дерлік орыстар саны жағынан жоғарғы пайызға ие. Егер осы айтылғандарды қорытындылай қарасақ, оңтүстік пен батыс, сондайақ шығыс және орталық аймақтарда қазақтардың үлес салмағы
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ауылдық жерлерде басым болып, тек кейбір қалалы жерлерде не
олардың айналасындағы санаулы аудандарда ғана азшылықта болса, солтүстік аймақта ауылдық жерлерде де, қалалы жерлерде де
сандық үлесі жағынан да, сонымен бірге тілі жағынан да екінші,
үшінші дәрежеде қалғанын көруге болады.
2.Қазақстан аймақтарын сөз еткенде, сондай-ақ аймақтардағы
қазақ және орыстардан кейінгі орынды алатын өзге этностардың да
барлық тұрғындар ішінде алатын сандық үлес салмағы мен тілдік
бағыт-бағдарын анықтап алу да маңызды мәселе болмақ. Өйткені
кеңес үкіметінің тіл бірыңғайлығы саясаты түпкілікті халық –
қазақтардың өзін Отанында тілінен айрылуына әкелсе, өз Отанынан тысқары жердегі өзге аз санды этностардың тілінен айырылу
былай тұрсын, жартысынан астамының ұлттық-этникалық белгілерін жоғалтып, орыстармен бірге жаңа қоғамдастық құрған. Бұл,
әсіресе, украин, белорустардың арасынан анық байқалады. Мысалы, соңғы халық санағының мәліметінде Қазақстандағы барлық
украиндардың ішінде өз ұлтының тілі ана тілім деп көрсеткені
тек 36,6 пайызды ғана, ал 63,6 пайызы орыс тілін ана тілім деп
мәлімдеген.
Ал беларустардың өз ұлтының тілін ана тілім дегені 34,5 пайызы да, 65,3 пайызы орыс тілін ана тілім деп көрсеткен. Сондай-ақ,
көптеген облыстарда саны жағынан қазақ және орыстардан кейінгі
үшінші орынды алатын немістердің де 45,4 пайызы орыс тілін ана
тілім деп санайды.
Осы аталған этностар республикамыздың көптеген аймақтарында, атап айтқанда, солтүстік, орталық пен шығыс аймақтарда онсыз да саны жағынан басым болып келетін орыстар мен
орыстілділердің санын еселей өсіріп отыр. Мысалы, Қазақстанның
солтүстік аймағындағы барлық тұрғындардың 10,6 пайызын
құрайтын немістердің 49,2 пайызы орыс тілін ана тілім деп
көрсетсе, 47,5 пайызы орыс тілін екінші тіл ретінде меңгерген.
Ал осы аймақта немістерден кейінгі орындағы украиндардың
65,5 пайызы орыс тілін ана тілім десе, 30,6 пайызы оны екінші
тіл ретінде білетіндігін көрсетеді. Дәл осындай жағдай орталық
аймақтағы Қарағанды және шығыс аймақтағы Шығыс Қазақстан
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облыстарында да байқалады. Бұл олардың қай-қайсысы болмасын
күнделікті өмірде орыс тілін қолданады, өз тілдерін отбасылық
қатынастарда ғана, оның өзінде ішінара ғана немесе мүлдем
қолданбайды деген сөз. Демек, осы аймақта жиі қоныстана отырып, өз тілінен айырылуға душар болып отырған этностардың ана
тілдерін дамытуға жағдай жасау қажет.
Өзге этностар үшін мұндай жағдайдың туғызылуы, біріншіден,
олардың орыс тілінің ықпалынан шығып, өз ана тілдеріне табысуына мүмкіндік әкелсе, екіншіден, қазақ тілін мемлекеттік тіл
ретінде меңгеруіне, яғни қазақ тілінің ұлтаралық қатынас құралы
ретінде дамуына жол ашылар еді. Үшіншіден, өзара татулық пен
ынтымақтастықта өмір сүруі үшін Қазақстан халықтары ортақ тілде сөйлеуі тек мемлекет үшін ғана емес, әрбір қазақстандық үшін
қолайлы болмақ.
Сол сияқты кейбір аймақтарда тығыз қоныстанған этностарға
өзбек, ұйғыр және татарлар жатады. Олар көбінесе оңтүстік
аймақтағы облыстарда ғана емес, сондай-ақ саны жағынан орыстар басым келетін облыстарда қазақы тілдік ортаның кеңінен
өрістеуіне өз ықпалын тигізіп отырғаны анық. Мәселен, оңтүстік
аймақта қазақ тілін ана тілі және екінші тіл ретінде өзбектердің 5,7
пайызы, татарлардың 9,3 пайызы меңгерсе, батыс аймақта өзбектердің 3,6%, татарлардың 2,6%, солтүстікте өзбектердің 7,7%,
шығыста 16,8%, татарлардың 13,5% меңгергендігін көруге болады.
Бұл мәліметтер қазақ тілінің әлі де жеке дара мемлекеттік
тіл мәртебесін ала қоймаған уақытындағы 1989 жылы халық
санағының көрсеткіштері болса, бүгінгі күнде бұл айтарлықтай
өзгерістерге ұшыраған. Мысалы, 1994 жылы Жоғарғы Кеңестің
ақпарат-талдау орталығы мен Қазақстан Республикасының тіл туралы мемлекеттік комитеті жүргізген сұрау салудың нәтижелері
бойынша ұйғырлардың 75%,өзбектердің 76%, татарлардың 50%,
қазақ тіліне аса ықыласты екендігін көрсетеді.
3.Қазақстан аймақтарындағы тілдік жағдаяттың қалыптасуына
сол аймақтардың өзіндік аумақтық орналасуына қарай түрлі
деңгейде жағрапиялық факторларда әсер етуде. Айталық, жоғарыда
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аталған аймақтардың ішінде жағрапиялық фактор мәселелері
әсіресе, Қазақстанның Ресеймен шекаралас орналасқан солтүстік
аймағындағы облыстарда мемлекеттік тілдің кеңінен өркен жаюына, қолдануына кері әсерін тигізіп отыр. Нақтырақ айтсақ,
солтүстік аймақтағы 56 ауданның 15-тен астамы Ресеймен шекараласады екен.
Бұл аудандардың барлығында дерлік бір кезеңде ұлы халық
атанған орыстардың саны соншама сұйық момын қазақтың
тілін мемлекеттік тіл ретінде білуі былай тұрсын, өздерінің қай
елдің аумағында тұратынын сезінбеуі де етек алған. Оның үстіне
сол жерлерде арам пиғылды Ресей саясатшыларының әр түрлі
құйтырқы саясатының қоғамдық пікір туғызып, дау-жанжал
өрістетіп отырғаны күнделікті баспасөз беттерінде аз жарияланып жүрген жоқ.
Ал оңтүстік аймақтағы жағырапиялық фактордың әсер етушілігі
көп жағдайда бұған керісінше. Мұнда бір жағынан қазақы тілдік ортаның күштілігі (65 пайыздан жоғары), екінші жағынан
көршілес отырған түркі тілдес халықтардың қазақ тілін білуі, оның
этносаралық құралы бола алатындығын көрсетіп отыр.
Осыларды негізге ала қарасақ, қазақ тілін оқып, үйренудің
базалық негізі бар оңтүстік пен батыс аймақтарда қазақ тілінің
қолданылу өрісін неғұрлым қалалық жерлерде дамыту керек болса,
орыс және өзге тілдерді басым көпшілігінде қазақтар орналасқан
ауылдық аудандарда қазақ – ұлттық екі жақты қостілдігін дамыта
отырып оқыту, үйрету керек.
Шығыс және орталық аймақтарда қазақ тілін әсіресе қалалы
жерлерде, сонымен бірге қала маңындағы кейбір аудандарда қолданылу өрісін кеңейту қажет. Ал қазақ тілін үйрену базасы нашар солтүстік аймақтағы қалалар да, ауылдық жерлерде
де алдымен қазақтардың өз арасында ана тілі ретінде сақталуын
бақылау қажет. Содан кейін ғана оны өзге этнос өкілдері арасында дамытудың нақтылы іс шаралары жасалуы тиіс. Демек, бұл
аймақта мемлекеттік тілді дамыту алдымен аймақтың геосаяси
жағдайын демографиялық саясатпен бірлікте қарастырылу керек.
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4.Аймақ бойынша тіл дамыту мәселесі олардың ішкі
мүмкіншіліктерін барынша толық іске қосуды қажет етеді. Соның
бір ғана мысалына сол өңірдегі Кеңес заманында аты өзгерген
қазақы жер-су атауларының қайта қалпына келтіруі, қазақшасынан
бұрмаланбай дұрыс айтылуы мен жазылуын жөнге салу аймақтық,
облыстық деңгейлерде қолға алынатын шаралар. Мысалы,
солтүстік аймақтағы бір ғана Ақмола облысындағы 163 селолық
округтердің 110-ны орысша жазылады. Қалған 53-нің біразының
аты бар да заты жоқ, өйткені қате жазылады, бұрмаланған. Орысша
жазуға келмейтіндіктен емес, құлықтың жоқтығынан, қазақша атауды менсінбеуден. Әйтпесе Қорғалжын, Шиел, Қосшоқы, Шалқар
сияқты елді мекендер Кургальджинский, Чилинский, Косчекенский деп жазылар ма еді? Ерейментауды орысша Ерментау деп
жазуға бойымыз әбден үйреніп те алды. Компартия көсемдері мен
Кеңесті дәріптейтін атаулар да азаяр емес. Калинин, Киров (Ақкөл
аудына), Ленин, Жданов, Калинин (Атбасар ауданы), Буденовка,
Роза Люксенбург (Бұланды ауданы), Калинин, Киров (Целинонград ауданы), Октябрьское, Советское, Комсомольское (Шортанды
ауданы) селолары осыған дәлел. Ал Ерейментау ауданында Ленин
атында село мен кеңшар бар.
5.Бүгінгі таңда нарықтық экономиканың енуі қоғамымыздағы
күллі салаларында мемлекеттік тілдің бұрынғыдан да аянышты халге түсуіне себепші болып отыр. Қазақ тілінің кеңінен өріс
алуына осы уақытқа дейін орыс тілінің көлеңкесі түсіп келсе,
енді түрлі хабар, жарнамалар арқылы ағылшын тілінің өзіндік
ықпалы күшейе түсуде. Сондықтан бүкіл ел аумағында жарнама
мәселесінің барлығы тек мемлекеттік тілде болуы және оның әдеби
нормасының сақталып, жарнама мәдениетіне сай болуы жергілікті әкімшіліктерде қолға алынатын шаралар. Ал ол үшін жарнама
түрлерінің мемлекеттік тілдегі үлгілері бекітілуі қажет.
6.Тілдің ақпарат тілі болуы – оның қолданылу аясының кеңею
кепілі. Бұл мәселеде қазақ тілінің бағы ашылмай-ақ келеді. Мысалы, еліміздегі 210 телекомпанияның 11-і ғана мемлекеттік тілде
хабар береді. Бұл небәрі – бес-ақ пайыз. Ал орыс тіліндегісі – 48
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пайыз. Әлемдік тәжірибеде өзге тілдердің бұл саладағы қызметінің
мемлекеттік тілден аспауы кеңінен тараған заңдылық болса, ал бізде керісінше күйде болып отыр.
Сондай-ақ еліміздегі 74 облыстық мерзімді басылымдардың
қазақ тілінде тек 30 пайызы ғана шығады, ал 52 пайызы орыс
тілінің еншісінде. Бұл мәселелер де аймақ деңгейлерде өз шешімін
табуы қажет-ақ.
7.Қажетті кадр болмаса, қажетті адам күші мен құралдар болмаса, осы игі тілектің бәрі бос сөз күйінде қалады. Халық, достар
наразы болады, дұшпан күледі. Демек, ұлттық кадрларды сол
жергілікті жерлерге, аймақтарға сай дайындау қолға алынуы тиіс.
Кадрлардың мемлекеттік тілде іс жүргізуі алдымен мемлекеттік
деңгейде, аймақтық, облыстық көлемде арнайы, нақтылы тізімдермен есепке алынуы қажет.
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4 ТІЛДІК ЖАҒДАЯТ
4.1 Этнолингвистикалық жағдаят
Белгілі бір этникалық қауымдастықтағы тіл проблемаларын шешуді саналы түрде жоспарлау мен реттеу алдымен сол жердің өзіне
тән қалыптасқан этнолингвистикалық жағдаятын анықтап алуды
қажет етеді. Этнолингвистикалық жағдаят деп белгілі бір әкімшілік
аумақтағы этностар құрамы мен олардың тілдерінің сол аумақ
шегінде таралуының жай-күйін айтады. «Этнолингвистикалық
жағдаят» ұғымы тілдік жағдаятпен өзара тығыз байланысты.
Сондықтан олардың бірлігіне көңіл бөліп, шығатын барлық
нәтижелерді қоса қарастырудың мәні зор. Бұл жайында Л.Б. Никольский былай дейді: «...Если термин этнолингвистическая ситуация обозначает пространственное распределение языков, отношение между ними «по горизонтали», то термин «языковая ситуация» обозначает их распределение по социальным слоям и социальным рольям т.е. отражает «вертикальные», иерархические
отношения между классами и социальными и профессиональными
группами в обществе » [37, 31.].
Қазақстан – қазақ ұлтынан басқа көптеген этнос өкілдерінен
тұратын мемлекет. Бұл күндері оның өзіне тән қалыптасқан
әлеуметтік коммуникативтік жүйесін 128 тіл құрайды. «Егер тіл
атаулыны сөйлеушілерінің санына қарай бір сапқа тізер болсақ,
- дейді белгілі ғалым Б.Хасанұлы – көш басында қазақ тілі де,
соңында екі адам ғана сөйлейтін эн тілі орналасқан болар еді» [28,
159.].
Жоғарыда баяндап өткеніміздей, Қазақстандағы осы халық тілдерін сөйлеушілерінің саны мен атқарып келе жатқан қоғамдық
қызметінің көлеміне қарай шартты түрде үш топқа бөлуге болады:
1) қоғамдық қызметінің ауқымы кең тілдер, оған мемлекеттік
тіл – қазақ тілі мен орыс тілі жатады.
2) қоғамдық қызметінің ауқымы тар тілдер, бұл топқа қоғамдық
қызметі біршама дамыған, дегенмен тар ауқымды қамтитын кейбір
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қала, аудандарда шоғыр орналасқан украин, неміс, татар, поляк,
чечен, ингуш т.б тілдер енеді. Бұл тілдердің қай қайсысы да оқу
тілі, оқу пәні ретінде және ұлттық мәдениетте қолданылады.
3) қоғамдық қызметі нашар дамыған тілдер, бұл – сөйлеушілері
санаулы болып келетін, жазуы жоқ, отбасы ішінде, өз ұлысы
өкілдері арасында, ауыз әдебиетінде ғана, соның өзінде шектеулі
қолданылатын тілдер. Мәселен, оларға әр жерде бір кездесетін,
саналы ғана адам сөйлейтін рутул, цахур, долган, манси, эвен, карайм, эн т.б. сияқты тілдер жатады.
Тіл – өте күрделі де нәзік мәселе. Қазіргі уақытта республика
көлемінде мемлекеттік тіл саясатын дамытуға зор көңіл бөлініп
отырғаны белгілі. Президентіміз өзінің жыл сайынғы Қазақстан
халқына арналған Жолдауларында мемлекеттік тіл саясатына,
оның ішінде мемлекеттік тілге қатысты өзекті мәселелерді барынша көтеріп келеді. Бұған Елбасының: «Ең бір қиын кезеңдерде
ұлтты қожыратпаудың қуатты қаруы болған қазақ тілі бүгінгі азат
өмірімізде де ұлтты тұтастырудың тетігі болуға тиіс», – деген
сөзі, сондай-ақ ұлтты ұлт ретінде ұйыстырушы оның тілі екендігі
жөнінде «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде» атты афоризмге
айналған сөздері дәлел бола алады.
Ана тіліміздің қадірін арттыруға байланысты Елбасымыздың
осындай көтерген бастамасы – баршамыздан үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Елімізде мемлекеттік тіл саясаты өркениетті,
зайырлы елдердің дәстүрі мен тәуелсіз Қазақстанның мүддесіне
сай байыппен, сындарлы қалыпта жүргізіліп келеді. Бұл бағытта
айтарлықтай ауқымды жұмыстар жүргізілуде.
Қазақ тілінің қызмет ету аясын ұлғайту және өзге тілдерді ана
тілі ретінде сақтай отырып дамыту, тіл саясатын тұрақтандыру
мақсатындағы тілдік реформа жүргізу 1987 жылдан басталды.
1989 жылы қазақ тілін мемлекеттік тіл, орыс тілін ұлтаралық
қарым-қатынас тілі деп бекіткен Қазақ ССР-нің Тіл туралы заңы
қабылданды. Оның келесі жылында, 1990 жылы Қазақ ССР-інде қазақ тілін және өзге тілдерді дамытудың 2000 жылға дейінгі
мемлекеттік бағдарламасы жарық көрді. Қазақ, орыс тілдерінің
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мәртебелері Тіл туралы заңда анықталды және ол 1993 жылы
Қазақстан Республикасы Конституциясында бекітілді. 1995 жылы
Конституциясының жаңа жобасы қабылданып, онда қазақ тілінің
өзіндік мәртебесі және орыс тілінің қолданылу аясы анықталды.
Ал 1996 жылы тіл саясатының тұжырымдамасы жарық көріп,
соның негізінде 1997 жылы 11 шілдеде Тіл туралы заңның жаңа
жобасы қабылданды. Міне, содан бергі уақытта Тіл туралы заңның
жүзеге асуын, тілдерді дамытудың нақты жоспарларын қамтитын
мемлекеттік бағдарламалар қабылданып, олар өз жемісін беріп келеді. Елімізде тілдерді дамытуға арналған 2011–-2020 жылдарға
арналған бағдарламада мемлекеттік тіл мен өзге тілдерді дамыту
үш кезеңге бөлінген жоспары бойынша жүзеге аспақ. Бұл әлемдік
тіл дамыту тәжірибесіне негізделіп отыр.
Қазақстан қоғамындағы тіл дамытудың басты бағыты – лингвистикалық егемендік жағдайында тілдерді үйлесімді теңдікте дамыту жолын ұстану. Бұл – тіл дамытудың демократиялық бағыты.
Сондықтан оның проблемаларын шешуде өздерін демократияшылмыз деп санайтын елдердің өздері де араласа қоймайды. Халықтар
достығы мен ынтымағының әлемдік символына айналған біздің
еліміздегі тілдік саясат бұл мәселені «бір социум – көп идиом
(тіл)» формуласына сәйкес шешуде.
Көпэтносты қоғамдағы осындай күрделі тілдік проблемаларды шешуде әр алуан әлеуметтік лингвистикалық түсініктер мен
ұғымдарды (мемлекеттік тіл, ресми тіл, ұлттық тіл, ана тілі, біртілділік, қостілділік, үштілділік, төрттілділік, қоғам, социум, тілдік
ұжым, тілдік тұлға, әлемнің тілдік бейнесі т.б.) ажырата отырып,
олардың әрқайсына өз құзіреттілігіне қарай көңіл бөлу қажет.
Елдің немесе оның аумақтарындағы тілдік үдерістер жағдайына
әлеуметтік лингвистикалық мониторинг жасау үшін ондағы тілдерге жекелей тоқталып, сипаттама жасау қажет. Қалыптасып отырған
тілдік жағдаятқа әлеуметтік лингвистикалық баға беру керек.
Әлемнің кез келген мемлекетінің халқы мейлі бір ұлттан тұрсын,
мейлі көп ұлттан құралған болсын, бәрібір тіл проблемаларынсыз
болмайды. Ол проблемаларды шешу ісі сол мемлекеттегі тілдер
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дамуын саналы түрде қолға алу мен оған ғылыми сипаттама беруден бастау алады. Бұл алдымен сол жердің өзіне тән қалыптасқан
этнолингвистикалық және тілдік жағдаяттарын анықтап алуды қажет етеді. Этнолингвистикалық жағдаят деп белгілі бір
әкімшілік аумақтағы этностар құрамы мен олардың тілдерінің сол
аумақ шегінде таралуының жай-күйін айтады. Ал тілдік жағдаят
дегеніміз - бұл белгілі бір этникалық бірлестіктегі немесе көптілді
әкімшілік-аумақтағы қарым-қатынасты қамтамасыз ететін тілдік
құрылымдардың (жекелеген тілдер мен олардың өмір сүру формалары) қызмет ету жағынан бөлініп таралу үдерістері мен оған
әсер етушілік күші бар түрлі әлеуметтік факторлардың жиынтығы.
Басқаша айтқанда, тілдік жағдаят деп көпэтносты қоғамдағы
тілдердің нақтылы қызмет етуін айтамыз.
Бүгінгі таңда қоғамдағы тілдік жағдаятты зерттеу маңызды
проблемалардың бірі болып отыр. Тілдік жағдаяттың пайда болуы
мен қалыптасуы түрлі жағдайлармен, айталық, тілдік және тілдік
емес (әлеуметтік, саяси, экономикалық, психологиялық, тарихи,
географиялық және басқа да) факторлардың әсер етуімен байланысты болады. Тілдік жағдаятты қоғамдағы тілдердің нақтылы
қолданылу бейнесі ретінде қарастыруға болады. Әлеуметтік
жүйедегі өзгерістердің, құндылық бағдарлардағы алмасулардың
және адамдардың өзін-өзі ұстауындағы ұстанымдардың барлығы
елдің тілдік жағдаятында көрініс табады.
Бүгінгі Қазақстандағы қалыптасқан тілдік жағдаяттың өзіндік
жекелік белгілері бар. Қазақстанда тәуелсіздікті қамтамасыз етудің
символы, атрибуты және тетігі болып табылатын мемлекеттік тілді
дамытудың өзіндік үлгісі қалыптасқан.
Мемлекеттік тіл – бұл адамның азаматтық және саяси құқығын
толық жүзеге асыруының, елдің қоғамдық-саяси өміріне толық
араласа алуының, жеке бәсекеге қабілеттілігі мен әлеуметтік
ұтқырлығының кепілі.
Ұлтаралық бейбітшілік пен келісімнің қазақстандық үлгісі
біздің еліміздің басты белгісі болуы кездейсоқ емес. Бұл үлгі
Қазақстанның егеменді ел ретінде дамуының барлық кезеңдерінде
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мақсатты бағытталған және өлшеніп-пішілген мемлекеттік саясаты болып қалыптасты. Мемлекет барлық этнос өкілдері үшін
тиімді тілдік кеңістік жасауға барынша назар аударады.
Тілдік үдерістерді қоғамда болып жатқан өзгерулерді бейнелейтін әлеуметтік үдерістерге жатқызған дұрыс, өйткені оларды
нормативті актілердің көмегімен бір мезетте тез өзгертуге болмайды. Тіл – өзінің ішкі даму заңдылықтарымен дамитын және
қалыптасқан тілдік дәстүрге қатысты болып келетін жүйе. Барлық
әлеуметтік өзгерістер мен төңкерістер тілдің сыртқы қызметтік
және ішкі құрылымдық дамуына тікелей әсер етеді.
Мемлекеттің қалыптасу жылдарында қазақ тілі халықпен бірге оның басына түскен барлық өзгерістерді өз бойынан өткізді.
Төңкеріске дейін қазақтар саны жағынан Ресей империясындағы
халықтар арасында алтыншы орынды алды. Ал алғашқы кеңестік
энциклопедияда қазақтар КСРО-дағы ең ірі түркітілдес ұлт ретінде анықталады.
1920 жылғы КСРО халықтық комиссариатынан алынған
мәліметтер бойынша, 1916 жылы қазақтардың саны 5,2 млн. адамды құраған [38]. Алайда ХХ ғасырдың 30-жылдары халық саны
кеми түседі. 1926 жылы төңкеріс кезінде және азаматтық соғыстан
кейін қазақтардың саны 6 млн. 200 мың адам болған. Ұжымдастыру
мен ашаршылық салдарынан 1932–1933 жылдары 2 млн. қазақ
қырғынға ұшыраса (этностың үштен бірі), шамамен 1 млн. адам
республикадан тыс жерлерге қоныс аударған.
Тың игерудің алғашқы жылдарында республиканың барлық
тұрғындары арасында қазақтардың саны 29 % дейін құлдырады.
Осыдан қазақтар өз отанында этникалық азшылықта қалды. Осы
жағдайлардан кейін қазақ тілі өз орнын, мәртебесін жоғалтқанның
үстіне жоғалтып, оқып-үйренуі қажетсіз тілге айналды. Сөйтіп
Қазақстанның түпкілікті тұрғындары өз ана тілінде сөйлеуге
қысылатындай дәрежеге жетті.
Көптеген жылдар бойы білім беру жүйесі дәстүрлі және кеңестік
шектеулі қысымда келді. 60-жылдары орыс тілі жоғарғы оқу орындары мен ғылымның негізгі тіліне айналды, оқуы қазақ тілінде103

гі мектептер жоспарлы түрде жаппай қысқартылды. «Тоқырау»
дәуірінде кітап өнімдерінің 95% және телебағдарламалардың 70%
орыс тілінде шығарылды, сондай-ақ орыс тілі ісқағаздарын жүргізу
тіліне айналды. Алайда қиын қыстау заманға қарамастан аға ұрпақ
ана тілін сақтап қалды және оны өз ұрпағына бере білді. Осымен
қабат бұл қиын кезеңдерде орыстілді ортада өсіп-тәриеленген
ұрпақ та қалыптасты.
Осылайша тарихи тұрғыда біржақты қостілділік қалыптасты.
Қазақстанның көпшілік тұрғындары екі тілде сөйлейтін болды:
қазақ тілі және орыс тілі. Билингвизм – бәсекелестік артықшылық,
ол бізге берілген өткен тарихтың сыбағасы, ал бүгінгі күні ол жаппай белең алып келе жатқан көптілділік құбылысымен ауыстыруда.
Мемлекеттік тілді және өзге бірнеше тілді меңгеру ел
азаматтарының жеке бәсекеге қабілеттілігінің басты факторы болуда. Мемлекет деңгейінде әрбір қазақстандық кем дегенде үш тілді білуі жөнінде ұстаным жасалуда: қазақ, орыс, ағылшын тілдері.
Егемендік жағдайында және Қазақстандағы жаңа тіл саясатымен
жаңа тілдік жағдаятты қалыптастыруға бағытталған жаңа ұрпақ
өсіп шықты. Мемлекеттік тілдің қолданыс аясы күннен күнге кеңи
түсті. Мемлекеттік тілді ұлттың өзге мәдени құндылықтарымен
(дәстүр мен салт) қатар меңгеру қоғамдық үдерістерге сәтті
бейімделудің, әлеуметтік жайлылық факторының бірі болып отыр.
Айталық, зерттеушілердің жүргізген әлеуметтік сауалнамаларының мәліметтері қазақ тілін, қазақ және орыс тілдерін
меңгерген азаматтар өздерінің ұтымды жағдайда екенін және олар
елдің ағымдағы дамуы мен болашағына қатысты біршама белсенді пікір айта алатынын көрсетеді. Қазақтілділердің арасындағы
өмірге қанағаттанарлық деңгейі 73,2% құраса, екі тілді меңгергендердің (қостілділер) деңгейі – 71,9%, орыстілділердің көрсеткіші
– 53,9 % [39, 22.].
Тіл – ұлттық мәдени құндылық, ұлт болып ұйымдасудың,
әлеуметтік құрылым ретіндегі ұлттың пайда болуы мен өзін-өзі
қалыптастырудың тетігі. Демек, тіл жөніндегі мәселе тек мәдени
ғана емес, саяси да мәселе. Жыл сайын Елбасы Қазақстан халына
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Жолдауында тілдің ұлттық мемлекеттің негізгі қазығы екенін, үш
тілді білу – бұл әрбір қазақстандықтың жеке ұтымдылығы екенін
үнемі еске салып отырады. Ел Президентінің басшылығымен мемлекеттік тілді, ағылшын және орыс тілдерін, сондай-ақ еліміздегі
басқа этникалық тілдерді теңдікте дамыту жүргізілуде. Тіл саясаты мен жүріп жатқан тілдік үдеріске жасалған талдау Қазақстанда
көптілділіктің толыққанды дамуына барлық жағдай жасалған деген тұжырым жасауға мүмкіндік береді.
Мемлекеттің тиімді тілдік кеңістігін құру тілдердің бір-бірімен
қызметтік қатынасын нақты анықтауды қажет етеді. Бұл алдымен
мынадай статистикалық мәліметтердің мәнін ашуға көмектеседі.
Алайда, одан бұрын республика тұрғындарының этникалық
құрылымы туралы статистикалық мәліметтерге назар аудару керек.
Қазақстан өзіне тән қалыптасқан әлеуметтік-коммуникативтік
жүйеден тұрады. Бұл жүйе қоғамдық қызмет атқаратын барлық
тіл атаулыны, сондай-ақ біртілділік, қостілділік, көптілділік
түрлерінің барлығын қамтиды. Жүзден астам этнос тілдері лабораториясынан тұратын Қазақстандағы бүгінгі тілдік жағдаятты: мемлекеттік тіл – қазақ тілі; мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында ресми түрде қазақ тілімен тең
қолданылатын орыс тілі; жекелеген облыс, аудан т.б. төңірегінде
тығыз қоныстанған қоғамдық қызметі алғашқы екеуінен тар кейбір
этнос тілдері; сондай-ақ тұрмыстық, отбасылық қатынастарда ғана
қолданылатын қоғамдық қызметі нашар дамыған тілдер құрайды
[28,159.].
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі
Тіл комитетінің тапсырысы бойынша дайындалған «Қазақстан
Республикасындағы тіл саясаты (әлеуметтік зерттеу нәтижелері)»
атты басылымда еліміздегі тілдік жағдаятты құрайтын жоғарыда
айтылған тілдерді халықтың меңгеру деңгейін арнайы жүргізілген
сауалнама қорытындысы мынаны көрсетеді. Алдымен республика халқының мемлекеттік тілді, орыс тілін, басқа этностардың ана
тілдерін және ағылшын тілін меңгеруіне тоқталайық: «Сауалнама
мәліметтері көрсетіп отырғандай, сауалнамаға қатысқандардың ба105

сым бөлігі, бұл 51,8% құрайды, мемлекеттік тілді жоғары деңгейде
меңгерген, 2011 жылы бұл көрсеткіш 46,0% құраған. Оның ішінде 41,1% – еркін сөйлейді, оқиды және жазады, 10,7% – еркін
меңгерген, оның ішінде кәсіби лексиканы да біледі. Орыс тілін
меңгеру деңгейі біршама жоғары: 59,8% – еркін сөйлейді, оқиды
және жазады, 22,8 % – еркін меңгерген, оның ішінде кәсіби лексиканы да біледі. Өз этносының тілінде еркін сөйлейтіндер 79,9%
(2011 жылы 78,2%), ағылшын тілінде сөйлеушілер саны – 3,9 %»
[40, 14.].
Халықтың мемлекеттік тіл – қазақ тілін меңгеруіне келер
болсақ, оны меңгергендердің жоғары деңгейі қазақ ұлтының
өкілдері болып табылады (84,2 %). Орыстардың арасында бұл
көрсеткіш 4,5% ғана құрайды, ал басқа этникалық топтардан
құралған респонденттердің мемлекеттік тілді меңгеру деңгейі оған
қарағанда анағұрлым жоғары – 23,4 %. Ал орыс тілінің меңгерілу
жағдайын айтар болсақ, орыстардың өз ана тілін білуі өте жоғары
(97,0%). Басқа этностардың респонденттері орыс тілін сауалнамаға
қатысқан қазақ этносының өкілдеріне қарағанда жақсы біледі
(сәйкесінше 85,1% және 73,9%), оның бір себебі сауалнамаға
қатысқандардың құрамында славян этникалық топтары өкілдерінің
басым болуына байланысты. Халықтың өз этносының тілін
меңгеру деңгейі тұрғысынан қарар болсақ, қазақтардың арасында
бұл көрсеткіш 78,9% құрайды, басқа этностар арасында – 53,0%
[40,17-19.].
Аталған басылымдағы зерттеу қорытындылары мынадай
мәселенің басын ашады: «2011 жылмен салыстырғанда, қазақ
тілін меңгеру деңгейі біршама өскен, орыс тілін меңгеру деңгейі
сол қалпында сақталып отыр. Сонымен қатар мемлекеттік тілді
кәсіби лексика деңгейінде білетіндер саны азайған. Бұл тілді білу
деңгейіне қойылатын талаптардың күшеюі, ҚАЗТЕСТ-тің енгізілуіне байланысты болуы мүмкін, бұл жеке тілдің құзыреттілік
бағасының деңгейін төмендетуге әкеліп соқтыруы мүмкін.
Этникалық тілдерді білу деңгейі сақталған және оның көрсеткіші
өсіп келеді, бұл – елдегі этностардың тілін үйренуге мүмкіндік
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жасалып отырғанының айғағы. Өңірлік аспект тұрғысынан алып
қарағанда, қазақ тілін білуде басымдылық танытатын және орыс
тілін білуде басымдылыққа ие өңірлер бар. Қазақ тілін білудің
жоғары деңгейі оңтүстік және батыс аймақтарда кездеседі. Мемлекеттік тілді меңгерудің жоғары деңгейі аяқталмаған жоғары,
жоғары білімді және ғылыми атағы бар респонденттерге тән.
Мемлекеттік тілді меңгерудің анағұрлым жоғары деңгейі 18 жас
пен 29 жас аралығындағы респонденттерге тән. Бұл кейінгі ұрпақ
өкілдері арасында мемлекеттік тілді үйренудің тілдік базасы мен
жүйесінің бар екеніне дәлел бола алады» [40,17.].
Тілдік жағдаятта қостілділік, көптілділік мәселелері айрықша
орын алады. Қостілділік – адамзат қоғамына тән, жалпыға ортақ
әлеуметтік-лингвистикалық құбылыс. Әр адамның қоғамдағы
күллі тілді білуі мүмкін емес, демек, оның екінші тілді білуі
күнделікті ұлтаралық қарым-қатынас үшін керек (лингвистикалық
қабілеті мықты кейбір адамдардың кейде үш-төрт, тіпті одан да
көп тілді білуі өмірде кездеседі). Міне, осы тұрғыдан келгенде, 130
астам тілде сөйлейтін Қазақстан халқы арасында қостілділіктің
кең таралуының ұлттық қатынасты жақсартудағы орны ерекше.
Қазіргі Қазақстан жерін мекендеген халықтар арасында әр кезде қостілділіктің неше алуан түрлері кездескен. Олардың нақты
іздері лингвистикалық, тарихи, археологиялық материалдардан
байқалады.
Қазақстан – бір сыңары (компоненті) қазақ тілінен тұратын
қостілділіктің пайда болып, қалыптасуының қайнар көзі.
Республикадағы әр түрлі этникалық қауымдастықтар өкілдерінің
жергілікті қазақтармен күнделікті қарым-қатынасының негізінде
әр жерде азды-көпті көлемде жүзден аса ұлттық-қазақ қостілділік
түрлері пайда болды. Олар: күрд-қазақ, ұйғыр-қазақ, кәріс-қазақ,
неміс-қазақ, өзбек-қазақ, қырғыз-қазақ, тәжік-қазақ, шешен-қазақ,
қарашай-қазақ, түрік-қазақ, әзірбайжан-қазақ қостілділігі т.б.
Біртілділік – әдеттегі әлеуметтік-этникалық құбылыс, ал
қостілділік – әлеуметтік құбылыс. Мұны игеру – азаматтық парыз,
көптілділік жағдайында ол моралдық тұрғыдан әбден керек. Де107

мек, қостілділік өмірдің нормасына айналуға тиіс. Біздің қоғамның
идеалы – екіжақты қостілділік. Мұндай қостілділік екі халықтың
бір-біріне деген ілтипатын тудырып, ынтымақ-бірлігін арттыруға
игі ықпалын тигізеді [28,144.].
4.2 Тілдік жағдаят, оның типтік түрлері
Тілдік жағдаяттың танымдық аппараты мен анықтамасына, оның
өзіндік түрлеріне арналған көптеген әлеуметтік лингвистикалық
әдебиеттер баршылық, дегенмен ол жөнінде Г.В.Степановтың,
В.А.Аврориннің, Л.Б.Никольскийдің және А.Д.Швейцердің
еңбектерінде біршама кең түрде қарастырылған.
Жалпы тұжырымдауда тілдік жағдаят - бұл белгілі бір
этникалық бірлестіктегі немесе көптілді әкімшілік-аумақтағы
қарым-қатынасты қамтамасыз ететін тілдік құрылымдардың
(жекелеген тілдер мен олардың өмір сүру формалары) қызмет
ету жағынан бөлініп таралу процестері мен оған әсер етушілік
күші бар түрлі әлеуметтік факторлардың жиынтығы дегенді
білдіреді. Ол социудағы тіл өмірінің маңызды базисін көрсетеді
және мәні тілдің қызмет етуінен көрінеді.
Осыған қарағанда, тілдік жағдаят та этнолингвистикалық
жағдаят сияқты қоғамдағы түрлі әлеуметтік жіктердің белгілі бір
қоғамдық-тілдік тәжірибесінен шығатын шынайы құбылыс. Бұл
екі құбылыстың екеуі де қоғамның тілге қатынасының нәтижесі,
сондықтан олардың арасында әрқашан жақын байланыс пен өзара
тәуелділік болады.
Дұрысында тілдік жағдаятты бір ұлтты не көп ұлтты әкімшілікаумақтағы тілдердің қызмет етуінің тарихи-салыстырмалы процесінде ала отырып қарастырған жөн. Мұнда этнос тілдері өзара
бірдей немесе әрқилы құқықтағы қатынаста бола отырып, қоғам
өміріндегі сан алуан қызметтерді атқарады. Ал бұл сол қоғамдағы
тілдік жағдаяттың өзіндік ерекшелік белгісін танытады.
Түрлі елдердегі не оның өз ішіндегі әкімшілік-аумақтарында
қалыптасатын осындай тілдік жағдаяттар түрлі зерттеушілерге
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қозғау салып, оларды белгілі бір типтерге топтастыруға түрткі
болды.
Тілдік жағдаяттың осындай үш түрлі типтік түрін (типологиясын) Г.В.Степанов жасады. Оның біріншісін ол роман тілдес елдердегі тіл мен диалекті қатынасынан көрсетеді. Әйтсе
де, роман тілдес елдердегі бұл қатынастарды салыстырушылық
мүлдем де бірдей еместігі жөніндегі зерттеуші ескерту жасайды.
Тілдік жағдаяттың екінші түрін ол туыстас тілдердің (мысалы,
Испаниядағы француз, провонсаль, испан, католон және галий тілдері) сөйлеушілеріне тән тарихи-мәдени, әлеуметтік, саяси және
басқа да факторлардың негізінде жасаса, үшінші түрін туыстас емес
тілдерді (мысалы, франциядағы баск пен француз, Молдавиядағы
мордва, украин, Латын Америкасындағы испан және үнді тілдерін,
Канададағы француз және ағылшын т.б. тілдерін) қарастыра отырып жасаған [41].
Қазіргі әлеуметтік лингвистиканың теориялары мен проблемаларына және әдістеріне арналған монографиясында А.Д.Швейцер
тілдік жағдаятты топтастыруға мынадай қажетті шарттар ұсынады.
1.Әлеуметтік мәртебе (социальный статус) – сол қоғамда
қолданылатын тілдің, оның вариантының өзге тілдерге қатынас
бойынша алатын өзіндік орны (жағдайы);
2.Әлеуметтік қызмет (социальные функции) – тілдің, оның
вариантының түрлі салалардағы қызметі.
3.Әлеуметтік қарым-қатынастық рөл (социально-коммуникативная роль) – тілдің, оның вариантының нақтылы саяси-әкімшілік
ұйым шегіндегі қызметі.
А.Д.Швейцер әлеуметтік мәртебе ұғымына тілдердің ресми
(заңды) және шын мәніндегі мәртебесін (фактический статус)
жатқызады. Ал оның өзі:
а) ресми мәртебе тілдің не оның вариантының заңмен бекітілген
жағдайы арқылы анықталады;
ә) нақтылы мәртебе тілдің сол қоғамдағы орны мен рөліне
негізделеді. Оған: сол тілде сөйлейтін адамдар саны (оларды этникалық-мәдени және демографиялық мәліметі), қолдану
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аясы, сөйлеушілер арасында қостілділік, көптілділік немесе
диаглосияның барлығы, тіл мәртебесіне күмәнділік туғызбау т.б.
жатады [10, 176.].
Тілдік жағдаят типологиясының тағы бір түрін Я.Ч.Фергюсон
жасады. Бұл типологиялық құрылым қысқаша айтқанда «Формула социолингвистического профиля стран» деген атпен белгілі
болды. Фергюсон мұнда тілдік жағдаятты типтендірудің өзіндік
өлшемдерін белгіледі. Ол мынадай мазмұнды қамтиды:
1.Сандық-демографиялық белгілер –Lmaj (үлкен) және Lmin
(кіші) деп бөлінетін тілдердің саны.
2.Тілдің лингвистикалық варианттары – классикалық (G),
қалыпты (стандарт) тіл (О), әдеби тіл (S), жергілікті тіл (V), креоль-тіл (К), пиджин-тіл (Р) ,«ерекше тіл» (Spes).
3.Тілдің қызмет ету аясы – этникалық (Q), ресми (O), лингвафранка немесе койне (W), аймақтық тіл (N), интернационалдық тіл
(L), мектепте қызмет ететін тіл (e) алынды.
Осы шартты белгілерді пайдалана отырып, ол Белгиядағы тілдік жағдаятты былайша сипаттайды:
SL=2Lmaj (Sowi,SO)+1Lmin (Sgs)+2Lspes (CNs,Ss).
Бұл былай оқылады: Белгиядағы тілдік жағдаят бес тілдің
қызмет етуімен сипатталады. Оның ішінде екеуі «үлкен» тіл (бірі ресми, интернационалды лингва-франка қызметін атқаратын стандартты тіл және екіншісі – стандартты, ресми қызметті атқаратын
тіл), Бірі «кіші» тіл (ол стандартты, мектепте оқылатын тіл),
сондай-ақ екі «ерекше» тіл (бірі ғұрыпта қолданылады, мектепте
классикалық тіл ретінде оқылады, екіншісі – мектепте оқылатын
стандартты тіл) бар [42].
Тілдік жағдаяттың тағы бір үлгісі Л.Б.Никольский ұсынды (кестеге қараңыз). Ол тілдік жағдаятты алдымен қоғамдық қызметі
сәйкестенген немесе қоғамдық қызметі сәйкестенбеген тілдермен
болатын екі құрылымдық түрге бөле отырып, оларды экзоглостық
және эндоглостық тілдік жағдаят түрлері деп ажыратады [9, 45.].
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Тілдік жағдаятты топтастырудағы
Л.Б.Никольский ұсынған кестесі
Тілдік жағдаят
Қоғамдық
қызметі
сәйкес
тенген
экзоглостық
тілдік
жағдаят

Қоғамдық қызметі
сәйкестенбеген
экзоглостық тілдік
жағдаят

Екі
Үш
Төрт
компо- компокомпонентті
нентті
нентті
қоғамқоғамқоғам-дық
дық
дық
қызметі
қызметі қызметі
сәйкессәйкес- сәйкестентентенбеген
беген
беген
экзолосэкзолос- экзолостық тілдік
тық тілдік тық тілдік
жағдаят
жағдаят жағдаят

Қоғамдық
қызметі
сәйкес
тенген
эндоглостық тілдік
жағдаят

Қоғамдық қызметі
сәйкестенбеген
эндоглостық
тілдік жағдаят

Бір
Екі
компокомпонентті
нентті
ҚоғамҚоғамдық
дық
қызметі
қызметі
сәйкестен- сәйкестенбеген
беген
эндоглос- эндоглостық
тық
тілдік
тілдік
жағдаят
жағдаят

Үш
компонентті
Қоғамдық
қызметі
сәйкестенбеген
эндоглостық
тілдік
жағдаят

Экзоглостық тілдік жағдаят белгілі бір әкімшілік-аумақтағы
жекелеген тілдер жиынтығынан құралса, эндоглостық тілдік
жағдаят белгілі бір әкімшілік-аумақтық құрылымдағы қосымша
тіл (подязык) мен қызметтік стильдер жиынтығынан тұрады.
Осыған қарағанда тілдік жағдаяттың бұл екі түрі бір әкімшілікаумақтық ұйымда бір мезгілде кездесуі мүмкін емес екендігін
байқауға болады.
Тілдің жағдаятты түзуші тілдер әдетте иерархияда болғанымен,
кейде олардың өзара тең және сан алуан қызметті атқаруына байланысты экзоглостық және эндолгостық тілдік жағңдаяттар өз ішінен екі топшаға бөлінуі мүмкін:
1.Егер қызмет ету жағынан оны құрайтын тілдер бірдей мәнде
болса, бұл – қоғамдық қызметі сәйкестенген (сбалансированный)
экзоглостық немесе эндоголостық тілдік жағдаят деп;
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2.Егер оны құрайтын тілдер қатынас салалары мен әлеуметтік
топтар бойынша қызмет ету жағынан бөлініп таратылған болса,
ол – қоғамдық қызметі сәйкестенбеген (несбалансированный)
экзоглостық немесе эндоглостық тілдік жағдаят деп аталады.
Тілдік жағдаяттың осы аталған түрлерінің ішінде қоғамдық
қызметі сәйкестенбеген экзоглостық түрі өте кең таралған. Бұл
тілдік жағдаят көбіне көпұлтты елдерге тән болып келеді де оның
өзіндік ерекшелігін ажыратып көрсетуде әкімшілік-аумақтағы
тілдердің саны назарға алынады. Осы аталған белгілерге байланысты екі компонентті, үш компонентті тілдік жағдаяттарды бөліп
көрсетуге болады. Оларды құрайтын тілдерге:
1.Ауызекі сөйлеуді қамтамасыз ететін тілдер (қызмет етуі
бойынша топтағанда, оған жекргілікті тілдер жатады) және
микроаралық тіл (ұлтаралық қарым-қатынас құралы).
2.Үш компонентті тілдік жағдаятқа жергілікті тіл, аймақтық
тілдер, көпэтносты мемлекеттегі макроаралық тіл.
3.Төрт компонентіге: жергілікті тіл, аймақтық тіл, макроаралық
тіл және діни немесе кәсіби тіл жатады.
Тілдік жағдаяттың қоғамдық қызметі сәйкестенген түрі көбінесе
қатынастың барлық салаларында бір ғана ұлттық тіл қызмет ететін
бір ұлттан құралған мемлекеттерде кездеседі. Мұнда сыртқы факторлар, ұлттық үйлесім (нациоальная конслодация), әлеуметтік
бағыт-бағдар мен материалдық және рухани мәдениеттің даму
деңгейі дәрежесінен көрінетін ұлттық тілдің қосымша жүйелерінің
саны мен олардың қызмет ету аясы назарға алынады. Осыны
ескере отырып, Л.Б.Никольский тілдік жағдаяттың бұл түрін бір
компонентті, екі компоненттті және үш компонентті деп айырып
көрсетуді ұсынады. Оларды ажыратып көрсету дәл сол экзоглостық
тілдік жағдаят үшін алынған белгілер сияқты ажыратылады. Бірақ
онда жекелеген тілдер саны емес, бір тілдің қосымша жүйелері
мен белгілі стилдік тармақтары назарға алынады.
Тілдік жағдаятты топтастырудың осы теориялық құрылымы
Азия, Африка және тағы басқа шет елдердің ұлттық-тілдік
тәжірибелерінің нақтылы тілдік материалдарында сыннан өткен
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және ол толық түрде белгілі бір әкімшілік-аумақтағы тілдік
жағдаяттың әлеуметтік лингвистикалық сипатын қамтып көрсете
алады. Мұны көпэтносты, соған орай көптілді болып келетін біздің
еліміздің тілдік ахуалын сипаттауда да пайдалануға әбден болады.
Қазақстан – тіл мен мәдениетке бай республика. Мысалы,
еліміздің оңтүстік пен солтүстік, сондай-ақ шығыс пен батыс
аймақтарында тілдік жағдаятттарының өзіндік ерекшеліктері бар.
Оған әсер етіп отырған әлеуметтік факторлар да әр түрлі. Демек,
осы мәселелерді ескере отырып, жалпы Қазақстанның және оның
жекелеген аймақтарының тілдік жағдаяттарын топтастыруға болады және оның тіл дамытуды саналы басқаруда маңызы зор.
Арнайы зерттеу нәтижелері республикамызда қоғамдық қызметі
сәйкестенген (сбалансированный) экзоглостық тілдік жағдаяттың
кездеспейтіндігін растады [43,55-56.].
Тілдік жағдаяттың мұндай түрін құрайды деген қазақ, орыс,
украин, неміс, татар т.б. тілдер қолданылу салалары немесе ондағы
қызметтік қатынастары тұрғысынан сан алуан қызметте болып келеді.
Көпэтносты елде тілдер конституция бойынша тең құқылы деп
жарияланғанымен, олар қолданылу аясы жағынан әр алуан болып
келеді, яғни тілдер өзіндік жүйелілік-құрылымдылық жағынан
салыстыруға болмайтын тең дәрежелі адамзаттық құндылық болса, қоғамда атқаратын қызмет аясы мен сөйлеушілерінің саны
жағынан бір тілдің екінші бір тілден артықшылығы көрінеді.
Айталық, қазақ тілі республиканың мемлекеттік тілі, республика
жұртшылығының басым көпшілігі сөйлейтін тіл болса, орыс тілі
түрлі қоғамдық өмір салаларында мемлекеттік тілден де жиірек
қолданылатын (өмірдің негізгі 30 саласы мен 78 қосымша салаларында қолданылады) бейресми тіл ретінде қызмет атқарады.
Тілдердің қызмет ету жағынан айырмашылықтарының басым
болып келуі мемлекеттік тіл мен орыс тілінің арасында ғана емес,
жекелеген облыс, аудан т.б. төңірегінде жиі қоныстанған, қоғамдық
қызметі алғашқы екеуінен тар кейбір этностар тілі (украин, неміс,
татар,поляк т.б.) және тұрмыстық-отбасылық қатынастарда ғана
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қолданылатын қоғамдық қызметі нашар дамыған (долган, цахур,
эвен, караим, манси, эн т.б.) арасында анық байқалады.
Сонымен осы айтылғандарды жинақтай келе мынадай қорытындыға келуге болады. Республикада қазіргі таңда қоғамдық
қызметі сәйкестенбеген тілдерден тұратын екі компонентті
экзоглостық тілдік жағдаят түрі қызмет етеді. Басқаша айтқанда,
қоғамдық қызметі сәйкестенбеген экзоглостық тілдік жағдаят кез
келген этностар тілдері мен қазақ және орыс тілдерімен қатар
қызмет етуімен сипатталады.
4.3 Елдегі тілдік жағдаяттың қалыптасуына тұрғындардың
ұлттық құрамның әсері
Қазақстан – көпэтносты мемлекет, осындай түрлі этностардың
бейбітшілікте тату-тәтті қатар өмір сүруі еліміздің негізгі сипаты болып табылады. Елімізде қоныстанып, өмір сүріп жатқан
халықтар тілдік үдерістің объектісі болып саналса, олардың
өмірімен тікелей байланысы болатындар тілдік жағдаят болып табылады. Қазақстан Республикасы Статистика жөніндегі агенттіктің
мәліметі бойынша 2013 жылдың 1 шілдесінде Қазақстанның
барлық тұрғындары 17 миллион 28 мың 600 адамды құрайды [44].
Этникалық құрамы жағынан 130-дан астам этнос бар. Солардың
ішінде біршама ірі санды болып келетіндер – 7 этнос: қазақтар,
орыстар, өзбектер, украиндер, ұйғырлар, татарлар және немістер.
Бұлар ел тұрғындарының 95,6% құрайды.
Салыстырып қарау үшін Қазақстан халқы 2012 жылы пайыздық тұрғыдан алып қарағанда мынадай болған. Тұрғындардың
басым бөлігін – 64,55 % қазақтар алса, 22,35 % орыстар құраған.
Өзге этностар мен этникалық топтар республика тұрғындарының
13,2% үлесін көрсетеді. Олардың 2,96 % - өзбектер, 1, 88 % - украиндар, 1,42 % - ұйғырлар, 1,22 % - татарлар,1,08% - немістер және
т.б. [45, 47.].
Ал 1999 жылы Қазақстан халқының саны 14 миллион 955
мың 106 адамды құраған. Ұлттық құрамы төмендегідей: қазақтар
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-53,3% (7 971 618/14 955 106), орыстар - 30,0% (4 489 705/14 955
106) және өзге этностар - 16,7%.
Қазақстан халқының ұлттық құрамы

2009 жылы ел тұрғындарының саны 15 миллион 982 мың 343
адам болса, 2010 жылы 16 миллион 204 мың 617 адам болған [46,
22.]. Жалпыұлттық халық санағының 1999 жылғы және 2009 жылғы
аралығында қазақтар 26,1% өсіп 10 098,6 мың адамды құрады, бұл
республика халқының - 62,3%. Өзбектердің саны 23,3% өсіп, 457,2
мың адам болса, ұйғырлар 6%, көбейіп 223,1 мың адам болған.
Осы екі санақ арасында сандық жағынан азайғандар: орыстар
15,3 % азайып 3797,0 мың адамды құрады, немістер 49,6 % кеміп
178,2 мың адам, украиндар 39,1 % түсіп 333,2 мың адам, татарлар
18,4 % азайып 203,3 мың адам болса, өзге этностар 5,8 % кеміп
714,2 мың адамды құраған [40, 22.]. Осындай әлеуметтік, мәдени
және демографиялық динамикаға қарасақ, қазақтар республика
халқының шамамен 70% құрайтынын және әрбір онжылдықта
қазақ халқының үлесі өсіп келе жатқанын байқаймыз.
Қызылорда облысының барлық тұрғындарының ішінде қазақтардың үлесі 25.02.2009 жылғы мәлімет бойынша 95,3% құраса,
Маңғыстау облысында қазақтар барлық тұрғындардың 88,2%,
Ақтөбеде – 79,4%, Оңтүстік Қазақстанда – 72,3%, Батыс Қазақстанда – 72,2% және Жамбыл облысында барлық халықтың
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71,4% құрады. Сәйкесінше осы облыстарда аз санды орыс этносы
қоныстанған.
Ділдік және психологиялық негіздегі халықтың этнотілдік тұрмысына қатысты статистикалық мәліметтерге сүйенсек,
2009 жылғы жүргізілген жалпыұлттық халық санағының
қорытындысында Қазақстан халқының 62% мемлекеттік тіл –
қазақ тілін еркін меңгерген. Соның ішінде барлық халықтың 74,0%
мемлекеттік тілде сөйлегенді түсінеді. Тұрғындардың 84,8% орыс
тілін еркін меңгерсе, оның ішінде 94,4% сөйлегенді түсінеді.
Ағылшын тілін қазақстандықтардың 7,7% еркін меңгерсе, содан
екі еседей адам ағылшын тілінде сөйлегенді түсінеді.
Қазақтардың өз арасында 98,4 % сөйлегенді түсінсе, 2,3 %
еркін оқиды, 93,2 % еркін жазады және оқиды. Статистикалық
агенттіктің түсіндірмесінде еркін жазатындар, әдетте, еркін оқиды
және сөйлегенді түсінеді, ал еркін оқитындар, дұрыс пайымдауда,
сөйлегенді түсінеді [40, 23.]. Дегенмен бұл сандық көрсеткіштердің
шындыққа сәйкес келмеу себебі де болуы мүмкін. Белгілі қоғам
қайраткері, профессор А.Айталының сөзіне қарасақ, мұнда
этнолингвистикалық фактор жасырын жатыр: ұяттылық сезімі
тұрғысынан қазақтар өз ана тілін білмеуін мойындағысы келмейді
[47]. Мұнда қандайда бір шындықтың үлесі бар деп ойлауға болады, өйткені ғалымдар тілдік факторды ұлттың негізгі жекелік белгісі екенін және ол өте сезімтал әрі маңызды болатынын айтады
[47].
Сондықтан осы белгілеріне қарай қазақтарды қазақтілді және
орыстілді деп бөледі. Қазақ социумын тамырлас болуы немесе тамырынан қол үзуі бойынша, аумақтық, рулық тегі жағынан, сондайақ тарихи отанына оралуы жағынан жік-жікке бөлінетіндігі туралы
мәселе жиі көтеріледі. Олай болса, қазақ қоғамының ішкі бірлігін
күш сала отырып нығайтудың айрықша мәні бар. Қазіргі қазақтар
ғасырлық дәстүрге сүйене отырып, бірліктің, төзімділіктің және
патриотизмнің үлгісін көрсетуі керек. Тіл бұл жерде басты біріктіруші фактор ретінде қызмет атқара алады.
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4.4 Қазақстанның оңтүстік аймағы: ұлттық құрамы мен
тілдік ахуалы, өзіндік ерекшелігі (сипаттама)
Қазақстанның оңтүстік аймағы – Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан, ежелден бергі тарихымызды, халқымыздың өткені
мен бүгінін жалғап тұрған киелі жер. Ол – республиканың ең ірі
аймақтарының бірі, оған Алматы облысы, Оңтүстік Қазақстан,
Жамбыл және Қызылорда облыстары енеді. Бұл еліміздің ұланғайыр жерін, 711,9 мың км2 аумағын алып жатыр.
Қазақстанның оңтүстік аймағы географиялық орналасуы жағынан болсын, аумақтық-әкімшілік құрылымдық жағынан алсақ та,
өндірістік-экономикалық шаруашылықты жүргізу сипаты жағынан
да, саяси-әлеуметтік дамуы жағынан да, тұрғылықты халықтың
қандық-рулық туыстығы мен аймақта қоныстану ыңғайы жағынан
да бірыңғайлығымен ерекшеленетін, ежелден қазақылықтың
қаймағы бұзылмаған, қазақ тілінің ана тілі ретінде де, мемлекеттік
тіл мәртебесінде де өркен жайған өңірі болып табылады.
Аймаққа қарайтын 4 облысты қоса есептегенде, онда 44
әкімшілік аудан және облыстық, аудандық бағыныстағы 27 қала
бар. 2012 жылдың 1 қаңтарындағы дерек бойынша барлық аймақ
халқының саны – 6 299 853 адам, бұл республика халқының 37,8
пайзын құрайды.
Тұрғындардың 65,4 пайызы ауыл халқы (4 118 693 адам), ал
қалалы жерлерде халықтың 34,6 пайызы (2 181 160 адам) тұрады.
Аймақтағы қалаларды тұрғындар санына (2012 ж.) қарай ең ірі
қала (Шымкент – 642 602 адам), ірі қала (Тараз – 326 113 адам),
үлкен қалалар (Қызылорда – 201 719, Теміртау – 173729, Түркістан
–150 595, Талдықорған – 130253), орташа қалалар (Кентау 61 60,
Қаскелең - 61371), шағын қалалар (Талғар – 47 301, Қапшағай
– 42 389, Жаркент – 41 127, Арыс – 40 707, Сарыағаш – 40 599,
Байқоңыр – 37734, Есік – 36 715, Жетісай – 33 093, Арал – 31 027,
Шардара – 30 027, Текелі – 27 895, Қаратау – 27 365 , Леңгір – 25
298 , Үштөбе – 24 739, Жаңатас – 21 192, Үшарал – 16 396, Сарқан
– 14 265) және ең шағын қалалар (Қазалы – 6 815, Шиелі – 5694)
деп топтастыруға болады.
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Соңғы халық санағының дерегіне қарасақ, аймақтағы облыстарда тіркелген этностар саны әртүрлі (Қызылорда облысында
70 этнос, Жамбыл облысында 86 этнос, Алматы және Оңтүстік
Қазақстан облыстарында 105 этнос). Алайда бұл этностадың саны
мен қоныстану жағдайына қарасақ, аймақты әдеттегідей полиэтносты деп айтудан гөрі моноэтносты деуге келеді. Себебі осы тіркелген этностардың жартысына жуығының саны 10 адамға жетпейді, ең көп дегенінің санының өзі (1,0 пайыздан жоғарысы) 5-6
этностан аспайды.
Айталық, Алматы облысында тіркелген 105 этностың 38-нің
саны 10 адамға жетпейді, 100 адамға дейінгісі – 33 этнос, 18 этнос 1000 адамға жетпейді, 1,0 пайызға жуығы – 12 этнос, 1,0 %
жоғарысы – 4 этнос (олар: қазақтар – 67,7%, орыстар – 16,9 %,
ұйғырлар – 8,0% және түріктер – 2,0%). Дәл осындай 105 этнос
тіркелген Оңтүстік Қазақстан облысында 48 этностың саны 10
адамға толмайды, 29-ның саны 100 адамға жетпейді, 1000 адамға
толмайтыны – 17 этнос, 6-ның саны 1,0% жуық және 5 этнос қана
1,0% асады (олар: қазақтар – 72,3%, өзбектер – 16,3%, орыстар –
5,5 %, тәжіктер – 1,2 % және әзірбайжандар – 1,2 %). Ал 86 этносы бар Жамбыл облысы мен 70 этносы бар Қызылорда облысында
саны 10 адамға жетпейтіні сәйкесінше 32-34 этнос, бар-жоғы 100
адамға толмайтыны сәйкесінше 22-17 этнос, 1000 адамға жуығы
сәйкесінше 17-10 этнос, 1,0 % жетпейтіні 9-6 этнос және барлық
тұрғындардың 1,0 %-астамын құрайтыны Жамбыл облысында 6 этнос (қазақтар -71,4%, орыстар – 12,0%, дүнгендер -4,2%,
түріктер – 2,9%, өзбектер – 2,4% және күрдтер – 1,3%) болса,
Қызылорда облысында 3 этнос (қазақтар – 95,3%, орыстар – 2,4%
және кәрістер – 1,2%).
Осы мәліметтерге зер сала қарасақ, аймақ көлемінде өтіп жатқан
әлеуметтік және тілдік үрдерістерде қомақты рөл атқаратын бірнеше ғана ірі этнос бар. Бұл аймақтың барлық тұрғындарының
73,4 пайызын құрайтын қазақтардың өзі, 9,7 пайызды құрайтын
орыстар және үлес салмағы 7,2 пайызға жететін өзбектер мен 7,2
пайызды құрайтын ұйғырлар.
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Аймақтағы облыстардағы халық санын 1989 жылғы халық
санағы мен соңғы 2009 жылғы мәліметпен салыстырсақ, 20 жылда көптеген өзгерістің болғанын байқаймыз. Әсіресе аймаққа
қарайтын төрт облыста да саны жағынан айтарлықтай көбейгені
5-6 этнос қана, олардың барлығы да түркітектес халықтар.
Айталық, Алматы облысында 20 жыл ішінде саны жағынан басым
болып келетіндер қазақтар, ұйғырлар, өзбектер, татарлар және
түріктер. Сол сияқты орыстар мен кәрістердің де саны артқан,
бірақ облыс халқының ішінде алатын үлесі жағынан қазақтар
мен кәрістедің ғана көбейгенін көруге болады. Орыстар 20 жылда 12147 адамға өскенімен, алатын үлесі жағынан 30,1 пайыздан
16,9 пайызға түскен. Ұйғырлар да екі санақ арасында 40359 адамға
көбейген, бірақ облыс тұрғындар ішінде алатын үлесі бойынша
1989 жылы 10,6% болса, 2009 жылғы санақта 8,0% ғана құраған.
Саны жағынан күрт кемігендерге, яғни тарихи отандарына қоныс
аударушы диаспораларға немістер мен украиндар жатады.
Жамбыл облысының тұрғындары екі санақ аралығында 16538
адамға азайған. Олардың ішінде әсіресе орыстар (152 812 адамға),
немістер (65 756 адамға), украиындықтар (28 550 адамға), татарлар (7355 адамға) кеміген. Ал саны жағынан өскендеріне қазақтар
(222373 адамға), түріктер (12675 адамға), өзбектер (2979 адамға)
және басқа этностар (4447 адамға) жатады.
Екі халық санағы аралығындағы (1989-2009 жж) аймақтағы
облыстар бойынша тұрғындарының саны туралы
салыстырмалы мәлімет
Облыс аты және
№
ондағы этностар
1
1
2
3
4
5

2
Алматы облысы
Қазақтар
Орыстар
Өзбектер
Немістер
Ұйғырлар

1989 жылғы халық 2009 жылғы халық
санағы мәліметі
санағы мәліметі
бойынша
бойынша
саны
%
саны
%
3
4
5
6
977373
100,0
1807894
100,0
406823
41,6
1223181
67,7
294236
30,1
306383
16,9
2610
0,3
3581
0,2
61277
6,3
8709
0,5
103704
10,6
144063
8,0

Айырмасы
(+, -)
саны
7
+830521
+816358
+12147
+971
-52568
+40359

%
8
+26,7
+26,1
-13,2
-0,1
-5,8
-2,6
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6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Украиндар
18496
Татарлар
9993
Әзірбайжандар
18313
Түріктер
19146
Кәрістер
5193
Басқа этностар
37582
Жамбыл облысы 1 038 667
Қазақтар
507302
Орыстар
275424
Өзбектер
21512
Немістер
70150
Ұйғырлар
2805
Украиндар
33903
Татарлар
16618
Әзірбайжандар
11653
Түріктер
17145
Кәрістер
13360
Басқа этностар
68795
Қызылорда
644979
облысы
Қазақтар
511976
Орыстар
86042
Өзбектер
1963
Немістер
2108
Ұйғырлар
Украиндар
11497
Татарлар
5934
Әзірбайжандар
564
Түріктер
827
Кәрістер
12182
Басқа этностар
11889
Оңтүстік
1818323
Қазақстан облысы
Қазақтар
1012265
Орыстар
278473
Өзбектер
285042
Немістер
44526
Ұйғырлар
3752
Украиндар
33033
Татарлар
34615
Әзірбайжандар
27049
Түріктер
11051
Кәрістер
11430
Басқа этностар
77087

1,9
1,0
1,9
2,0
0,3
3,8
48,8
26,5
2,1
6,8
0,3
3,3
1,6
1,1
1,7
1,3
6,6

6453
13513
14881
35599
16627
34904
1 022 129
729675
122612
24491
4394
2534
5353
9263
10781
29820
9964
73242

100,0

0,4
0,7
0,8
2,0
0,9
1,9
71,4
12,0
2,4
0,4
0,2
0,5
0,9
1,1
2,9
1,0
7,2

-12043
+3520
-3432
+16453
+11434
-2678
-16538
+222373
-152812
+2979
-65756
-271
-28550
-7355
-872
+12675
-3396
+4447

-1,5
-0,3
-1,1
0,0
+0,6
-1,9
+22,6
-14,5
+0,3
-6,4
-0,1
-2,8
-0,7
0,0
+1,2
-0,3
+0,6

678794

100,0

33815

5,2

79,4
13,3
0,3
0,3
1,8
0,9
0,1
0,1
1,9
1,8

646645
16146
1302
177
136
430
1789
232
1473
8190
2274

95,3
2,4
0,2
0,0
0,0
0,1
0,3
0,0
0,2
1,2
0,3

+134669
-69896
-661
-1931
+136
-11067
-4145
-332
+646
-3992
-9615

+15,9
-10,9
-0,1
-0,3
0,0
-1,7
-0,6
-0,1
+0,1
0,7
1,5

100,0

2469357

100,0

651034

55,7
15,3
15,7
2,4
0,2
1,8
1,9
1,5
0,6
0,6
4,2

1785992
136538
401630
2523
3485
5788
19119
28956
20995
9254
177957

72,3
5,5
16,3
0,1
0,1
0,2
0,8
1,2
0,9
0,4
7,2

+773727
-141935
+396588
-42003
-267
-27245
-15496
+1907
+9944
-2176
+100870

+16,6
-9,8
+0,6
-2,3
-0,1
-1,6
-1,1
-0,3
+0,3
-0,2
+3,0

Қалған екі облыста да түркітілдес халықтың саны мен үлесінің
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өскенін байқасақ, басқа халықтардың саны мен тұрғындар ішінде
алатын үлесі де кемігенін көруге болады.
Белгілі бір елдің немесе аймақтың тілдік ахуалына сол елдің
ұстанған тілдік саясатынан бұрын ұлттық ерекшелігі есер ететіні
аян. Қай кезде де сөйлеушілер саны көп тіл – мықты тіл де,
сөйлеушісі аз тіл – нашар тіл деп саналады. Сондықтан да елімізде қазақ тілінің үстемдігін қалаймыз десек, қазақ ұлтының санын,
қазақ тілінің сөйлеушілерінің санын арттыруымыз керек. Жоғарыда
кестеден көріп отырғанымыздай, екі халық санағы аралығында,
яғни 20 жылда қазақтар Алматы обылысында 41,6 %-дан 67,6%-ға
көтерілсе, Жамбыл облысында 48,8%-дан 71,4%-ға, Қызылорда облысында 79,4%-дан 95,3%-ға және Оңтүстік Қазақстан облысында
55,7%-дан 72,3%-ға артқан. Бұл қазақ халқының тікелей табиғи
өсімі мен алыс-жақын шетелдерден оралған қазақтардың санымен байланысты. Жалпы республиканың 3 өңірінде Астана, Алматы, Маңғыстау облыстарында халық саны көшіқон және табиғи
өсім есебінен көбейсе, зерттеу нысаны болып отырған Оңтүстік
Қазақстан, Қызылорда және Жамбыл облыстарында - тек табиғи
өсіммен халықтың қатары артып отыр.
Екі халық санағы аралығындағы (1989-2009 жж)
Қазақстанның оңтүстік аймағындағы тұрғындарының
саны туралы салыстырмалы мәлімет
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Оңтүстік аймақ
және ондағы
этностар
Барлық халық
Қазақтар
Орыстар
Өзбектер
Немістер
Ұйғырлар
Украиндар
Татарлар
Әзірбайжандар
Түріктер
Кәрістер
Басқа этностар

1989 жылғы халық
2009 жылғы
Айырмасы
санағы мәліметі
халық санағы
(+, -)
бойынша
мәліметі бойынша
саны
%
саны
%
саны
%
4479342
100,0
5978174 100,0
+1495092
2438366
54,4
4385493
73,4
+1947127
+19,0
934175
20,9
581679
9,7
-352496
-11,2
311127
6,9
431004
7,2
+119877
+0,3
178061
4,0
15803
0,3
-162258
-3,7
110261
2,4
150218
2,5
+39957
+0,1
96929
2,2
18029
0,3
-78900
-1,9
67160
1,5
43684
0,7
-23476
-0,8
57869
1,3
54850
0,9
-3019
-0,4
48169
1,1
87887
1,5
+39718
+0,4
42165
0,9
44035
0,7
-1870
-0,2
195060
4,4
165492
2,8
-29568
-1,6
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Жоғарыда келтірілген кестелерге назар аударсақ, тәуелсіздік
жылдары мен одан кейінгі кезеңдерде елде тарихи отандарына
қоныс аударумен өзге этнос өкілдерінің (неміс, украин, белорус,
орыс, татар т. б.) саны азайған. Айталық, 1989 жылғы санақта
аймақ халқының 20,9% құраған орыстар 2009 жылғы санақта
9,7% болған, немістер 4,0 %-дан 0,3%-ға кеміген, украиндар
2,4%-дан 0,3%-ға, татарлар 1,5%-дан 0,7%-ға түскен (2-кесте). Ал
оның есесіне қазақ халқына туысқан халықтардың (өзбек, ұйғыр,
түрік т.б. ) саны өскен. Бұл жағдай өз кезегінде түркітектестердің
біртұтастығына, этностық сәйкесігіне әкелуде.
Жалпы оңтүстік аймақ өзінің географиялық орналасуы жағынан
да бірыңғай Орта Азия мемлекеттерімен, соның ішінде түбі бір
туысқан халықтармен (Қырғызстан, Өзбекстан, Қарақалпақстан)
және олардан басқа түркітілдес этностардың (ұйғыр, түрік,
әзірбайжан, татар, түркімен т.б.) барынша шоғыр орналасқан жері
ретінде ерекшеленеді. Сондықтан оны жоғарыда айтқанымыздай,
моноэтностық аймақ деп еспетеуге де болады. Туыстас этностар
неғұрлым тығыз қоныстанса, соғұрлым этностық сәйкестілік (идентичность) жоғары болады. Бұл сәйкестілік тұрғындардың этностық
туыстығынан, тілдік жақындығынан, діни ұстанымдарының,
сондай-ақ мәдени құндылықтарының ортақтығынан көрінеді.
Халық санағының екі онжылдықтағы мәліметтерін салыстсақ,
1989 жылғы санақта алғашқы қатарларда орыс (20,9%), неміс
(4,0%), украин (2,2%) диаспоралары болса, 2009 жылғы санақта
алғашқы орындарда орыс (9,7%), өзбек (7,2%), ұйғыр (2,5%),
түрік (1,5%), татар (0,9%), әзірбайжан (0,7%) т.б. диаспоралар
орналасқан.
Соңғы санақ мәліметінде 24 түркі халқы тіркелген. Оңтүстік
аймаққа қарайтын 4 облыста да жоғарыда айтып өткендей
түркітілдес этностар барлық тұрғындардың 80 пайыздан астам
үлесін құрайды. Оларды аймаққа қарайтын облыстар бойынша таратып айтар болсақ, Алматы және Жамбыл облыстарында түркітілдес халықтар барлық тұрғындар ішінде алатын үлесі
жағынан бір-бірімен шамалас, сәйкесінше 79,6% және 79,8 %
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құрайды. Ал Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстарында
олар 96,1% және 91,7% арасында.
Аймақтағы туыстас халқтардың сандық үлесі
(2009 жылғы халық санағы мәліметі бойынша)
Облыстар
Алматы облысы
Жамбыл облысы
Қызылорда облысы
Оңтүстік Қазақстан
облысы
Оңтүстік аймақ

Түркі халқы

Славян халқы

Басқа халық

Барлық
халық

саны

%

саны

%

саны

%

1807894
1022129
678794

1439589
815983
652063

79,6
79,8
96,1

315185
128822
16713

17,4
12,6
2,5

53120
77324
10018

2,9
7,6
1,4

2469357

2264720

91,7

143183

5,8

61454

2,5

5978174

5172355

86,5

603903

10,1

201916

3,4

Аймақтың тілдік ахуалына оған қарайтын облыстардағы түрлі
себептерге: миграцияларға, әкімшілік-аумақтық бөліністерге,
қалалардың өсуі – урбанизацияға, мегаполис қалалардың дамуына
т.б. байланысты халық санының өзгеретіні белгілі. Соңғы халық
санағы бойынша қала халқы аймақ халқының 34,6 % құраса,
ауыл халқы 65,4 % құраған. Алайда қазақ халқының басым бөлігі
қалаларда емес, ауылдық жерлерде қоныстанған. Айталық, Алматы облысында қазақтардың 19,7% ғана қалада орналасса, 80,3%
ауылдық жерде. Жамбыл облысында қазақтардың 35,9% қалада,
64,1% ауылда, Қызылорда облысында 40,1% қалада, 59,9% ауылда, Оңтүстік Қазақстан облысында 37,8% қалада, 62,2% ауылда
қоныстанған. Кеңес үкіметі кезінде қалада қоныстанғандардың
басым бөлігі ұлттың оқыған-тоқыған бар зиялы қауымы, бетке
ұстар азаматтары болды, міне, соларды ассимилияцияға ұшырату
үшін ауыл қазақтарын қалаға мөлшермен ғана қоныс аудартты,
сөйтіп қалада қазақтың тілін, ділін, мәдениетін т.б. ата-баба
құндылықтарын осылайша құрту саясаты жүргізілді. Бүгінде
аймақтағы қазақтардың қалаға қоныс аударуы қарқынды түрде
жүруде. Бұл өз кезегінде қалалық жерде қазақ тілінің өркендеуіне,
басым қолданыстағы орыс тілінің ықпал ету аясын шектеуге, қазақ
тілінің қала тіліне айналуына негіз болуда.
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Аймақтың тілдік ахуалын сипаттауда, оған кешенді талдау
жасағанда аймақта қолданылатын тілдер мен сол тіл иелерінің жас
ерекшеліктері де басты назарда болуы керек. Аймақ халқының жас
көрсеткіштерін 2009 жылғы халық санағының мәліметі бойынша
қарастырар болсақ, 14 жасқа дейінгі жасөспірімдер мен балалар
29,4 %, 15–69 жас арсындағы жастар мен ересектер – 63,9 %, 70
жастан жоғары қарттар – 6,7 %. Осы мәліметтерді аймақ халқының
этностық құрамы жағынан алсақ, онда «ең жасы» қазақтар, жастар бұл титулды ұлт өкілдерінің 97,7 % құраса, өзбекерде жастар
қауымы – 97,5%, түріктерде 97,0- %, кәрістерде – 93,8%, орыстарда – 90,6% құрайды. Осыдан және төмендегі 5-кестеден көрініп
тұрғандай, орыстар мен кәрістер «қарттық кезеңде», орыстардың
9,4 пайызы 70 жастан асқандар, кәрістердің 70 жастан асқан
қарттары диаспораның 6,2% құрайды.
Аймақ халқының жас ерекшеліктері бойынша көрсеткіштері
Облыс

Барлық халық

саны
Барлық халық 5978174
Қазақтар
4385493
Орыстар
581679
Ұйғырлар
150218
Түріктер
87887
Кәрістер
44035
Өзбектер
431004
Басқа этностар 165492

%
100,0
73,4
9,7
2,5
1,5
0,7
0,7
2,8

0-14 жасқа дейін
саны
1757608
1361463
101846
51202
21525
8487
145157
67928

%
29,4
31,0
17,5
34,1
24,5
19,3
33,7
22,8

15-69 жас
саны
3822150
2921080
425430
92825
63720
32817
275216
11062

%
63,9
66,6
73,1
61,8
72,5
74,5
63,9
3,7

70 жастан
жоғары
саны
%
398416 6,7
102950 2,3
54403
9,4
6191
4,1
2642
3,0
2731
6,2
10631
2,5
218868 73,5

Аймақ халқының облыстар межесіндегі жас ерекшеліктері
Ірі этностар

Барлық
халық
Қазақтар
Орыстар
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Барлық халық

0-14 жасқа дейін

саны

%

саны
%
Алматы облысы

1807894

100,0

456850

1223181
306383

67,7
16,9

334188
53770

15-69 жас

70 жастан
жоғары
саны
%

саны

%

25,3

1275882

70,6

75162

4,1

27,3
17,6

854234
225516

69,9
73,6

34759
27097

2,8
8,8

Ұйғырлар
144063
Түріктер
35599
Кәрістер
16627
Өзбектер
3581
Басқа этностар 78460

99252
24775
12514
2683
56908

68,9
69,6
75,3
75,0
72,5

5393
1362
1022
97
5432

3,7
3,8
6,1
2,7
6,9

694929

68,0

36627

3,6

219885
30,2
493550
21351
17,4
89077
766
30,3
1675
8806
29,5
19992
6505
26,6
17175
1844
18,5
7433
1727
18,6
6629
29689
31,7
59398
Қызылорда облысы

67,6
72,6
66,2
67,0
70,2
74,6
71,6
63,3

16240
12184
90
1022
811
687
907
4686

2,2
10,0
3,6
3,5
3,3
6,9
9,8
5,0

256436

37,8

219670

32,3

95,5
196570
30,4
434150
2,2
2908
18,0
11746
1,2
1644
20,1
6101
0,02
30
22,1
100
0,2
314
24,1
939
0,2
415
28,2
1014
0,7
807
16,5
3695
Оңтүстік Қазақстан облысы

67,1
72,7
74,5
73,5
72,1
68,8
75,4

15925
1492
445
6
49
44
400

2,5
9,3
5,4
4,1
3,8
3,0
8,2

2469357

100,0

807497

32,7

1594903

64,6

66957

2,7

1785992
401630
136538
29742
9254
8399
97802

72,3
16,3
5,5
1,2
0,4
0,3
4,0

610820
137537
23817
10988
1908
2842
19585

34,2
34,3
17,4
36,9
20,6
33,8
20,0

1139146
254419
99091
18052
6769
5343
72083

63,8
63,3
72,6
60,7
73,1
63,6
73,7

36026
9674
13630
702
577
214
6134

2,0
2,4
10,0
2,4
6,2
2,6
6,3

Барлық
1022129
халық
Қазақтар
729675
Орыстар
122612
Ұйғырлар
2531
Түріктер
29820
Өзбектер
24491
Кәрістер
9964
Татарлар
9263
Басқа этностар 93773
Барлық
678794
халық
Қазақтар
646645
Орыстар
16146
Кәрістер
8190
Ұйғырлар
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Өзбектер
1302
Түріктер
1473
Басқа этностар 4902
Барлық
халық
Қазақтар
Өзбектер
Орыстар
Ұйғырлар
Кәрістер
Түріктер
Басқа этностар

8,0
2,0
0,9
0,2
4,3
100,0
71,4
12,0
2,9
2,4
1,0
0,9
9,2
100,0

39418
27,4
9462
26,6
3091
18,6
801
22,4
16120
20,5
Жамбыл облысы
290573

202688

28,4

29,9

Белгілі бір елдің не оның ішкі әкімшілік-аумақтық бөлінісіндегі
тілдік ахуалды сипаттауда сол жерде тұратын этностардың ұлттық
құрамы мен олардың тілдерінің таралу шегін, тілдік бағыт125

бағдарын қарастыру керек. Сондықтан біз аймақтағы әлеуметтік
және тілдік үдерістерде қомақты рөл атқаратын тоғыз этносқа жекелей тоқталуды жөн көрдік.
Қазақтар. Жоғарыда баяндалған әртүрлі демографиялық
процестердің және сонымен байланысты мәлімет-деректердің
барлығы аймақта қазақ тілінің қызмет аясын айқындауға, қазақ
тілінің дамуына, таралуына сипаттама жасап, қорытынды
шығаруға мүмкіндік береді. Соңғы халық санағының мәліметі
бойынша оңтүстік аймаққа жататын төрт облысты қоса есептегенде 4 385 493 қазақ тұрады. Бұл – тұрғындардың 73,4 пайызын, яғни
аймақтың барлық аумағында қазақтардың саны жағынан басым
екені көрінеді. Айталық, зерттеу нысаны болып отырған Алматы
облысында қазақтар 16 ауданның 15-інде және облысқа қарайтын
3 қаланың 2-еуінде басым көпшілікті құрайды. Тек бір қалада (Текелі қаласында орыстардан кейінгі екінші орынды алады. Орыстар
– 48,3%, қазақтар – 43,2%), және бір ауданда (Ұйғыр ауданында
ұйғырлардын кейінгі екінші орынды алады. Ұйғырлар – 56,5%,
қазақтар – 42,3%) [48, 20.].
Сондай-ақ Оңтүстік Қазақстан облысының орталығы мен
облысқа қарайтын 3 қалада басым көпшілікте болса, бір ғана ауданда, Сайрам ауданында, өзбектерден кейінгі орынды алады
(өзбектер – 60,5%, қазақтар – 31,4%). Ал Жамбыл және Қызылорда
облыстарында басым көпшілікті құрады. Бұл аймақтағы қазақ тілді ортаның қаймағы бұзылмағанын, қазақ тілінің өмірдің қай саласында да қолданатын, басым, мықты екендігінің қайнар көзін
көрсетеді.
Аймақтағы қазақтардың – 99,4 пайызы соңғы халық санағының
мәліметінде өз ұлтының тілін ана тілін деп деп санаса, қалған 0,6
пайызы өзге тілді ана тілім деп көрсеткен. Бұл - 27682 адам, оның
16364 адамы Алматы облысында, 4297-сі Жамбыл облысында,
1398-і Қызылорда облысында және 5623-і Оңтүстік Қазақстан облысында тұрады. Өзге тілді ана тілім деп санайтын қазақтардың
13184-і ер адам болса, 14498-і әйел, олардың 11477-сі қалалы жерде, 16205-і ауылда тұрады. Дегенмен бұлар өз ұлтының тілін ана
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тілім деп санамағанымен, қазақ тілінен мақұрым қалған немесе
мүлдем білмейді деп санауға болмайды. Олар қазақ тілін әртүрлі
деңгейде екінші тіл ретінде меңгергені даусыз. Керісінше, өз
ұлтының тілін ана тілім деп санайтын 4357811 (99,4%) қазақтың
барлығы да қазақ тілін жетік біледі деп айтуға болмайды.
Аймақ халқының ана тілі бойынша бөлінісі
Осы ұлт адамдарының
саны
адам
%
Барлық халық 5978174
100,0
Қазақтар
4385493
73,4
Орыстар
581679
9,7
Ұйғырлар
150218
2,5
Түріктер
87887
1,5
Кәрістер
44035
0,7
Татарлар
43684
0,7
Күрдтер
35247
0,6
Украиндар
18029
0,3
Өзбектер
431004
7,2
Басқа этностар
200898
3.4
Этностар

Ана тілім деп көрсеткендер:
Өз ұлтының тілін
Басқа ұлттыңтілін
адам
%
адам
%
5784226
100,0
193948
100,0
4357811
99.4
27682
0.6
562086
96.6
19593
3.4
125145
83.3
25073
16.7
82288
93.6
5599
6.4
18591
42.2
25444
57.8
27880
63.8
15804
36.2
31498
89.4
3749
10.6
6107
33.9
11922
66.1
417923
97.0
13081
3.0
154897
77.1
46001
22.9

Аймақ халқының облыстар межесіндегі
ана тілі бойынша бөлінісі
Ана тілім деп көрсеткендер:
Осы ұлт адамдарының
саны
Өз ұлтының тілін
Басқа ұлттың тілін
адам
%
адам
%
адам
%
Алматы облысы
Барлық халық
1807894
100.0
1707383
94,4
100511
5,6
Қазақтар
1223181
67,7
1206817
98,7
16364
1,3
Орыстар
306383
19,9
292692
95,5
13691
4,5
Ұйғырлар
144063
8,0
120644
83,7
23419
16,3
Түріктер
35599
2,0
32654
91,7
2945
8,3
Кәрістер
16627
0,9
7052
42,4
9575
57,6
Татарлар
13513
0,7
7754
57,4
5759
42,6
Күрдтер
13517
0,7
11478
84,9
2039
15,1
Украиндар
6458
0,4
1814
28,1
4644
71,9
Өзбектер
3581
0,2
2463
68,8
1118
31,2
Басқа этностар
44972
2,5
24015
53,4
20957
46,6
Этностар
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Барлық халық
Қазақтар
Орыстар
Түріктер
Өзбектер
Күрдтер
Кәрістер
Татарлар
Украиндар
Ұйғырлар
Басқа этностар

1022129
729675
122612
29820
24491
13322
9964
9263
5353
2534
75095

Барлық халық
Қазақтар
Орыстар
Кәрістер
Татарлар
Түріктер
Өзбектер
Украиндар
Ұйғырлар
Күрдтер
Басқа этностар

678794
646645
16146
8190
1789
1473
1302
430
136
9
2674

Барлық халық
Қазақтар
Өзбектер
Орыстар
Түріктер
Татарлар
Кәрістер
Күрдтер
Украиндар
Ұйғырлар
Басқа этностар

2469357
1785992
401630
136538
20995
19119
9254
8399
5788
3485
78157

Жамбыл облысы
984980
96,4
71,4
725378
99,4
12,0
119859
97,8
2,9
28339
95,0
2,4
21508
87,8
1,3
12205
91,6
1,0
4092
41,1
0,9
5511
59,5
0,5
1962
36,7
0,2
1876
74,0
7,3
64250
85,6
Қызылорда облысы
667518
98,3
95,3
645247
99,8
2,4
15596
96,6
1,2
2292
28,0
0,3
810
45,3
0,2
1402
95,2
0,2
809
62,1
0,1
119
27,7
0,0
71
52,2
0,0
2
22,2
0,4
1170
43,8
Оңтүстік Қазақстан облысы
2424345
98,2
72,3
1780369
99,7
16,3
393143
97,9
5,5
133939
98,1
0,9
19893
94,8
0,8
13805
72,2
0,4
5155
55,7
0,3
7813
93,0
0,2
2212
38,2
0,1
2554
73,3
3,2
65462
83,8

37149
4297
2753
1481
2983
1117
5872
3752
3391
658
10845

3,6
0,6
2,2
5,0
12,2
8,4
58,9
40,5
63,3
26,0
14,4

11276
1398
550
5898
979
71
493
311
65
7
1504

1,7
0,2
3,4
72,0
54,7
4,8
37,9
72,3
47,8
77,8
56,2

45012
5623
8487
2599
1102
5314
4099
586
3576
931
12695

1,8
0,3
2,1
1,9
5,2
27,8
44,3
7,0
61,8
26,7
16,2

Олардың ішінде қазақ тілін ана тілім деп санағанымен оны
мүлде білмейтіндері бар. Белгілі қоғам қайраткері, профессор
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тор жасырын жатыр, яғни ұяттылық сезімі тұрғысынан қазақтар
ана тілін білмейтінін мойындағысы келмейді [47].
Ғалымдар тілдік факторда ұлттық негізгі жекелік бөлгісі екенін
және ол өте сезімтал әрі маңызды болатынын айтады. Сондықтан
осы белгілеріне қарай қазақтарды қазақтілді және орыстілді деп
бөледі. Қазақ социумының тамырлас болуы немесе тамырының
қол үзуі бойынша аумақтың, рулық тегі жағынан, сондай-ақ тарихи
отанына оралуы жағынан жік-жікке бөлінетіндігі туралы мәселе
жиі көтеріледі. Демек, қазақ қоғамының ішкі бірлігін күш сала
отырып нығайтудың айрықша мәні бар. Қазіргі қазақтар ғасырлық
дәстүрге сүйене отырып, бірліктің, төзімділіктің және патриоттың
үлгісін көрсетуі керек, тіл бұл жерде басты бітіруші фактор ретінде қызмет атқара алады.
Соңғы халық санағының мәліметінде аймақ тұрғындарының
15 жас және адам жоғары жастағылардың 3792098-і (90,0%) қазақ
тілін ауызша түсінемін, оның ішінде 3417215-і (81,1%) еркін оқи
аламын және оның 3284750-і (77,9%) еркін жаза аламын деп
көрсетеді.
Ал қазақтардың өз арасында 2979978-і (98,5%) қазақ тілін ауызша түсінеді, сөйлей алады, 2933282-і (97,0%) еркін оқиды және
оның 2883226-ы (95,3%) еркін жаза алады.
Аймақ халқының облыстар бойынша
қазақ тілін меңгеру деңгейі
(15 және одан жоғары жастағылар)

Этностар

Барлық
халық
Қазақтар

соның ішінде тілдерді меңгеру деңгейі бойынша
қазақ тілі
адам
пайызбен
Осы этнос
соның ішінде
соның ішінде
адамдарысоның
соның
ның саны ауызша
ауызша
ішінде
ішінде
еркін
еркін
түсінеді
түсінеді
оқиды
оқиды
еркін
еркін
жазады
жазады
Алматы облысы
1351044

1131094

981202

939180

83,7

72,6

69,5

888993

863568

840597

820833

97,1

94,6

92,3
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Орыстар
Ұйғырлар
Түріктер
Кәрістер
Өзбектер
Татарлар
Күрдтер
Украиндар
Басқалар
Барлық
халық
Қазақтар
Орыстар
Ұйғырлар
Түріктер
Өзбектер
Күрдтер
Кәрістер
Татарлар
Украиндар
Басқалар
Барлық
халық
Қазақтар
Орыстар
Кәрістер
Татарлар
Түріктер
Өзбектер
Ұйғырлар
Украиндар
Күрдтер
Басқалар
Барлық
халық
Қазақтар
Өзбектер
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252643
104645
26137
13536
2780
11231
9597
5896
35586

93947
101159
23274
5463
2496
9346
6853
2067
22921

731556

629928

26308
19505
78811
68749
11797
10043
1625
1277
1728
1520
5924
5124
2648
2221
516
361
11248
9547
Жамбыл облысы

37,2
96,7
89,0
40,4
89,8
83,2
71,4
35,1
64,4

10,4
75,3
45,1
12,0
62,2
52,7
27,6
8,8
31,6

7,7
65,7
38,4
9,4
54,7
45,6
23,1
6,1
26,8

538062

86.1

75.9

73.6

509795
101261
1768
21014
17826
9134
8120
7536
4834
50268

504996
498989
492493
38949
9819
7026
1587
1092
984
19441
10127
8222
16583
10946
9318
6768
3352
2660
3677
1131
826
6233
3721
3188
1879
470
349
29815
15801
12996
Қызылорда облысы

99.1
38.5
89,8
92.5
93.0
74.1
45.3
82.7
38,9
59,3

97.9
9.7
61,8
48.2
61.4
36.7
13.9
49.4
9,7
31,4

96.6
6.9
55,7
39.1
52.3
29.1
10.2
42.3
7,2
25,9

476106

464778

97,6

94,7

93,4

450075
13238
6522
1543
1058
988
106
388
6
2182

446623
443325
438707
99,2
8195
2442
1942
61,9
4467
1358
1038
68,5
1385
824
724
89,8
1034
767
573
97,7
928
742
677
93,9
105
90
82
99,1
225
67
53
58,0
6
3
3
100,0
1810
1044
919
83,0
Оңтүстік Қазақстан облысы

98,5
18,7
20,8
53,4
72,5
75,1
84,9
17,3
50,0
47,8

97,5
14,7
15,9
46,9
54,2
68,5
77,4
13,7
50,0
42,1

1656860

1566298

1429903

1362790

94,5

86,3

82,2

1175172
264093

1164791
256291

1150371
204239

1131193
169395

99,1
97,0

97,9
77,3

96,3
64,1

555448

450662

444718

Орыстар
Түріктер
Ұйғырлар
Кәрістер
Күрдтер
Украиндар
Татарлар
Басқалар

112721
14660
2423
7346
5557
5180
15631
54077

54652
14220
2342
4075
5317
2463
13384
48763

14615
10382
1999
1178
4467
607
7588
34457

10415
9225
1826
859
4196
456
6262
28963

48,5
97,0
96,7
55,5
95,7
47,5
85,6
91,2

13,0
70,8
82,5
16,0
80,4
11,7
48,5
63,7

9,2
62,9
75,4
11,7
75,5
8,8
40,1
53,6

Аймақ халқының қазақ тілін меңгеру деңгейі
(15 және одан жоғары жастағылар)

Этностар

Барлық
халық
Қазақтар
Орыстар
Өзбектер
Ұйғырлар
Түріктер
Татарлар
Кәрістер
Күрдтер
Украиндар
Басқалар

соның ішінде тілдерді меңгеру деңгейі бойынша
қазақ тілі
адам
пайызбен
Осы этнос
соның ішінде
соның ішінде
адамдарысоның
соның
ның саны ауызша
ауызша
ішінде
еркін
еркін ішінде
түсінеді
түсінеді
оқиды
оқиды еркін
еркін
жазады
жазады
4215566

3792098

3417215

3284750

90,0

81,1

77,9

3024035
479863
285687
108942
62869
35941
35524
24294
16298
142113

2979978
195743
276298
105193
57969
30348
17682
18944
6634
103309

2933282
53184
217655
81992
33073
18057
5292
10470
1660
62550

2883226
38888
180910
71641
28063
15298
4000
9080
1219
52425

98,5
4,8
96,7
96,6
92,2
84,4
49,8
78,0
40,7
72,7

97,0
11,1
76,2
75,3
52,6
50,2
14,9
43,1
10,2
40,0

95,3
8,1
63,3
65,8
44,6
42,6
11,3
37,4
7,5
36,9

Осы айтылғандарды аймаққа қарайтын облыстар бойынша дәлірек қарастырар болсақ, Алматы облысында қазақ тілін
жетік меңгерген этностар (90-100% арасында): абхаз (1 адам)
-100%, нивхи (1 адам) -100%, коми (1 адам) -100%, жапондар (1
адам) -100%, тувалар (2 адам) -100%, чехтар (2 адам) -100%, адыгелер (3 адам) -100%, крымшақтар (7 адам) -100%, таттар (14 адам)
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- 92,9%, ұйғырлар (104645 адам) – 96,7%, қырғыздар (1666 адам)
-93,8%, моңғолдар (46 адам) - 91,3%), өзбектер (2780 адам) - 89,8%.
Облыс бойынша қазақ тілін мүлдем білмейтін, түсінбейтін
этностарға: агул, даргин чукча, нанай, эвен, ветнам, табасарандар, австриалықтар, кубалықтар, шведтер, венгерлер, манси, абазин, финдер жатады.
Жамбыл облысында қазақ тілін жетік меңгерген этностар
(90-100% арасында): шуван (1 адам) -100%, кубалық (1 адам)
-100%, жапон (1 адам) -100%, абазин (1 адам) -100%, тувалар (2
адам) -100%, қырымшақ (6 адам) -100%, лактар (7 адам) -100%,
мансилер (5 адам) -100%, қарақалпақ (155адам) - 99,4%, өзбектер
(17826 адам) - 93,0%, қырғыздар (5555 адам) - 96,2%, балқарлар
(259 адам) - 93,1%, алтайлар (15 адам) - 93,3%, түріктер (21014
адам) - 92,5%, ұйғырлар (1768 адам) - 89,8%. Енді облыстағы қазақ
тілін мүлдем білмейтін, түсінбейтін этностарға тоқталсақ,
олар: серб, хорват, чех, черкестер, абхаздар.
Қызылорда облысында қазақ тілін жетік меңгерген этностар
(90-100% арасында): алтайлар (1 адам) -100%, адыгейлер (1 адам)
-1 00%, аварлар (1 адам) - 100%, шорлар (1 адам) - 100%, дүнгендер
(1 адам) - 100%, румындар (1 адам) - 100%, словактар (1 адам) 100%, финдер (1 адам) - 100%, хорваттар (1 адам) - 100%, кабардин
(1 адам) - 100%, қырым татарлары (2 адам) - 100%, сығандар (2
адам) - 100%, осетиндер (3 адам) - 100%, ауғандар (3 адам) - 100%,
черкестер (4 адам) - 100%, күрдтер (6 адам) - 100%, қарақалпақ (12
адам) - 100%, ұйғырлар (106 адам) - 99,1%, қырғыздар (118 адам) 98,3%, түріктер (1058 адам) - 97,7%, түркімендер (27 адам) - 96,3%,
өзбектер (988 адам) - 93,9%, башқұрттар (169 адам) - 92,9%,шешендер (618 адам) - 91,1%. Ал қазақ тілін мүлдем білмейтін,
түсінбейтін этностарға мансылар мен балқарлар жатады.
Оңтүстік Қазақстан облысында қазақ тілін жетік меңгерген
этностар (90-100% арасында): табасарандар (1 адам) -100%,
удиндер (1 адам) -100%, талыштар (1 адам) -100%, черкестер (2
адам) -100%, қырымшақтар (2 адам) -100%, абазиндер (2 адам)
-100%, шорлар (3адам) -100%, мансылар (1 адам) -100%, кабар132

диндер (7 адам) -100%,таттар (9 адам) -100%, құмықтар (15 адам)
-100%, қарақалпақтар (149 адам) -99,3%, албандар (171 адам)
-97,1%, өзбектер (264093 адам) -97,0%, түріктер (14660 адам)
-97,0%, ұйғырлар (2423 адам) -96,7%, қырғыздар (1449 адам)
-96,3%, әзірбайжандар (20217 адам) -95,9%, тәжіктер (18754
адам) -95,9%, күрдтер (5557 адам) -95,7%, парсылар (2840 адам)
-93,7%, түркімендер (640 адам) -93,3%, ноғайлар (15 адам) -93,3%,
балқарлар (29 адам) -93,1%, арабтар (22 адам) -90,9%, қарашайлар
(156 адам) -90,4%, қалмақтар (1 0адам) -90,0%. Облыстағы қазақ
тілін мүлдем білмейтін, түсінбейтін этностар: ассириялықтар,
славактар, сербтер, шведтер, француздар, италяндықтар, румындар.
Келтірілген мәліметтерге назар аударсақ, аймақта саны жағынан
қазақтардан кейінгі екінші орынды алатын ірі этнос орыстардың
4,8% қазақ тілін ауызша түсінетін, оның 11,1% еркін оқи алатын
және 8,1% еркін жаза алатын деп мәлімдейді.
Саны жағынан үшінші басымдылыққа ие өзбектердің (барлық
тұрғындар ішінде алатын үлесі - 7,2%) 96,7 % қазақ тілін ауызша
түсінемін, оның 76,2% еркін оқи алатынын, 63,3% еркін жаза алатынын көрсетеді.
Кестеден көрініп тұрғандай, аймақта, жалпы Қазақстанда қазақ
тілін меңгерген, оның мемлекеттік мәртебесін жүзеге асыруда барынша атсалысып, тікелей көмекті түркітектес этностар көрсетеді.
Олардың ішінде, әсіресе, саны жағынан біршама ірі болып келетін
этностар ішінде өзбектерді (96,7), ұйғырларды (96,6), түріктерді
(92,2), татарларды(84,4) т.б. айтуға болады (9- кесте).
Ал орыстар, сондай-ақ славянтектес украин, белорус, поляк т.б.
мемлекеттік тіл – қазақ тілін меңгеруге әлі де ден коймағандығы
байқалады, мысалы, орыстардың 40,8% украиндардың – 40,7
белорустардың 39,1% және поляктардың 45,4% осы уақытқа дейін
қазақ тілін ауызша да түсінбейтіні қанжылтады.
Орыстар аймаққа қарайтын барлық облыстарда бар, үш облыста барлық тұрғындардың ішінде қазақтаран кейінгі екінші орынды алса, бір облыста (Оңтүстік Қазақстан) үшінші орныды алады.
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Орыстар аймақ халқының 9,7 пайызын құрайды. Олардың 55,6%
қалада, 44,4% ауылда тұрады. 45,1% ер, 54,9% әйелдер.
Соңғы санақ мәліметінде орыстардың 96,6% өз ұлтының тілін
ана тілім санаса, 3,4% басқа этностың тілін ана тілім деп есептейді.
Халақ санағының мәліметінде 15 жас және одан жоғары
жастағылардың ішінде орыс тілін ауызша түсінемін дейтіндер
90,9% құраса, олардың 77,1% еркін оқи аламын, 76,1% еркін жаза
аламын деп көрсеткен. Ал орыстардың өз этносының тілін сол
жастағылардың 97,4% ауызша түсінемін, 96,4% еркін оқи аламын,
95,0% еркін жаза аламын деп мәлімдеген.
Орыс тілін орыстардың өздерінен де жақсы меңгерген біршама көп санды болып келетін этностар ішінде алдымен кәрістерді
(98,2%), украиндарды (98,1 %) татарларды (97,8%) айтуға болады.
Өзбектер – тұрғындар ішіндегі сандық үлесі жағынан
үшінші орынды алатын этностардың бірі. Олар аймақ халқының
7,2 пайызын құрайды. Олардың басым бөлігі ауылдық жерлерге қоныстанған (Өзбекстанмен шекаралас аудандарда жиі
қоныстанған) яғни 64,5% ауылда тұрады. Қалада тұратыны 35,5%. Өзбектер көбінесе Оңтүстік Қазақстан облысында шоғыр
орналасқан, облыс халқының 16,3 пайыз құрайды. Олар әсіресе
Сайрам ауданында өте шоғыр қоныстанған, бұл ауданында
олардың саны қазақтардың екі есеге көп. Барлық тұрғындардың
60,5% құрайды. Сондай-ақ өзбектер Түркістан қаласында (33,4%),
Кентау (26,0%), Төле би ауданында (14,4%), Шымкентте (6,3%)
көптеп кездеседі. Жамбыл облысында Тараз қаласында (6,3%),
Мерке ауданында (2,1%) біршама шоғыр қоныстанса, қалған облыстарда мұндай емес, шашыраңқы қоныстанған.
Өзбектердің ішінде өз ұлтының тілін ана тілім деп санайтыны
– 97,0%, қалған – 3,0% өзге этнос тілін ана тілім деп қабылдаған.
Аймақтағы өзбектердің 15 жас және адам жоғары жастағылардың
ішінде 96,7% қазақ тілін ауызша түсінетіндігін,76,2% еркін оқи
алатыны және 63,3% еркін жаза алатынын санақ қорытындысында
мәлімдеген. Ал орыс тілін сол жастағы өзбектердің 93,0% ауызша
түсінемін, оның ішінде 78,9% еркін оқи аламын, 68,3% еркін жаза
аламын деп көрсеткен.
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Ұйғырлар – халықтың 2,5 пайызын құрайтын аймақтағы
төртінші ірі этностардың бірі. Олардың 85,2 пайызы ауылдық жерлерде қоныстанған, оның ішінде басым бөлігі Алматы облысының
Ұйғыр ауданында (55,5%), Панфилов ауданында (27,1%), және
Еңбекшіқазақ ауданында (18,6%) тұрады. Қалалы жерлерде
ұйғырлардың небәрі 14,8 % орналасқан.
Ұйғрлардың 83,3 пайызы өз ұлтының тілін ана тілім деп санаса,
16,7 пайызы өзге ұлт тілін ана тілім деп қабылдаған.
Соңғы халық санағы мәліметінде ұйғырлардың 15 жас және
одан жоғарғы жастағыларының қазақ тілін ауызша түсінемін дегені
– 96,6%, оның ішінде 75,3% еркін оқи аламын, 65,8% еркін жаза
аламын деп көрсеткен. Ал орыс тілін осы жастағы ұйғырлардың
95,5% ауызша түсінемін, 86,6% еркін оқи аламын, 79,7% еркін
жаза аламын деп мәлімдейді.
Түріктер - аймақ тұрғындарының 1,5 пайызын құрайтын көп
санды диаспоралардың бірі. Түріктер де ұйғырлар сияқты ауылдық
жерлерге қоныстанған. Олардың ауылда тұратыны - 79,5% болса, қаладағысы - 20,5%. Түріктер аймақтағы барлық облыстар
аумағында бірдей кездесе бермейді. Олардың біршама тығыз
қоныстанған жерлері Алматы облысындағы Еңбекшіқазақ ауданы
– 5.0%, Қарасай ауданы – 5,0%, Талғар ауданы – 1,5%, Жамбыл
облысындағы Меркі ауданында түріктер барлық тұрғындардың
10,7%, құраса, Байзақ ауданында – 8,9%, Тараз қаласында – 5,3%,
Шу ауданында – 5,4%, Жамбыл ауданында – 4,4% құрайды. Ал
оңтүстік Қазақстан облысында түріктер Төле би ауданында - 3,6%,
Сайрам ауданында – 2,7%, Сарыағаш ауданында – 1,2%, құрайды.
Қызылорда облысында тек екі ауданында ғана шоғыр орналасқан
(Қармақшы ауданы – 2,1% және Жаңақорған ауданында – 0,3%).
Кәрістер аймақ тұрғындарының 0,7 пайызын ғана құрайды.
Олардың 29,5 пайызы ауылдық жерде тұрса, 70,5 пайызы қалада
тұрады. Крістердің көп шоғырлаған жерлері: Алматы облысының
Қаратал ауданы (8,3%), Талдықорған қаласы (3,1%), Қапшағай
қаласы (2,4%), Текелі қаласы (1,3%), Көксу ауданы (1,3%,), Ескелді ауданы (1,1%), сондай-ақ Тараз қаласында (2,5%), Шымкент
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қаласында (1,0%), Қызылорда қаласында (2,3%), Байқоңырда
(1,3%), Шиелі ауданында (1,1%) біршама шоғыр қоныстанған.
Аймақтағы кәріс диаспораның 42,2 пайызы өз этносының тілін
ана тілім деп санаса, 57,8 пайызы өзге этнос тілін ана тілім деп
есептейді.
Халық санағының мәліметінде 15 жас және одан жоғары
жастағы кәрістердің қазақ тілін ауызша түсінетіні – 49,8% (17682
адам), оның ішінде 14,9% (5292 адам) еркін оқиды, 11,3% (4000
адам) еркін жазады. Ал орыс тілін осы жастағы кәрістердің 98,2%
ауызша түсінемін, 92,3% еркін оқимын, 96,3% еркін жазамын деп
көрсеткен. Осыдан көрініп тұрғандай кәрістердің тілдік бағытбағдары бірыңғай орыс тіліне ауған, барынша орыстанған.
Татар диаспорасы да кәрістер сияқты аймақ халқының 0,7
пайызын құрайды. Жалпы саны – 43684 адам. Татарларлардың
61,5% қалада, 38,5% ауылдық елді-мекендерде орналасқан.
Олар аймаққа қарайтын облыстарда әртүрлі санда шашырап
қоныстанған. Облыс елді-мекендеріндегі тұрғындарының шамамен 5-6 орындарды алады.
Татарлардың жартысынан астамы, яғни 63,8% өз ұлтының тілін
ана тілім деп санаса, 36,2% ана тілін өзге ұлт тіліне ауыстырған.
Соңғы халық санағының мәліметенде 15 жас және жоғары
жастағы татарлардың 84,4% қазақ тілін ауызша түсінемін десе,
соның 50,2% еркін оқи аламын, 42,6% еркін жаза аламын деп
көрсеткен.
Күрдтер аймақ халқының 0,6 пайызын құрайды. Олар әсіресе
Жамбыл облысында (1,3%) және Алматы облысында (0,7%) біршама шоғыр қоныстанған. Басым бөлігі ауылдық жерде 84,7%,
қалған бөлігі 15,3% қалада тұрады. Аймақтағы күрдтердің 89,4%
өз этносының тілін ана тілім деп санаса, 10,6% ана тілін өзге тілге
ауыстырған.
15 жас және адам жоғары жастағы күрд азаматтарының 78,0
пайызы қазақ тілін ауызша түсінеді, оның 43,1% еркін оқи алса,
37,4% еркін жаза аламын деп көрсеткен санақ мәліметінде.
Украиндар – аймақ халқының 0,3 пайызын құрап, жалпы есеп136

те тұрғындар ішіндегі үлесі жағынан тоғызыншы орынды алатын
диаспора. Олардың жартысынан астамы, яғни 56,8% қалада, 43,2
% ауылдық жерде қоныстанған. Украиндар да немістер мен белорустар, кәрістер сияқты өз ана тілін жоғалтып, өзге ұлт тіліне қарай
біршама ауыса бастағандар қатарына жатады. Мысалы, аймақтағы
украин диаспорасының небәрі 33,9% ғана өз ұлтының тілін ана
тілім деп санаса, 66,1% өзге тілді (басым бөлігі орыс тілін) ана
тілім деп есептейді.
Санақ мәліметіне сүйенсек, украиндықтардың ішіндегі (15 жас
және адам жоғары жастағы) қазақ тілін ауызша түсінетіні 40,7%
болса, соның 10,2% еркін оқи аламын, 7,5% еркін жаза аламын деп
көрсетеді. Осы жастағы украиндардың орыс тілін меңгеруіне келсек, олардың орыс тілін ауызша түсінетіні – 98,1%, оның ішінде
еркін оқи алатыны – 97,0%, еркін жаза алатыны – 95,7% екен.
Міне, бұл санамаланып өткен тоғыз этнос жоғарыда айтып
өткендей, аймақ көлемінде өтіп жатқан әлеуметтік және тілдік үдерістерде қомақты рөл атқаратын этностар. Аймақтағы
этнолингвистикалық жағдаят шеңберінде қамтылып өтілуге тиісті
мәселелердің біріне ана тілін және екінші тілді білу деңгейлерін
қарастыру жатады. Өз ұлтының тілін меңгеру – бұл ұлттық санасезімнің өсу деңгейін көрсетеді және әрбір адамның қасиетті
борышы. Ал өзге тілді меңгеру күнделікті өмірде қолдану –
әлеуметтік қажеттілік, өмір шындығы.
Оңтүстік Қазақстан аймағындағы этнос тілдерінің меңгерілуі
әр алуан. Жалпы алғанда мынадай: өз ұлтының тілін ана тілім
деп санайтындар барлық тұрғындардың 96,8% құрайды. Ал басқа
ұлттың тілін ана тілім деп санайтындар – 3,2%.
Облыста өз ұлтының тілін ана тілім деп санап, оны меңгеруге
барынша ден қойған этностарға қазақтар мен орыстардың басқа
этностар ішінен: өзбектерді (97,0%), түріктерді (93,6%), күрдтерді
(89,4%), ұйғырларды (83,3%), т.б. айтуға болады.
Аймақта ана тілін ауыстырып, өзге тілге біршама көше бастаған
бірнеше диаспора өкілдері бар. Олар көбіне аз санды болып келетін
қырым татарлары, еврейлер, марийлер, хакастар, тувалықтар т.б.
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олар 100% өзге тілді ана тілім деп санайды. Сол сияқты аймаққа
қарайтын төрт облыстағы кейбір көп санды болып келетін этностар да, шамамен жартысынан астамы, өз ана тілін жоғалтып, өзге
тілді ана тілін деп санайды. Олар: белорустар (72,4), украиндар
(67,3%), немістер (66,0%), поляктар (58,0%) т.б.
Міне, осы және басқа да жағдайлар мен әралуан факторлар
елімізде тіл саясатын дұрыс бағытта жүргізуге, елде және оның
аймақтарында қалыптасқан тілдік ахуалға нақтылы әлеуметтік
лигвистикалық талдау жүргізуді, сипаттама, баға беруді керек
етеді. Бұл өз кезегінде халықтың тілдік бағыт-бағдарын дұрыс
анықтауда, әсіресе мемлекеттік тілдік коғам өміріне енуі, меңгеруі,
оқылуы, қажеттіліктің пайда болуы не болмауы т.б. мәселелеріне,
сондай-ақ халықтың орыс және ағылшын тілдерін меңгеру деңгейі
халықтың сұранысы, олардың мемлекеттік тілді дамытудағы орны
мен рөлін анықтауға жәрдемдеседі.
Қазақстандық диаспоралардың өз этикалық тілдерін білу
деңгейі, олардың қазақ және орыс тілдерін меңгеруі, қоғамдық,
көпұлттылық мәселелері, тілдердің өзара қарыс-қатынасы, әсері,
жақындасуы т.б. мәселелер қамтылып, зерттелуі тиіс.
Аймақ халқының облыстар бойынша
орыс тілін меңгеру деңгейі
(15 және одан жоғары жастағылар)

Этностар

Осы
этнос
адамдарының
саны

Барлық халық
Қазақтар
Орыстар
Ұйғырлар
Түріктер
Кәрістер

1351044
888993
252643
104645
26137
13536
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соның ішінде тілдерді меңгеру деңгейі бойынша
орыс тілі
адам
пайызбен
соның ішінде
соның ішінде
соның
соның
ауызша
ауызша
ішінде
еркін
еркін ішінде
түсінеді
түсінеді
оқиды
оқиды еркін
еркін
жазады
жазады
1237841 1138274 1087592
91,6
84,3
80,5
792669 709929 673371
89,2
79,9
75,7
243631 240916 236429
96,4
95,4
93,6
99978
90446
83286
95,5
86,4
79,6
25502
24227
23522
97,6
92,7
90,0
13202
13053
12884
97,5
96,4
95,2

Өзбектер
Татарлар
Күрдтер
Украиндар
Басқа этностар

2780
11231
9597
5896
35586

Барлық халық
Қазақтар
Орыстар
Ұйғырлар
Түріктер
Өзбектер
Күрдтер
Кәрістер
Татарлар
Украиндар
Басқа этностар

731556
509795
101261
1768
21014
17826
9134
8120
7536
4834
50268

Барлық халық
Қазақтар
Орыстар
Кәрістер
Татарлар
Түріктер
Өзбектер
Ұйғырлар
Украиндар
Күрдтер
Басқа этностар

476106
450075
13238
6522
1543
1058
988
106
388
6
1459

Барлық халық
Қазақтар
Өзбектер
Орыстар
Түріктер
Ұйғырлар
Кәрістер
Күрдтер
Украиндар
Татарлар
Басқа этностар

1656860
1175172
264093
112721
14660
2423
7346
5557
5180
15631
54077

2543
2204
2064
10969
10677
10460
9313
8805
8547
5749
5679
5583
34285
32338
31446
Жамбыл облысы
694442
641402 614447
476813
429762 407197
99869
99192
98330
1711
1607
1547
20511
19068
18136
17450
16702
16223
8712
7879
7376
8018
7978
7921
7404
7189
7050
4762
4711
4664
49192
47314
46003
Қызылорда облысы
421399
370668 342033
395807
345498 317222
13074
12972
12850
6448
6404
6358
1518
1483
1453
1014
954
905
943
856
817
103
96
90
384
380
378
6
6
6
1415
1368
1345
Оңтүстік Қазақстан облысы
1480364 1278253 1162335
1026891
874946
795872
244662
205756
176079
110644
109717
108220
14000
12614
11857
2281
2045
1882
7210
7121
7030
5331
4462
4226
5092
5041
4968
15244
14790
14298
49009
41761
37903

91,5
97,7
97,0
97,5
96,3

79,3
95,1
91,7
96,3
90,9

74,2
93,1
89,1
94,7
88,4

49,9
93,5
98,6
96,8
97,6
97,9
95,4
98,7
98,2
98,5
97,9

87,7
84,3
98,0
90,9
90,7
93,7
86,3
98,3
95,4
97,5
94,1

84,0
79,9
97,1
87,5
86,3
91,0
80,8
97,5
93,6
96,3
91,5

88,5
87,9
98,8
98,9
98,4
95,8
95,4
97,2
99,0
100,0
97,0

77,9
76,8
98,0
98,2
96,4
90,2
86,6
90,6
97,9
100,0
93,8

71,8
70,5
97,1
97,5
94,2
85,5
82,7
84,9
97,4
100,0
92,2

89,3
83,4
92,6
98,2
95,5
94,1
98,1
95,9
98,3
97,5
90,6

77,1
74,5
77,9
97,3
86,0
84,4
96,9
80,3
97,3
94,6
77,2

70,2
67,7
66,7
96,0
80,9
77,7
95,7
76,0
95,9
91,5
64,5
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Аймақ халқының орыс тілін меңгеру деңгейі

(15 және одан жоғары жастағылар)

Этностар

Осы
этнос
адамдарының
саны

Барлық халық
Қазақтар
Орыстар
Ұйғырлар
Түріктер
Кәрістер
Өзбектер
Татарлар
Күрдтер
Украиндар
Басқа этностар

4215566
3024035
479863
108942
62869
35524
285687
35941
24294
16298
142113

соның ішінде тілдерді меңгеру деңгейі бойынша
орыс тілі
адам
пайызбен
соның ішінде
соның ішінде
соның
соның
ауызша
ауызша
ішінде
ішінде
еркін
еркін
түсінеді
түсінеді
оқиды
оқиды
еркін
еркін
жазады
жазады
3834046 3428597 3206407
90,9
77.1
76.1
2692180 2360135 2193662
89.0
78.0
72.5
467218
462794
455829
97.4
96.4
95.0
104073
94194
86805
95.5
86.5
79.7
61027
56863
54420
97.1
90.4
86.6
34878
34556
34193
98.2
97.3
96.3
265598
225518
195183
93.0
78.9
68.3
35135
34139
33261
97.8
95.0
92.5
23362
21152
20155
96.2
87.1
83.0
15987
15811
15593
98.1
97.0
95.7
134588
123435
117306
94,7
86,9
82,5

Аймақ халқының облыстар бойынша
ағылшын тілін меңгеру деңгейі

(15 және одан жоғары жастағылар)

соның ішінде тілдерді меңгеру деңгейі бойынша
ағылшын тілі
адам
пайызбен
Осы этнос
соның ішінде
соның ішінде
Этностар
адамдарысоның
соның
ның саны ауызша
ауызша
ішінде
ішінде
еркін
еркін
түсінеді
түсінеді
оқиды
оқиды
еркін
еркін
жазады
жазады
Алматы облысы
Барлық халық 1351044
188662 117958
90148
14,0
8,7
6,7
Қазақтар
888993
135646 86994
67260
15,3
9,8
7,6
Орыстар
252643
27950 15636
11451
11,1
6,2
4,5
Ұйғырлар
104645
13733
8844
6469
13,1
8,5
6,2
Түріктер
26137
2374
1413
1079
9,1
5,4
4,1
Кәрістер
13536
2112
1176
898
15,6
8,7
6,6
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Өзбектер
Татарлар
Күрдтер
Украиндар
Басқа этностар
Барлық халық
Қазақтар
Орыстар
Ұйғырлар
Түріктер
Өзбектер
Күрдтер
Кәрістер
Татарлар
Украиндар
Басқа этностар
Барлық халық
Қазақтар
Орыстар
Кәрістер
Татарлар
Түріктер
Өзбектер
Ұйғырлар
Украиндар
Күрдтер
Басқа этностар
Барлық халық
Қазақтар
Өзбектер
Орыстар
Түріктер
Ұйғырлар
Кәрістер
Күрдтер
Украиндар
Татарлар
Басқа этностар

2780
11231
9597
5896
35586

295
189
132
1534
895
684
657
318
244
548
294
224
3813
2199
1707
Жамбыл облысы
731556
97860
68287
49814
509795
75739
53808
39648
101261
10548
6699
4627
1768
210
132
99
21014
1453
957
727
17826
2226
1532
1119
9134
422
286
214
8120
1502
999
729
7536
925
644
453
4834
367
228
166
50268
4468
3202
2032
Қызылорда облысы
476106
84628
60314
44271
450075
80192
57633
42409
13238
2053
1263
874
6522
1379
766
531
1543
254
148
100
1058
174
141
84
988
164
110
80
106
34
20
18
388
43
25
19
6
1
1
1
1459
304
207
155
Оңтүстік Қазақстан облысы
1656860
214120 149960 109502
1175172
161747 114086
84312
264093
27494
20126
13871
112721
14174
8556
6117
14660
1585
1168
839
2423
275
194
126
7346
1476
946
724
5557
340
224
169
5180
543
315
225
15631
1980
1232
893
54077
4506
3113
2226

10,6
13,7
6,8
9,3
10,7

6,8
8,0
3,3
5,0
6,2

4,7
6,1
2,5
3,8
4,8

13,4
14,9
10,4
11,9
6,9
12,5
4,6
78,5
12,3
7,6
8,9

9,3
10,6
6,6
7,5
4,6
8,6
3,1
12,3
8,5
4,7
6,4

6,8
7,8
4,6
5,6
3,5
6,3
2,3
9,0
6,0
3,4
4,0

17,8
17,8
15,5
21,1
16,5
16,4
16,6
32,1
11,1
16,7
20,8

12,7
12,8
9,5
11,7
9,6
13,3
11,1
18,9
6,4
16,7
14,2

9,3
9,4
6,6
8,1
6,5
7,9
8,1
17,0
4,9
16,7
10,6

12,9
13,8
10,4
12,6
10,8
11,3
20,1
6,1
10,5
12,7
8,3

9,1
9,7
7,6
7,6
8,0
8,0
12,9
4,0
6,1
7,9
5,8

6,6
7,2
5,3
5,4
5,7
5,2
9,9
3,0
4,3
5,7
4,1
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Аймақ халқының ағылшын тілін меңгеру деңгейі

(15 және одан жоғары жастағылар)

соның ішінде тілдерді меңгеру деңгейі бойынша
ағылшын тілі
адам
пайызбен
Осы этнос
соның ішінде
соның ішінде
Этностар
адамдарысоның
соның
ның саны ауызша
ауызша
ішінде
еркін
еркін ішінде
түсінеді
түсінеді
оқиды
оқиды еркін
еркін
жазады
жазады
Барлық халық 4215566
585270
396519 293735
13,9
9,4
7,0
Қазақтар
3024035
453324
312521 233629
15,0
10,3
7,7
Орыстар
479863
54725
32154
23069
11,4
6,7
4,8
Ұйғырлар
108942
14252
9190
6712
13,1
8,4
6,2
Түріктер
62869
5586
3679
2729
8,9
5,9
4,3
Кәрістер
35524
6469
3887
2882
18,2
10,9
8,1
Өзбектер
285687
30179
21957
15202
10,6
7,7
5,3
Татарлар
35941
4693
2919
2130
13,1
8,1
5,9
Күрдтер
24294
1420
829
628
5,8
3,4
2,6
Украиндар
16298
1501
862
634
9,2
5,3
3,9
Басқа этностар
142113
13091
8721
6120
9,2
6,1
4,3

4.5 Тілдік жағдаяттың геосаяси типологиясы
Бүгінгі әлемде этнотілдік процестердің сипатына байланысты
шартты түрде үш негізгі геополитикалық аймақты бөліп көрсетуге
болады:
1.«Батыс» геополитикалық аймағы, оған Батыс Европа мен
Солтүстік Америка (дамыған елдер).
2.КСРО-ның ыдырауынан келіп пайда болған жаңа тәуелсіз
мемлекеттер аймағы (өз тарихтарында «өтпелі» кезеңді бастан
кешіріп отырған елдер).
3.Үшінші дүние елдері (дамушы елдер).
Енді осыларға қысқаша мәлімет беріп өтейік.
1.Батыста экономикалық және макросаяси интеграция нәтижесінде қарама-қарсы тенденция – аймақтық «жаңа федералдық» тілдік одақтар, яғни орташа және азшылық этностардың са142

яси, мәдени автономиясы күш алуда. «Кіші отанның» этнотілдік
ғұрпын сақтап және қайта өркендету арқылы адамдар өздерінің
«жекелік құқығын» қорғауға талпынып отыр. Бұл түптеп келгенде жаппай стандарттау мен глобализмнен қорғанудың бір жолы.
Қарап отырсақ, түрлі халықтардың өз тамырына тартып, ешқашан
қайталанбайтын ана тіліне деген құштарлығы артып отырғанын
көреміз. Аймақтық тілдер туралы қамқорлық нақтылы мемлекеттік
көмекке, оның ішінде заңдылық және материалдық көмекке ие болуда. Батыстық саяси либерализмі мен демократияға табиғи түрде
тілдік плюрализм, толеранттық және этнотілдік қатынастарды
заңды түрде реттеу құлшынысы тән.
2.Жаңа тәуелсіз мемлекеттердегі әлеуметтік лингвистикалық
даму мынадай белгілермен анықталады:
1) кейбір мемлекеттерде «мультұлттық» маңызды түрде азаюда;
2) барлық жерде ұлттық сананың күш алуы басым;
3) «титулдық ұлт» тілдерінің қарым-қатынастық мәртебесі мен
мәнділігін көтеруге бағытталған саясаттың жүргізілуі;
4) кейбір мемлекеттер мен аймақтарда ұлттық қатынастардың
белең алуы, яғни өтпелі кезеңдегі экономикалық қиындықтардың
тереңдей түсуі мен саяси тұрақсыздықтың болуы;
5) қоғамның басым бөлігінің құқықтық сауатсыздығы және сонымен байланысты құқықтық нигилизмнің өрістеуі.
3.Үшінші дүние елдерінің әлеуметтік лингвистикалық дамуына
тән белгілер мыналар:
1) тілдік семья шеңберінде тілдердің нақтылы шекарасының
болмауы, тілдердің көптігі және ыдыраңқылығы;
2) әр алуан тілде, тіпті бір семьяға жатпайтын тілдерде көптеген этностар мен этникалық топтарды біріктіретін этносүстілік
қоғамның күрделілігі (өте ірі, тіпті ұлттан да ірі);
3) этнотілдік сананың әлсіздігі, өйткені мемлекет мультиэтникалық және көптілді, ал олардың ара жігі этнотілдік топтармен өте
аз түрде сәйкестенеді (себебі мемлекет бұрынғы европалық колониялар шекарасында құрылған);
4) саяси тұрақсыздық, кедейшілік, тарйбализм, діни керағарлықтар.
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4.4 Тілдердің қарым-қатынасы және өзара әсері
Дүние жүзіндегі елдер, мемлекеттер бір-бірімен әр түрлі саяси, мәдени, экономикалық т.б. қарым-қатынас жасайды. Бұл
халықтардың, олардың тілдерінің араласуына, бір-біріне әсер етуіне ықпал жасайды. Осыған байланысты лингвистер тілдер қарымқатынасының негізінен үш түрлі көрінісі байқалатынына назар
аударады:
1.Тілдердің қатар өмір сүруі
2.Тілдердің араласуы
3.Тілдердің тоғысуы
1.Тілдердің қатар өмір сүруі дегеніміз – бір мемлекет
аумағында өзара аралас өмір сүріп жатқан немесе көршілес жатқан
мемлекеттердегі тілдердің ұзақ замандар бойы бір-біріне үнемі,
тұрақты түрде әсер етуі, ықпал жасауы.
Сондай қарым-қатынас нәтижесінде ол тілдердің дамуында, олардың жалпы фонетикалық, лексикалық, грамматикалық
құрылысында ортақ жайлар пайда болады. Бұлардан «туысқан тілдер» немесе «тілдер одағы» сияқты жақын, ортақтық мәселелері
туындайды.
2.Тілдердің араласуы дегеніміз – белгілі бір тарихи кезеңде
екі тілдің қарым-қатынасқа түсіп, бір-біріне әсер етуі де, кейіннен
бір-бірінен қайта ажырап, әрқайсысының өз даму жолына түсуі,
өз бетімен өркендеуі. Айталық, VII-XII ғғ. арабтар маңайындағы
елдердің бірсыпырасын жаулап алды. Бұл кезеңде, бес ғасырдай
уақыт аралығында араб және парсы тілдері айтарлықтай дәрежеде
араласты. Қазіргі кезеңде парсы тілінің даму жолын дәлірек,
жете түсіну үшін араб тілін білу керек. Мұндай жағдай түрік тілі
мен болгар тілдерінің, корей және қытай тілдерінің араласуында болған. Мысалы корей лексикасының 75 пайызы қытай сөзі,
ағылшын лексикасының 60-70 пайызы латын сөздері. Мұндай процесс қазақ, орыс тілдерінен де байқалады.
3.Тілдердің тоғысуы дегеніміз – екі тілдің қарым-қатынасқа
түсу нәтижесінде бір-біріне әбден сіңісіп кетуі. Тілдердің тоғысуы
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этникалық топтардың, тайпалардың араласып-құраласып кетуіне,
сондай-ақ бір халықтың екінші бір халықты жеңіп, бағындырып,
өзіне қаратып алуына байланысты болады. Тілдердің тоғысуы туыстас халықтар тілдері арасында да болуы мүмкін. Саны жағынан
көп халық аз халықты өзіне қаратып, қосып алуы да мүмкін.
Тілдердің тоғысуы – ұзақ және өте күрделі процесс. Екі тіл
тоғысқанда, ол тілдердің құрылымы тоғысады: бірінің құрылымы
бірте-бірте жойылып жоғала бастайды. Бірақ соның өзінде
жойылған тіл өзін жойған тілде азды-көпті дәрежеде өз ізін
қалдырады.
Тілдер тоғысқанда көп уақыт бойы оларды қолданушы халықтар арасында бір жақты қостілділік жағдайы сақталуы мүмкін.
Қысқасы, екі тіл тоғысқанда бірі жеңіп, бірі жеңіледі, яғни жеңген
тіл және жеңілген тіл пайда болады. Осыған орай әлеуметтік лингвистикада үш түрлі термин қолданылады: адстрат, субстрат, суперстрат.
Адстрат деген термин екі мағынада жұмсалады:
1) ұзақ уақыт бойы қатар өмір сүрген екі тілділік (мысалы, арабпарсы, қазақ-орыс, қырғыз-орыс, т.б.);
2) бөтен жерге келіп қоныстанып, жергілікті тілдерге әсер етіп,
біршама уақыт ішінде көрші тіл ретінде жарыса қолданылатын жаулаушылар тілі, басқыншылар тілі.
Субстрат – екі тіл тоғысқанда, жеңген тілде жеңілген тілдің
қалдырған ізі деген мағынаны білдіреді.
Суперстрат – екі тіл тоғысқанда, шамалы уақыт кезеңінде
жеңген тілдің жеңілген тілде қалдырған ізі деген мағынаны білдіреді.
4.5 Тілдер қарым-қатынасының теориясы: біртілділік,
қостілділік, көптілділік
Ғылым объективті әлем жөнінде анық білім береді, бұл білімді
берудің жалғыз дұрыс жолы оның негізгі термин-түсініктері
арқылы жүзеге асады.
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Әлемнің белгілі бір бөлігін көрсететін түсініктер жүйесі теория
деп аталады. Қандай да бір теорияны жетілдіру үшін үнемі оның
негізгі ұғым-түсініктерінің ара жігін ашып, нақтылап отыру керек.
Әсіресе базистік (тірек) түсініктер төңірегіндегі терминологиялық
әр түрлілік мамандар арасындағы қарым-қатынасты қиындатады,
теорияның дамуын тоқыратады.
Қостілділік, көптілділік, біртілділік мәселелерін жан-жақты
қамтитын тілдер қарым-қатынасының теориясы да осындай әр
алуандықты бастан кешіруде. Оның бастысы көпшілік қабылдаған
терминологиялық жүйесінің болмауы.
4.5.1 Диглоссия мен билингвизм
«Диглоссия» ұғымы мен терминін 1959 жылы ғылыми
айналымға американдық ғалым Ч.Фергюсон енгізді. Бұған дейін
лингвистикада (қазіргі күнде де жиі пайдаланылатын) халықаралық
термин билингвизм қолданылды.
Алдымен жаңа ұғым – диглоссияның не үшін қажет болғанын,
билингвизм деген терминнің не құпиясы бар екенінне қышқаша
түсінік берейік.
Ұлттық тілдің кіші жүйелерін сипаттайтын жоғарыда айтылған
(әдеби тіл, ауызекі сөлеу тілі, диалекті, койне, креоль, жоргон
т.б.) терминдер табиғи тілдің әралуандығын көрсетеді. Олардың
қалыптасуы мен қызмет етуі қоғамның дифференциялылығымен және олардың қарым-қатынас қажеттігінің әр түрлілігімен
анықталады.
Бұлардың кейбіреулерінің өз тұтынушылары бар, яғни ұлттық
тілдің сол түрінде ғана (жергілікті диалекті, ауызекі сөйлеу
тілі) сөйлесетіндер болады. Ал қалған өзге түрлері қатынастың
қосымша құралы ретінде қызмет етеді. Мысалы, студент алдымен
«өз» ортасында өзі сияқтылармен студенттік жаргонды қолданса,
қалған жағдаяттарда әдеби тіл құралдарын пайдаланады. Кәсіби
жаргондар да сол сияқты: компьютер бағдарламашылары мен операторлар кәсіби тақырыптағы қатынаста компьютерлік жаргонды
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пайдаланады. Ал одан тысқары, өзінің кәсіби ортасынан бөлек
жерде жалпы әдеби тілдің сөздері мен құрылысын пайдаланады.
Осындай бір ұлттық тілдің түрлі кіші жүйелерін әр алуан жағдаят пен қатынас саласына байланысты қолданылыуын
тілішілік диглоссия деп атайды. Диглоссия – грек тілінің ди - екі
және глоссия – тіл деген сөздерінен алынған. Қазақ тіліне сөзбесөз аударғанда – қостілділік болып шығады. Бұл терминмен қазіргі
кезде көбінесе бір адамның бірнеше жеке тілдерді меңгеруін атап
жүр. Онда «тілішілік» деген анықтама қолданылмайды.
Билингвизм дегеннің сөзбе-сөз мағынасы – бір қоғам шегіндегі (әдетте мемлекет) екі немесе одан да көп тілдердің өмір сүруі
мен қызмет етуі. Қазіргі көптеген елдер екі немесе көптілді.
Мысалы, біздің еліміздің әлеуметтік-коммуникативтік жүйесін
128 тіл құрайды. Осындай екі немесе одан да көп тілдер қызмет
ететін қоғамда тілдік қауымдастықтардың жекелеген мүшелерінің
қостілдіксіз болуы мүмкін болмас еді. Егер индивид бірнеше
тілдерді меңгерсе, ондай адамды билингв деп атайды, ал бұл
құбылыстың өзін билингвизм дейді. Билингвизмнің қазақша баламасы – қостілділік.
Қостілділік қазақтың «қос» («екі» сөзімен мәндес) және
«тіл» (адамдардың өзара қарым-қатынас құралы) деген сөздерден
тұрады. Бұл орыстың «двуязычие» («два», «язык» деген сөздерінен
тұрады) және билингвизм (арғы тегі латынның bi –«екі» және
lingua – «тіл» деген сөздерінен, орыс тілінде – кірме сөз) сөздерінің
қазақша баламасы.
Қостілділік – адамзат қоғамына тән, жалпыға ортақ әлеуметтік
лингвистикалық құбылыс.
Қазіргі күнде бір ғана тілден тұратын қоғам кездесе бермейді.
М.Қашқари заманының өзінде бұл күн тәртібіндегі мәселелердің
бірі болған. Ғұлама тілші сол заманның өзінде-ақ этностарды (тайпаларды) тіл меңгеруіне қарай «Шаһарға барып-келіп тұратын
адамдары бар тайпаның бұзылған тілі және шаһарға барып-келіп
тұратын адамдары жоқ тайпаның таза тілі» деп екі топқа бөліп
қарастырған екен.
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Әлемдік тәжірибеде екі тілді қатар пайдаланатын қоғамның
болатыны сияқты, бірнеше қоғамға қатар қызмет ететін тіл де аз
емес.
Адам – әлеуметтік тұлға. Адам міндетті түрде белгілі бір тілде сөйлесетін этникалық қауымдастыққа енеді, ал ол еш уақытта
томаға-тұйық болмайды. Байланыс міндетті түрде екі этникалық
қауымдастықтың тілдерін бірдей қамтып немесе біреуінің тілінде ғана жүзеге асады. Қазақтың «адамның күні – адаммен» дейтіні сондықтан. Сөйтіп, адамзат тарихында бір емес, екі тілді
білу қажеттігі пайда болады. Қостілділік жалпы табиғатында
жеке адамға ғана тән құбылыс емес, жалпы әлеуметтік сипаттағы
құбылыс болып табылады.
Қостілділік – белгілі бір аумақ тіліндегі ұлтаралық
(этносаралық) қарым-қатынасқа түсетін белгілі бір этникалық қауымдастықтық өкілдерінің немесе бүкіл қоғамның
(социумның) әр түрлі жағдайда екі тілді (әдетте ана тілі мен
екінші тілді) алма-кезек немесе қатар қолдануы.
Екі тілді қолдану фактісі ғылыми тұрғыда ХІХ ғасырда сөз
болғанымен, «билингвизм» терминін ғылымға У.Вайнрайх
тілдердің түйісуі (контакт) негізінде 1953 жылы енгізді. Бұл еңбек
орыс тілінде «Языковые контакты» деген атпен 1979 жылы жарық
көрді.
4.5.2 Табиғи және жасанды билингвизм
Табиғи және жасанды билингвизм тарихи дамудың белгілі бір
кезеңдерінде пайда болды. Табиғи билингвизм әр уақытта табиғи
тарихи-әлеуметтік жағдайдағы ортақ практикалық әрекет процесінде екі тілді тұтынушылардың тікелей қарым-қатынасының
салдарынан пайда болады.
Жасанды билингвизм Екінші тілді арнайы мақсатта оқып-білу
жағдайында, оның тұтынушылармен тікелей байланыста болмайақ, арнайы қолдан жасалған жағдайда пайда болады. Жасанды билигвизм білім беру мен мәдениет дамуына байланысты бертінде,
148

орта ғасырда, алғашқы мектептер мен университеттердің ашылу
кезеңінде пайда болды.
Қостілділікке қарама-қарсы құблыс біртілділік (орысша – «одноязычие») және монолингвизм (гректің monos – «бір, жалғыз»
және латынның lingua – тіл деген сөздерінен).
4.5.3 Қостілді адам (билигв) және билингв тілдерінің типологиясы. «Билингв» түсінігі
«Билингв» түсінігі және осымен қабат «билигвизм» ұғымы де
анықтауды қажет етеді. «Билингв» ұғымын алғаш қарастырған
М.Сводеш бұл терминнен кез келген адамның екі тілді әр түрлі
деңгейде (екеуін де жетік; біреуін жетік, ал екіншісін нашар)
меңгеруін түсінеді. Сондай-ақ оған адамның екі тілді де жаман
білуі де жатқызылады. Осындағы «жетік білу», «нашар білу», «жаман білу» дегендер нені білдіреді?
У.Вайнрайх та «билингв» терминіне нақты анықтама бермейді. Оның түсіндіруінде бұл екі тілді алма-кезек пайдаланатын жай
адам, яғни билингвизм жағдаятына қатысушы. Мұнда да «екі тілді
пайдаланатын» деген тіркестен нені ұғу керектігі ескерусіз қалған.
Адамның сөйлеу әрекеті, әдетте, тіл меңгеру дәрежесімен
анықталады десек, билингвтер класына жататын адамның екінші
тілді меңгеруі қандай дәрежеде болуы керек? Бұл сұраққа жауап
беру арқылы біз билингвизм ұғымына және оның монолингвизмнен қандай айырмашылығы бар екендігін білер едік.
Билинв деп екі тілді бірдей дәрежеде меңгерген адамды айту
керек деген пікір көп айтылады. Бұл жерде тепе-теңдіктегі (сбалансированный) немесе таза билингвизм жөнінде әңгіме болып
отыр. Алайда бұл жағдайда билингвтер деп кейбір аудармашыларды, дипломаттар мен мұғалімдерді ғана айтамыз, екі тілді бірдей
дәрежеде білмейтін жүздеген миллион қостілді адамдарды бұл
түсінікке енгізе алмай қаламыз дейді Дж.Фишман. Осындай пікірді К.Х.Ханазаров, К.К.Мусаевтар да қауаттайды. Ал Х.Фогт жүз
пайызды билингвим болады дегенге күмәнмен қарайды.
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Келесі бір ғалымдар билингвизмге жатқызуға болатындай
екінші тілдегі сөйлеу дағдысының минималды көлемін белгілеуге немес Т2-ні меңгерудің қажетті деңгейін жалпылама болса да
көрсетуге талпынады. Бұл ғалымдар «екінші тілді пассив немесе
актив қолданатын билингвтер» деп (А.Вайс, Л.Завадовский т.б.),
екінші тілде айтқанды түсінетін және сөйлей алатын адамдар
билингв бола алады деп (В.Руке-Дровиня) тұжырым жасайды.
Э.Хауген өзінің ертеректе жазған еңбегінде «билингвизм бір тілде
айтылғандарды екінші тілде толық түсіне алудан басталады десе,
кейін билингвтің негізгі белгісі оның монолингв болып табылмауынан көрінеді дегенді айтады.
Тіл меңгеру дегеннен қандай да бір тілдегі шығармашылық
сипаттағы сөйлеу әрекетін түсінуіміз керек. Шет тілінде бірнеше фразалық тіркес айтқан адамды, бірнеше жаттанды сөйлем
білетін жолаушыны билингвтер қатарына қосуға болмайды.
Екінші тілдегі сөйлеу әрекетінің шығармашылық сипаты қарымқатынас жағдайының өзгеруіне қарай жаңа ой-тұжырымдар тудыра білумен және бұрыннан белгілі болғанмен тіптен жаңа ұғымдар
арасындағы құрылымдық ұқсастықтарды тани алатын қабілетімен
анықталады. Осыған қарағанда бұл ой-тұжырымдардың дұрыстығы
мен күрделілігі дәрежесі туралы мәселе өз алдына бөлек әңгіме болатынын, яғни оның бұған қатысы жоқ екенін аңғарамыз.
Осы аталғандарға қарағанда билингв деп өз сөйлеуінде екі тілді пайдалана алатын, ауызша, жазбаша формаларда екінші тілде
дұрыстығы мен күрделілігіне қарамастан жаңа ой-тұжырымдарды
тудыра және түсіне алатын адамды айтамыз. Басқаша айтқанда,
билингв – бұл екі тілдік қауымдастыққа жататын, оларға мүше
болу дәрежесі әр алуан болып келетін адам. (Қостілділік дегеннен тұрғындардың бір-бірімен екі тілде түсінісуін түсінсек, тіл
әлеуметтік топтастыру құралы болып табылады. Сонда қостілді
болу деген әр түрлі топтың мүшелігіне ену).
Осыған сәйкес сөйлеу әрекетінде бір ғана тілді пайдаланатын
және бір ғана тілдік қауымдастыққа жататын адам монолигв деп
аталады, ал үш және одан да көп тілділер – мультилингвтер деп
есептеледі.
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Билингвтермен қатар Э.Хауген бірдей тілді меңгерген және
соған сәйкес тілдік қауымдастықтарды құрайтын біртілді және
қостілді адамдарды колингв (colinguals) деп атап, жаңа ұғым ендіреді.
3.5.4 Тілдік бөгетті жеңу тәсілдері және тілдердің қызметтік жүктемелері
Қостілділіктің пайда болу себебі түрлі тілдік ұжымға жататын
адамдардың бір-бірімен қатынас жасау қажеттілігі болып табылады. Қарым-қатынасқа кедергі болатын тілдік бөгетті жеңу бірнеше
тәсілдермен жүзеге асады.
Осындай мүмкіндіктерді түсіндіру үшін А және Б деген екі бір
тілді ұжымды алып қарастырайық. Бұл екі тілдік ұжымның өзара
түсіністікке жетуі теориялық тұрғыдан мынадай төрт тәсілмен
жүзеге асуы мүмкін:
1) Б тілдік қауымдастығының өкілдері (барлығы немесе бір
бөлігі) А-ның тілін меңгереді, ал олар біртілді күйінде қалады.
(А Б)
2) А тілдік қауымдастықтың өкілдері (барлығы немесе бір
бөлігі) Б-ның тілін меңгереді де, олар біртілді күйінде қалады.
(А Б)
3) А қауымдастығының өкілдері Б-ның тілін, ал Б қауымдастығының өкілдері А-ның тілін меңгереді. Сөйтіп екі тілдік
ұжымның барлық мүшелері не бір бөлігі қостілді болады.
(А Б)
4) А және Б қауымдастығының өкілдері (барлығы немесе бір
бөлігі) үшінші В қауымдастығының тілін меңгереді. Өзара қостілді
бола отырып, олар В қауымдастығының өкілдерімен, сондай-ақ
өзара қарым-қатынас жасау мүмкіндігіне ие болады.
АБ
В
(1) және (2) жағдаятта біржақты билингвизм туралы сөз болады. Олардың арасындағы айырмашылық тілдік әсердің бағытына
байланысты анықталады.
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(3) жағдаят екіжақты билингвизмді көрсетеді. Оны (1) және
(2) жағдайлардың өзара әрекеті ретінде қарастыруға болады.
Мұнда тілдік әсер ету бағытын анықтайтын күштің өзара теңдігі
байқалады.
(4) жағдаят өзара біржақтық билингвизмді көрсетеді. Оны
көп қырлы (многофокусный) билингвизм деп те атауға болады (дәл осы жағдайда екі қырлы (двухфокусный). Бұл жағдайда
В қауымдастығының өкілдері әдетте біртілді күйінде қалады да
аралық тіл қызметін атқарады. Бұл көптілді қоғамдағы тілдер
қарым-қатынасын көрсетеді.
Тілдік бөгетті жеңу тәсілін таңдауға әсер ететін себептерді ашу
үшін мынадай екі сұраққа жауап беру керек:
1.Тілдер қарым-қатынасы негізінде (1), (2), (3) жағдаяттарда
тілдік әсер ету бағытына не қатысты болады?
2. (4) жағдаяттағы аралық тілді таңдау немен анықталады және
көптілді мемлекеттің ерекшелігі неде?
4.5.5 Тілдік әсер бағыты
Қостілділіктің пайда болуындағы тілдік әсер бағыты әдетте өзара
қатынастағы тілдік ұжымдардың санына немесе оның қоғамдық
қатынастарының ерекшелігіне байланыстырады. Айталық, аз санды тілдік ұжым көп сандыларға қарағанда қостілділікке бейім болатыны анықталған жайт. Сондай-ақ қоғамдық байланыстарының
ерекшеліктеріне қарай белгілі бір әлеуметтік топтағылар (мысалы,
шаруалар, аңшылар) басқа кәсіби топтың өкілдеріне (мысалы, саудагерлер, қолөнершілер т.б.) қарағанда қостілділікке бейімділігі
төменгі дәрежеде болады.
Алайда, тәжірибеде аталған тенденцияларға қарама-қарсы келетін жағдайлар да кездеседі. Мысалы Индияда салыстырмалы
түрде өте аз тілдік ұжымдар (телугу, бенгальдер, маратхи, тамилдер т.б.) 180 млн астам адам сөйлейтін хинди тілінің әсеріне
қарсылық танытады.
Бұл заңдылықты былайша түсіндіруге болады: егер тілдік бөгетті жеңуге практикалық қажеттілік пайда болса, онда
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қостілділікке бейім болатындар қоғамдық қызметі аз, нашар
болып келетін тілдік топ өкілдері болып табылады. Басқаша
айтқанда, тілдік әсер бағыты, яғни кім қай тілді меңгеретіні өзара
қатынастағы әлеуметтік топтар тілдерінің қызметтік жүктемесінің
әр түрлілігімен анықталады. Міне, сондықтан да диглоссия
жағдайында үй шаруашылығы саласын ғана қамтамасыз ететін
диалект көпқызметті әдеби тілмен қарсыласа алмайды. Мысалы,
Германиядағы лужин тілі (диалекті) неміс әдеби тіліне қарағанда
атқаратын қызметі аз, қоғамдық өмір салаларында қолдануылуы
өте сирек. Сондықтан да қостілді немістер емес, лужистер болады.
Біздің жағдайымызда қазақ тілінің орыс тіліне қарағанда қоғамда
атқаратын қызметі аз, қолданыс аясы әлі де жетілдіруді қажет
етеді. Демек, бұл қазақтардың көпшілік бөлігінің қостілді балуына әсер етіп отыр.
Егер екі тілдің қоғамда атқаратын қызметі бірдей болса, онда
оларда қостілділікке итермелейтін күш те тең болады. Сондықтан
да Индияның кейбір жоғарыда аталған әдеби дәстүрі ертеден
қалыптасқан, қоғамдық қызметі дамыған тілдері (талил, бенгал,
маратхи т.б.) билингвизмде хинди тіліне тойтарыс беріп отыр.
Осыдан көріп отырғанымыздай қостілділік жағдайында тілдік
әсер бағыты тілдің қоғамда атқаратын қызметтік жүктемесіне
тікелей байланысты екен.
Сонда тілдің қызметтік жүктемесі дегеннен не түсінеміз?
Тілдің атқаратын қоғамдық қызметінің санын қалай анықтауға
болады? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін тілдердің генологиялық
және құрылымдық типологиясына қосымша тілдердің қызметтік
типологиясын жасау қажет. Ғылымда бұл мәселе байынша нақтылы
зерттеулер жасалып, бірнеше топтастырулар ұсынылды. Тілдердің
осындай қызметтік типологиясын жасауда басшылыққа алатын негізгі принциптерге Ю.Д.Дешереев мынадай ұсыныстар жасайды:
1.Тілдің атқаратын максималдық қоғамдық қызметінің
теориялық тұрғыдан мүмкін болатын шегіне әлемдік деңгейде бір
тіл арқылы адамдардың күллі өмір саласындағы қарым-қатынасын
қамтамасыз ету жатады. Бірақ мұндай тіл жоқ.
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2.Тілдің атқаратын минималдық қоғамдық қызметінің теориялық тұрғыдан мүмкін болатын шегіне екі әңгімелесушінің қарымқатынасы жатады. Бірақ мұндай да тіл жоқ.
3.Қоғамда атқаратын қызметі тұрғысынан әлемдегі барлық тілдер осы аталған екі шектің арасында, яғни максималды және минималды қоғамдық қызмет атқарады.
4.Әрбір тіл максималды және минималды сандағы қоғамдық
қызмет атқару мүмкіндігіне ие. Тілдердің қоғамдық қызмет
атқаруындағы бір-бірінен ерекшелігі олардың құрылымдық сипатында емес, қоғам өміріндегі рөліне, яғни оларға әсер ететін
әлеуметтік факторларға байланысты.
Егер тілдің атқаратын қызметтік жүктемесіне сол тіл қамтамасыз
ететін қоғамдық өмірдің белгілі бір салаларын бірлік ретінде алатын болсақ (отбасылық қатынас, ауызекі шығармашылық, әдебиет,
білім беру, ғылым т.б.), онда көп ұлтты мемлекеттегі, тіпті бүкіл
әлемдегі тілдердің қызметтік типологиясынның үлгісін жасауға
болады. №1 кестеге қараңыз.
Тілдердің қызметтік жүктемесі
Қоғамдық салалар

Өнер

Қоғамдық-саяси
өмір

Көркем әдебиет

Іс қағаздарын
жүргізу және саясат

Білім беру

Ғылым

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Халықаралық тіл

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

Ұлтаралық тіл

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

Ұлттық тіл

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

Ұлыс тілі
(диаспора)

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

Тайпа тілі

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

Диалект

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Әлемдік
қатынас

Фольклор

Жалпы ортақ тіл

Мерзімді
баспасөз
Үлтаралық
қатынас

Отбасылық
қатынас

Тіл

Осы мәселелерге қарап отырсақ, қарым-қатынасқа түсуші
тілдердің бір-біріне әсер ету бағытын ғана көріп қоймаймыз, оның
нәтижелі көріністерін де байқаймыз. Қостілділікке икемді көбіне
тайпа тілдері мен ұлыс тілдері болады екен. Өзге тілді меңгеру олар
үшін өз ана тілдері атқармайтын салалардағы (ғылым, білім беру,
қоғамдық-саяси өмір т.б.) қарым-қатынас мүмкіндігін алып келеді.
Осыған ұқсас мүмкіндіктерді көптілді мемлекеттердегі ұлтаралық
қатынас тілін меңгерген қостілді тұтынушылары да алады.
Қалай болса да қостілділік билингвистер үшін әлеуметтік
артықшылықты тудырады. Дегенмен қостілділік өсумен қатар
бірінші тілге өзге тілдің әсерін де әкеледі. Бұл әсердің сипаты билингвизмнің пайда болуы мен өмір сүруінің әлеуметтік
жағдайына байланысты болады. Қоғамдық қызметтік жүктемесі
бірдей тілдердің өзара араласуы олардың құрылымына әсер етпейді. Айталық, қазақ тілінде туысқан түркі тілдерінің бірі – өзбек
тілінен ауысқан ешнәрсе жоқ [49, 232-234.].
Аралық тілдің пайда болуындағы қажеттілік қандай да бір
әкімшілік-шаруашылық ұйымдағы қоғамның әлеуметтік өмірінің
ерекшелігімен анықталады. Егер мұндай ұйым бірнеше этникалық
топтардан тұратын болса, олар тек өз ана тілдерін меңгерген болса, мұндай түрлі топ өкілдерінің қарым-қатынас жасау мүмкіндігі
нөлге тең. Тілдік бөгетті жеңу үшін олар бір-бірінің тілін үйренсе,
онда олар мультилингвистерге айналар еді, яғни барлық этностар
бір-бірінің тілдерін меңгеруіне тура келер еді. Егер көпэтносты
қоғамдағы тілдер ондап, кейде жүздеп кездессе (Индияда – 179,
Қазақстанда – 128, Филиппинде – 93 т.б.), бұл тұрғындардың басым көпшілігі үшін алынбас қамалға айналары сөзсіз.
Міне, осындай жағдайда этносаралық қатынаста аралық тілді
қолдану қажеттілігі пайда болады. Оның тиімді тәсіліне әдеттегі
билингвизмге (біржақты бірқырлы (однофокусный) немесе
екіжақты) қарағанда біржақты көпқырлы (многофокусный) билингвизм сай келеді.
Сондықтан көптілді мемлекеттегі аралық тілдің пайда болуы
мен қызмет етуі қарым-қатынас жасау қажеттігін туындайтын
табиғи процесс болып табылады.
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Аралық тілді таңдауға түрлі объективті, тіпті субъективті факторлар әсер етуі (империяны басқарушылардың ана тілі, топтарды
басқарушының тілі, саны көп этнос тілі немесе басқыншылардың
шет тілі) мүмкін.
Дегенмен соңында өзіне жүктелген қоғамдық қызметті
орындауға жарамды тіл жеңіске жетеді.
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5 ТІЛ ЖӘНЕ САЯСАТ
5.1 Тіл саясаты, тіл дамытудағы орны мен мәні
Тіл саясаты – жер жүзінде кеңінен етек алған және ғұмыры
ғасырлармен есептелетін көне саясат. Ол әлемдегі күллі мемлекеттерде ресми жариялануы да, кейбір реттерде ел-елде бейресми
түрде көрініс беруі де мүмкін.
Тіл саясаты деген – қоғамның тілге саналы түрде әсер етуіне
байланысты туындаған және үздіксіз даму үстіндегі категория. Тіл
саясаты – әлеуметтік топтардың бәріне тән, соның ішінде көбінесе
тікелей мемлекетке қатысты ұғым.
Мемлекет халқы мейлі бір ұлттан, мейлі көп ұлттан құралған
болсын, бәрібір тіл проблемаларынсыз болмайды. Бір ұлтты мемлекеттегі тіл мәселесі тіл мәдениетін арттыру, әдеби тіл жүйесін
жетілдіру (нормаландыру) бағытында таза лингвистикалық сипат алса, көп ұлтты мемлекетте қайшылық көбіне-көп тілдер
арасындағы өзара қатынастан туындап, саяси лингвистикалық
реңкке ие болады. Сондықтан тіл мәселесі саясатқа тіреледі.
Тіл мен саясат өзара тығыз байланысты категориялар. Тіл –
саясаттың әрі нысанасы (обьектісі), әрі құралы. Ал саясат – тіл
тағдырын шешетін мемлекеттің өзіндік ұстанған бағыты, шаралар жүйесі. Демек, қандай да бір мемлекеттегі тілдердің қоғамдық
қызмет ауқымын саналы түрде арнайы дамытуға болатыны, не
болмайтындығы туралы мәселенің басын ашып алу қажет.
Жалпы әлемдік тәжірибеге назар аударсақ, тіл екі түрлі
жолмен дамиды да, құриды да: оның бірі - өзінен-өзі, арнайы
ұйымдастырылмаған (стихиялы) түрде дамиды, не қолданыстан
шығып құриды; екіншісі – қоғам, мемлекет тарапынан керекті бағытты жоспарлы түрде арнайы дамыту, не құрту. Ендеше
қоғамдағы не белгілі бір мемлекеттегі тіл мәселелерін шешу
мақсатында белгіленген шаралар мен идеологиялық принциптер
жиынтығы тіл саясатын құрайды [50, 616.].
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Сонда тіл саясаты дегеніміз – мемлекет, қоғамдық ұйымдар
тарапынан жүзеге асырылатын қоғамдағы тілдік жағдаятты
(языковая ситуация) өзгертуге немесе тұрақтандыруға
бағытталған саяси, әлеуметтік және лингвистикалық шаралар жүйесі.
Ел-елдегі тілдік жағдаяттың әртүрлі болуына байланысты тіл
саясаты да алуан түрлі болып келеді. Тіл саясатының өзіндік сипатына қарай әр ұлттың ана тілі тағдыры шешіледі. Демократиялық
бағыттағы саясат ұстанған мемлекет әр этностың ана тілінің өмір
сүруі мен дамуына жағдай туғызса, кертартпа саясатқа бой ұрған
мемлекетте бірді-екілі тілдің дамуына ғана мүмкіндік туғызып,
қалғандарын іс жүзінде тежеп, шағын этностардың ана тілін оларды бірыңғай мемлекеттік, әкімшілік тіліне көшіруге тырысады.
Осы жолда қолда бар мүмкіншіліктің баршасын іске қосып бағады.
Олай болса, тіл саясаты екі түрлі бағытта жүргізіледі деп түюге
болады. Бір бағыты – тілді тұншықтыру, екіншісі – тілдердің еркін
дамуына жағдай жасау.
Әлеуметтік лингвистикалық зерттеу өз мақсатына орай, кез
келген жүзеге асырылып отырған тіл саясатының мәселелерін,
оның идеологиялық негізі мен практикалық нәтижелерін бірдей
қарастырады. Енді осы зерттеулерге назар аударайық.
1959 жылы Э.Хауген У.Ваинрайхтың еңбегін негізге ала отырып, алғаш рет «Тілдік жоспарлау (Языковая планирования) »
терминін енгізді.
Бұл термин бастапқыда «тіл нормасы», «тіл мәдениеті», «тіл
этикасы» деген сияқты ұғымдарда қолданылды. Кейін Э.Хауген
оны мынадай ұғымдарда қолдануды ұсынды:
1) норма таңдау;
2) нормаларды жүйелеп, бекіту;
3) тілдік бірлестікке жаңа нормалар енгізу.
Кейін 1969 жылы бұл ұғымды Х.Клосс екі түрлі тұрғыдан
қарастырды: алғашқысында тілдің ішкі құрылымына, яғни әдеби
нормалар қалыптастыру, терминологияны дамыту, орфографияны жетілдіру т.б. қолданса, екіншісін тілдің қоғамдағы күйін,
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атқаратын қоғамдық қызметін, өзге тілдермен қарым-қатынасын
сипаттауда пайдаланды.
Мұнан кейінгі жылдарда «тілдік жоспарлау» ұғымы саясиәлеуметтік проблемалармен байланыстырылатын болды. Ол
әлеуметтік, экономикалық және саяси проблемаларды тілдің
қатысы арқылы шешетін құрал ретінде әлеуметтануда, саясаттануда қолданылатын болды.
Тілдік жоспарлау немесе тіл саясаты прблемасы – кез келген
мемлекет айналып өте алмайтын құбылыс. Ол әсіресе бір әкімшілік
аумақта әр түрлі тілдер немесе бір тілдің қосымша жүйелері (подязык) қатар өмір сүргенде пайда болады. Мұндайда тілдік қозғалыс
(языковая подвижность) орын алады, яғни адам топтарының бір
тілден екінші тілге өтуі етек алады. Көптілділік жағдайында тілдік қозғалыс қашып құтыла алмайтын құбылысқа айналады. Ол
ақырында, бір ұрпақтан соң өз ана тілінен безіп, өзге тілді ана
тілі ретінде тануға әкелуі мүмкін. Кейбір ғалымдар, оның ішінде
А.Мартине қостілділік жалпы тұрақсыз құбылыс, ол ерте ме, кеш
пе глоттофогияға – бір тілді екінші тілдің жұтып қоюына әкеледі
дегенді айтады.
Енді бір ғалымдар француз лингвистері Р.Балибар мен
Д.Лапартаның сөйлеушісі азшылық болып келетін тілді ығыстыру
үстем таптың өндірісті ұйымдастыруда тілдік бірыңғайлықты
пайдаланғысы келетін материалдық мұқтаждығына сай келеді деген
пікірін қуаттай отырып, мұндай абсолюттік тілдік бірыңғайлыққа
кез келген бюрократия талпынады деп қосады. Осы турасында
қазақсатндық белгілі социолингвист-ғалым Б.Хасанұлы былай
дейді: «Мұндай кертартпа саясат ұстанған елдің әкімшілігі күллі
этносты біртілділікке көшіру үшін алдымен олардың ұлттық санасезімін жоюға әрекеттенеді. Ол үшін этносаралық қатынас құралы
ретінде бір тілді ғана «ұлы» деп көрсетіп, қостілділікті насихаттайды. Содан кейін барып, шағын этнос тілінің болашағы жоқ
дегенді желеу ете бастайды. Бірте-бірте «ана тілі» деген ұғымды
көмескілендіре келе, оны санадан аластатып, елдегі көпшілік болып отырған халық тіліне немесе дүние жүзіне кең тараған «ұлы»
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тілге біржола көшіреді. Ақыр соңында өз ана тілінен бас тартуға
мәжбүр етіп, елдің әкімшілігі сөйлейтін, сол арқылы қолдау тауып,
кең таралып ұлтаралық қатынас құралына айналған үстем тілді
ана тілің деп иландыруға дейін апарады.
Міне, осындай жағдай біздің елімізден де көрініс берді. Соның
бір нышаны – орыс тілі - екінші «ана тілі» деген ұран, екінші нышаны – ұлттық-орыс қостілділігін еліміздің баламасыз қатынас
құралы деп уағыздау. Бұл ұрандар елімізде орыс тілінен өзге тілдің
күллісін қоғамдық қызметі мен өміршеңдігі жағынан тығырыққа
әкеп тіреді. Соның басты салдары – қазақ атаулының орыс тіліне
ойыса бастауы, қала қазағы төрінен ана тілінің ығыса, аластатылып, оның орнын орыс тілінің басуы, қазақ нигилистері мен ататек, дәстүр-салтынан мақұрым мәңгүрттердің көбеюі» [28, 8-9.].
Әлеуметтік лингвистикалық әдебиеттерде тіл саясатына байланысты «жоғары-төмен», «мәнді-мәнсіз», «үстем-бағынышты»,
«ірі-кіші», т.б. терминдер бар. Олардың ішінде көбірек
қолданылатыны – «можаритарлы-миноритарлы» тілдер деген
термин. Бұл терминнің жоғарыдағылардан ерекшелігі сөйлеуші
санына байланысты емес, тілдің қызмет ету сипатына байланысты
қолданылуында. Мысалы, Белгияда фламиндықтар саны жағынан
француздардан басымдылық танытқанымен олардың тілі француз
тіліне қарағанда миноритарлық тіл болып табылады.
Миноритарлық тіл – қызмет ауқымы шектеулі тіл. Соның
әсерінен оның ішкі құрылымында, айталық лексикасындағы
бүтіндей қабаты қалыптаспайды немесе қолданудан шығып
қалады. Кейін келе мұндай тіл өз сөйлеушілерінің тастанды тіліне
айналуы мүмкін. Оның әлеуметтік-психологиялық айғағын шетелдік лингвистер тілден безу (языковая отчуждение) деп көрсетеді.
Тілден безу бастапқыда адамның өз ана тілін толық мәнде
қолдану мүмкіндігі жоқтығынан пайда болады. Өз ана тілін қолдану
жарамсыздығы мен можаритарлық тілді толық меңгермеушілік
адамның қарым-қатынас құралынсыз қалуына әкеледі де,
қоғамның белсенді мүшесі болуына кедергі жасайды. Сондықтан
миноритарлық тілде сөйлеушілер арасында можаритарлық тілге
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толығынан ауысу құлшынысы артады. Ал кейбіреулерінде өз ана
тіліне мансұқ етушілік пен өшпенділік қалыптасуы мүмкін. Мұны
американ ғалымдары «Self hatred» (самоненависть) «жеккөрушілік,
өшпенеділік» деп атайды. Біздің республикамызда орын алған
жоғарыдағыдай жағдай, яғни қала қазағының орыс тіліне ойысуы, мәңгүрттікке бой алдыруы мен өз ана тілінен безген ұлттық
нигилистердің шығуы – осының көрінісі.
Көптілділік жағдайындағы мұндай біржақты қостілділіктің
орын алуы миноритарлық тілдің біржола жойылуына әкелді. Ол
процесті тек тіл саясатының мақсатты жұмылдырған іс шаралары
арқылы тоқтатуға болады. Мұндай іс шаралардың негізгі екі түрін
бөліп көрсетуге болады:
1) үкімет органдарының тіл дамытуға байланысты құқықтық
актілері;
2) қоғамдық және жеке ұйымдардың іс әрекеті.
Әрине оның ең мәндісі, сөз жоқ, мемлекет тарапынан арнайы
ұйымдастырылған тілдерді қолдануды реттейтін түрлі деңгейдегі
құқықтық актілер болып табылады.
Тіл аясындағы заңдылық актілер көптеген ғасырдан бері бар.
Европадағы осындай актілердің бірі – 813 жылы Турск соборының
діни өсиеттерді латын тілінің орнына ана тілінде жазу туралы
қаулысы.
XІX ғасырға дейін түрлі елдердегі заңдар можаритарлық тілдің
пайдасына байланысты қабылданған болатын. Ал XIX ғасырдың
екінші жартысынан бастап, миноритарлық тілдерді қорғайтын
заңдар шығарыла бастады.
Канадалық зерттеуші Дж. Тури деген ғалым өзі талдаған
147 конституцияның 110-да тілге қатысты баптар бар екендігін
анықтаған. Бұлар әр түрлі: біреуі аумақтық принципті көздесе, енді
бірі жекелік принципті, тағы бірі тек жалпы принципті, қайсы бірі
оны әкімшілік заңдастыру аппаратымен бекітуді көздейді. Ал енді
бір елдерде үкімет органдарының өздерінше «либерализм» деп
атайтын тіл проблемасын араласпаушылық саясаты ұсталынады.
Бұл жердегі тіл проблемасына араласпаушылық шын мәнінде
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басқарушы топтың ұтымдылығы үшін мажоритарлық тілдің басым болуына немесе қалыптасқан тілдік жағдаятты сақтауға
бағытталған бүркемелеушілік болып табылады. Мұның үлгісі
ретінде АҚШ-ты айтуға болады. Олардың конституциясында ресми тіл өкілеттілігінің жоқтығы кездейсоқтықтан емес, саналы
түрдегі акт, яғни ағылшын тілінің үстемділік жағдайы үшін әдейі
жасалған.
Тіпті мектептердегі оқу тілін таңдаудың өзі көптеген лингвистердің айтуы бойынша тілдік және мәдениеттік теңсіздікті
заңдастыру құралы және миноритарлық тілді ығыстыру болып
есептеледі.
Кез келген тіл, мейлі оның сөйлеушілері санаулы ғана болсын,
ұлттық құндылық және жалпы адамзат мәдениетінің маңызды
бөлшегі болып табылады. Сондықтан қандай тіл болмасын ең
болмағанда жазу өнері мен оқу тілі болуға, сондай-ақ тәрбие тілі
ретінде мектепке дейінгі және бастауыш деңгейінде қолдануға
құқы бар.
Сонымен жоғарыда айтылғандай тіл саясаты түрлі мақсатқа
бағытталуы мүмкін. Р.Филаипсон мен Т.Скутнабб-Кангас тіл
саясатының көпшілікке танымал болған бағыттарын былайша топтап көрсетеді:
1.Белгілі бір тілдің (тілдердің) ассимилияциялауына бағытталған саясат. Оның өзі: а) мажоритарлық тілдің пайдасы үшін
миноритарлық тілге ашық түрде тыйым салу; ә) миноритарлық
тілдің қоғамдық қызмет аясын тарылту мақсатындағы бүркемелі
тыйым салу.
2.Қалыптасып отырған тілдік жағдаятты сақтауға бағытталған
саясат. Оның өзі: а) миноритарлық тілді ашық дискриминациялау;
ә) миноритарлық тілді бүркемелі түрде дискриминациялау.
3.Мажоритарлық тілді дамытуға бағытталған саясат. Оның өзі:
		 а) мажоритарлық тілді ашық қолдау;
		 ә) мажоритарлық тілді жасырын қолдау.
Белгілі бір мемлекеттегі тіл саясаты кейде орталықтанған түрде
жалпы мемлекет бойынша да, кейде аймақтық сипаттарда жүруі
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мүмкін. Сондай-ақ тіл саясатының белгілі бір өмір салаларын
қамтитын түрлері де кездеседі. Айталық экономикадағы тіл саясаты, тұрмыстық қамтамасыз ету саласындағы тіл саясаты, білім
беру саласындағы тіл саясаты т.б..
Тілдің аман сақталуы мен дамуының кепілі әсіресе үш түрлі салада міндетті түрде қолданылуынан көрінеді:
1) тұрмыста;
2) білім беруде;
3) саяси-қоғамдық өмірде (оның ішінде әкімшілік пен өндіріс
саларында).
Әсіресе алғашқы екеуінің орны айрықша. Өйткені егер тіл
отбасындағы қарым-қатынастың құралы болмаса, ол тіл өлі тілге
айналады. Егер тіл мектепке дейінгі мекемелерде немесе бастауыш мектепке тәрбие тілі, оқу тілі ретінде қолданылмаса, ол тіл
жұтаңдайды, дамымайды, соңында өлі тілге айналары сөзсіз.
Сонымен жоғарыда айтылғандарды қорыта айтқанда, тіл саясаты қандай да бір тілдік ортадағы тіл тұтынушылардың бағытбағдарын қалыптастыруға және өзгертуге бағытталған сол мемлекетте өмір сүріп отырған халық тілдерін дамыту жөніндегі
мемлекеттің саясатын көрсетеді. Қоғамдағы мемлекеттік тілді, этникалық тілдерді дамытуға арналған заңнамалық актілер
жиынтығы ұлттық саясаттың тілдік аспектілерін, тілдердің нормалануы мен стандартталуы мен өзіндік дамумен байланысты
мәселелерді қамтиды, проблемаларын қарастырады. Тіл саясаты
белгілі бір аймақтағы этносаралық қатынастарды реттеуге немесе
оны ушықтыруға да себебін тигізуі мүмкін. Ғалымдардың пікірінше, тіл саясатының басты мақсаты тілдердің мәдени құндылық
факторы ретіндегі қызмет етуіне жағдай жасау, сол арқылы
жалпыұлттық бірлікке сәйкестендіру болуы керек.
Тіл саясатының тиімділігі мен нәтижелігі тіл тұтынушы субъектілер мен тіл саясаты объектілерінің қатынасын реттеуге қатысты
болады. Тіл саясатының субьектісіне мемлекет, басқа да ресми
органдар жатса, тіл саясатының обьектісіне тілдік топтардың
өкілдері, жалпы тіл тұтынушылары жатады.
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Тіл саясаты тілдік топтар өкілдеріне қатысты жүргізіледі және
тілдік жағдаятқа немесе тілдік проблемаға мемлекеттің көзқарасы
ретінде көрінеді. Бұл өз кезегінде алдымен сол тіл саясатының бастау көзі болып та саналады.
Ғалымдар тіл саясатының бірнеше түрлерін ажыратып
көрсетеді. Қолданылатын шаралар мен құралдарға байланысты
радикалды-этатикалық немесе либералдық тіл саясаты болып
бөлінеді. Сондай-ақ тіл саясатының түріне ассимиляциялауды,
мәдени плюрализмді және автономизмді жатқызады. Тілдік ассимиляциялау радикалды-этатикалық әдіспен жүргізіледі, яғни белгілі бір ұлтты мемлекеттен бөлектейді, үлкен тілдік топтар тілдік
азшылық ұлыстарға басымдылық көрсетіп, тұншықтырады.
Тіл саясатындағы автономизм мемлекеттің жүргізіп отырған тіл
саясатына қарамастан өз кеңістігі ішінде белгілі бір диаспораның
тілін дамытуды көздейді. Мәдени плюрализм сол мемлекет
аумағындағы барлық ұлттар мен ұлт тілдерінің дамуына жәрдем
береді, ол ынталы әрі төзімді түрде жүргізіледі.
5.2 Тілдердің құқықтық (заңды) мәртебелері
Адамзаттың барлық әлеуметтік-мәдени тарихы сияқты
тілдердің де қарым-қатынастық иерархиясы басым көпішілінде
арнайы ұйымдастырылмаған түрде (стихиялы) қалыптасқан. Ал
тілдердің заңдылық рангілерін адамдар өздері береді. Сондықтан
да бұл тілдердің субъектілік және жасанды мінездемесі болып табылады. Алайда тілдердің әлеуметтік лингвистикалық типологиясында бұл белгі өте маңызды, тіл саясатының актісі ретінде өте
қызық.
1.Заңды термин-анықтамалар. Тілдердің өзара қатынасын
заңды түрде реттейтін елдердің заңдарында тілдердің құқықтық
мәртебелері бір, екі немесе үш терминмен анықталады. Алайда
бұл терминдер жиынтығы оннан аса анықтамаларды қамтиды:
мемлекеттік тіл, ресми тіл, ұлттық тіл (ағылшын тілінің national
сөзі «ұлттық» дегеннен гөрі «жалпымемлекеттік» дегенге көбірек
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келеді), уақытша мемлекеттік тіл (Үндістан Конституциясындағы
ағылшын тілінің мәртебесі), штаттың ресми тілі (Үндістанның
22 штатының 14 штаты үшін конституцияда бекітілген термин),
одақтас (автономия) республика тілі, ұлттық округ тілі (бұрынғы
КСРО мен одақтас республикалар конституциялары), ұлтаралық
қатынас тілі, түпкілікті ұлт тілі, титулды ұлт тілі, азшылық ұлыстар
тілі, көпшілік халықтың тілі, ұлыс тілі (бұрынғы Югаславия конституциясында ұлт тілінен айыру үшін қолданылған), жергілікті
тілдер т.б..
Бұрынғы КСРО-ның 1989-1991 жж. қабылданған Тіл туралы заңдарында республикаға аты берілген халықтардың тілдері
жаппай мемлекеттік тіл мәртебесін алды. Мұның алдында, 1978
жылғы одақтас республикалар конституцияларында мұндай
мәртебені тек азербайжан, армян, грузин және абхаз тілдері иеленген болатын. КСРО-ның ыдырауы алдында ұлттық тілдерге мемлекеттік мәртебе беру қозғалысын балтық жағалауындағы республикалар бастады. Тіл туралы алғашқы заң Эстноияда (1989 жыл,
қаңдар) қабылданды. Одан соң Литвада, Латвияда; 1989 жылдың
қыркүйегінде Қазақстанда, қазанында Украинада, 1990 жылдың
қаңтарында Белорусияда қабылданды. «КСРО-ның халықтары
тілдері туралы» (1990 жылдың, сәуір айында қабылданған) заң
бойынша орыс тілінің құқықтық мәртебесі КСРО-ның ресми
тілі ретінде анықталды. 1991 жылдың қазанында орыс тілі Ресей
Федерациясының мемлекеттік тілі мәртебесін алды.
АҚШ-та федералдық деңгейде ағылшын тілінің мәртебесін
анықтауға талай мәрте ұмтылыс жасалған. 1981 жылы АҚШ-тың
Сенаты конституциялық тұрғыдан ағылшын тілін мемлекеттік тіл
ретінде тану туралы заңды талқылады, бірақ федералдық деңгейде
ол жоба өтпей қалған. Алайда қазіргі күні АҚШ-тың 12 штатында
халықтық референдум бойынша ағылшын тілі сол штаттардың ресми тіл мәртебесіне ие.
Ұлттық тіл, мемлекеттік немесе ресми тіл деген терминдердің
нақтылы заңды мәні әр түрлі елде әр алуан болып келеді. Бұл кейбір елдерде ресми немесе мемлекеттік тілдің біреу, ал шамамен
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айтқанда 20 елде екі, тіпті үшеу болуына байланысты. Айталық,
Сингапур Республикасында төрт тілге (малай, қытай, тамиль және
ағылшын) мемлекеттік мәртебе берілген.
Бұл терминдердің ара жігі ажыратылып көрсетілетін мемлекеттер де бар. Мысалы, Мавритания Исламдық Республикасында
«ұлттық тіл» мәртебесі араб тіліне, ал «ресми тіл» мәртебесі француз тіліне берілген.
2.Тілдердің дипломатиялық рангісі. Дипломатиялық хаттама бойынша халықаралық басқосулар мен конференциялардың
барлық құжаттары, хаттамалары және қорытынды актілері сол
басқосуға қатысқан барлық мемлекеттер тілдерінде берілуі тиіс.
Өйткені бұлар дипломатиялық қатынастағы басқосудың ресми тілдері болып табылады.
Ал оларға қарағанда жұмыс тілдерінің шеңбері біршама тар болады. Бұл тілдерде мәмілелер жүргізіліп, баяндама немесе шешім
жобалары жасалады.
Егер халықаралық шарт екі немесе бірнеше тілдерде жасалса, онда соның соңғы баптарында әрбір тілдегі мәтіндер бірдей
заңдылық күші бар екендігі көрсетіледі, бәрі де түпнұсқа, бірдей
мәнде саналады.
Жоғарыда айтып өткеніміздей, БҰҰ-да ресми тіл мәртебелері
оған мүше мемлекеттердің барлығының тілдеріне емес, тек алты
тілге берілген. (1945 жылы БҰҰ-ның құрылу кезінде ондағы ресми тіл бесеу болды: ағылшын, испан, қытай, орыс, француз). Бұл
тілдерде БҰҰ-ның Жарғысы жасалып, қол қойылды. Кейін, 1973
жылы алтыншы ресми тіл болып араб тілі енгізілді.
3.Ұлттық-тілдік саясаттың деңгейлері. Қалыптасқан
қызмет түріне қарай ұлттық-тілдік саясаттың өзіндік әрекет ету
иерархиясы мен логикасы бар. Оның негізгі деңгейлері мынадай:
1) тілдік саясатты идеологиялық қамтамасыз етудің тұжырымдамасын жасау;
2) тілдердің қоғамдағы өзара қарым-қатынасын заңмен бекіту;
3) тілдердің өзара қарым-қатынасын әкімшілік бақылау және
реттеу;
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4) тілдік нормаларды кодификациялау;
5) тілдік саясатты қаржы-экономикалық қамтамасыз ету.
Сонымен тіл саясаты дегенімізді тіл қолдануды реттеуге
бағытталған барлық саналы әрекеттер деп түсінген жөн.
Екі, одан да көп тілдік жағдайында тіл саясаты қатар өмір сүріп
отырған тілдердің қызметі мен қолданылу салаларын анықтаудан
тұрады. Ал бір тілді қоғамдағы тіл саясатының нысаны жазудағы,
грамматикадағы, лексика, стилистика, дыбыстаудағы норма болып
табылады. Тілді нормаландыру ауызекі сөйлеу тілі емес, жазу тіліне бағытталады.
Саясат, оның ішінде тіл саясаты туралы айтқанда белгілі бір
мақсатты жүзеге асыруға бағытталған саналы әрекетті көреміз.
Тілге қатысты адамдардың қандай саналы әрекеті, мақсаты болуы
мүмкін? Адамдар тілде нені өзгерткісі келеді? Әдетте қоғамның
қажетіне қарай тіл өздігінен өзгермеуші ме еді? Егер тек өздігінен
өзгеріп қана қоймай, адам арқылы өзгеруі қалай жүрмек? Адамдар
тілге қалай саналы әсер ете алады, ол қаншалықты іске асады? Тіл
саясатын кім жоспарлайды және кім жүргізеді?
Көптеген елдерде тіл саясатының субьектісі әр алуан мемлекеттік және мемлекеттік емес органдар мен институттар болып табылады. Оларды өмірдің үш саласы байланыстырады:
1) мектеп;
2) кітап, кітап бастыру (кейінгі баспасөз радио, кино, теледидар);
3) қоғамның этникалық қарым-қатынасын реттеу мәселесі.
Адамдардың саналы әрекетін қажет ететін тілдің негізгі үш
түрлі саласы мыналар:
1) графика және орфография;
2) терминология;
3) тілдің нормативті-стилистикалық жүйесі.
Тіл саясатын жүзеге асыратын субьектілер тізімі мынадай:
1.Этносаралық қатынастар істері жөніндегі комитеттер (министрліктер, депортаменттер).
2.Мектеп және арнаулы білім беру мекемелері (министрліктер,
департаменттер).
167

3.Масс-медия
4.Ғылыми мекемелер
5.Ана тілі жанашырларының ерікті ұйымдары (қоғамдар мен
серіктестіктер т.б.).
4.Ұлттық-тілдік идеологияның типтері. Ұлттық-тілдік
саясат белгілі бір теориялық және идеологиялық негіздемелерге сүйенеді. Мемлекет, қоғамдық кластар мен жіктер, партиялар
мен әр түрлі қозғалыстар ұлттық мәселе бойынша белгілі бір
тұжырымдамаға, яғни өз түсініктерінде халық, ұлт, ұлыс дегендер кімдер, халықпен (этноспен) тіл, дін, мәдениет, мемлекет
қалай байланысқан; мәдениетте, саясатта, идеологияда этникалық
және жалпыадамилық, ұлттық, дінге сенушілік қалай сипатталады, халақтардың өзара қарым-қатынасындағы әділдік пен алға
ұмтылушылықтың (прогресс) мәні не дегендерге сүйенеді.
Гуманитарлық сараптамалық тұрғыдан ұлттық мәселе бойынша әлемдік қауымдастық белгілі бір басымдылықтар, бағытбағдарларға негізделген шарттар жасаған. Бұл шарттар БҰҰ
құжаттарында анық көрсетілген. Айталық, «Адам құқығының
баршаға ортақ декларациясы (1948) мен «Адам құқығы туралы
Халықаралық биллге (1966) сәйкес этнос пен мемлекет құқығына
қарағанда адам құқығы жоғары басымдылыққа ие. Этнос құқығы
этносты құрайтын адамдар құқығы арқылы жүзеге асады, ал
мемлекет этникалық белгілеріне қарамастан барлық азаматтар
құқығын қамтамасыз етуі керек.
5.Тілдердің қолданылуын заң арқылы реттеу. Т і л д е р д і ң
қоғамда қызмет етуін заңды реттеу, әдетте, этникалық қостілділік
жағдаятына қажет. Ол тілдердің ресми мәртебелерін, қолданылу
құқығы мен салаларын заңдылық тұрғыдан анықтайды.
Көптілділік жағдайында заң тілдерге тең немесе тең емес
мәртебе беруі мүмкін. Алайда мәртебедегі заңдылық теңдік не
теңсіздік мемлекеттік саясат бағытының шынайылылығын көрсете
алмайды.
Көптеген елдерде тіл туралы заңдар жасалу дәрежесіне қарай
әр түрлі болып келеді. Көп жағдайда заңдар тілдің ресми (мем168

лекеттік) салалардағы қолданылуын реттеп, жеке өмірдегі тілді
таңдауға, жұмыстағы бейресми қатынастарға араласпайды.
Зайырлы мемлекеттерде тіл туралы заңдар діни бірлестіктер
мен ұйымдарға тарамайды. Заңдар, әдетте сөз таңдау, сөз формасы,
сөзді дыбыстау т.б. мәселелерді қозғамайды, бұл заңдардың немесе билік органдарының міндеті емес, лингвистиканың тіл нормаландыру аймағы, «ішкі» тілдік саясат, тіл мәдениетінің мәселесі.
Көптеген елдердің тіл туралы заңдарында заңдылық тұрғыдан
реттелетін обьектілер құрамы бір-біріне сәйкес келе бермейді. Біршама типті обьектілер мыналар:
1) тілдің ресми (заңдылық) мәртебесі;
2) тілдің қолданылуы мүмкін немесе міндетті болып табылатын
әлеуметтік өмір салалары;
3) білім беру саласындағы социумның тіл қолдану ерекшелігі
мен дәрежесі.
Осыларды қорыта келгенде, бүгінгі қазақ тілінің жағдайына
байланысты мыналарды айтуға болады:
1.Қазақ тілінің қарым-қатынастық рангісі жан-жақты зерттелуі керек. Бұл – оның бүгінгі кезеңдегі хал-жағдайына әлеуметтік
лингвистикалық сипаттама беру деген сөз.
2.Қазақ тілінің заңдылық рангісін нақтылау керек. Бұл - оның
мемлекеттік мәртебесін іс жүзіне асыру деген сөз.
3.Қазақ тілінің жағдайын жақсарту бойынша нақтылы шаралар
белігіленуі қажет. Бұл – адамдардың тілді саналы түрде дамыту
мүмкіндігін іске қосу деген сөз.
5.3 Мемлекеттік тіл: мәні мен қызметі
«Мемлекеттік тіл» ұғымы жаңадан пайда болған түсінік емес,
ол – күллі әлемдегі елдерде ғасырлар бойында қолданылып келе
жатқан бұрыннан бар ұғым. Мемлекеттік тіл – кез келген мемлекет үшін қажетті құбылыс. Демек, қандай да бір мемлекеттің өзіне
қызмет ететін нгізгі тілі болуы заңды құбылыс.
Егемендікке қол жеткен, дамудың жаңа жолына түскен қандай
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да бір үлкенді-кішілі мемлекет алдымен өзіндік ішкі сыртқы саясатын айқындап алатыны белгілі. Бұл мәселе осы екі саясатта үш
үрлі көрініс береді.
Біріншіден, мемлекеттің сыртқы саясатында шет елдермен
қарым-қатынаста қолданылатын тіл ресми белгіленеді.
Екіншіден, көптілділік жағдайында мемлекеттің ішкі саясат жүйесінде тұрақты тіл саясаты белгіленіп, онда тілдердің
мәртебелері мен қолданылу аялары айқындалады.
Үшіншіден, мемлекеттің ішкі-сыртқы саясаттары сол мемлекет
халқының ортақ негізгі тілінде түзіле отырып, жұртшылыққа баянды етіледі.
Олай болса, мемлекеттік тіл алдымен «билік тілі» өйткені мемлекет – басқарудың институты мен тетігі (механизмі) десек, мемлекеттік тіл – басқарудың институттанған тілі, биліктің өмір сүру
тілі. Сан алуан тілде сөйлейтін адамдардың өз ана тілін және өзге
тілдерді меңгеру мүддесін қорғау міндетіне жауап беру үшін билік
пен тіл тұтастыққа бірігеді. Біріншісі екіншісіне көмектеседі,
екіншінің көмегімен біріншісі қосымша күшке ие болады. Мемлекеттік тілді білудің әлеуметтік қажеттілігі табиғи түрде жүзеге
асқанда одан ұтатын тек мемлекет қана емес, сол мемлекеттің
әрбір азаматы болмақ.
Мемлекеттік тіл – көптілді, сондай-ақ біртілді қоғамның өзі
айналып өте алмайтын аса қажетті құылыс. Ол жоғарыда айтып өткеніміздей, әрбір мемлекеттің саяси құрылымына, өзіндік
ұстанған ішкі, сыртқы саяси бағыттарына байланысты әрқалай
сипатталады. Мәселен, Франция, Испания, Шри-Ланка, Пакистан, Малайзия, Судан, Қытай сияқты елдерде мемлекеттік тіл –
оны жариялаған ел азаматтарының барлығы міндетті түрде білуге
тиісті тіл болса, Индонезия, Филиппинда мемлекеттік тіл көпұлтты
елдің түрлі халқын саяси-мәдени бірлікке ұйымдастырудың тиімді
құралы деп анықталады. Кейбір елдерде мемлекеттік тіл сол
елдің лингвистикалық бірлігін білдіреді. Мысалы, Қытайда тіл
тұтастығы – ел тұтастығы деп ұғынылады, путунхуа талабынан
ауытқу ұлттық бірлікті бұзу болып табылады.
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Сондай-ақ мемлекеттік тіл кейбір елдерде (Мысалы Пакистанда) қарсы шығуға болмайтын тіл, оған қарсы әрекет ету мемлекетке қарсы шығу деп бағаланады. Енді бір елдерде екінші бір
тілді мемлекеттік деп тану ол елдің халқын екіге жаруға әрекет
ету деп бағаланады. Сол сияқты бірқатар елдерде мемлекеттік тіл –
мәртебесін талқыға салуға Конституция бойынша барлық деңгейде
тыйым салынған тіл. (Қараңыз: Хасанұлы «Ана тілі – ата мұра»).
Тағы бір елдерде мемлекеттік тіл ретінде сол мемлекеттегі
этностардың біреуінің кейде бірнешеуінің тілдері қолданылуы
да ұшырасады. Мысалы, Канаданың Квебек провинциясында
мемлекеттік тіл болып тек бір ғана тіл француз тілі жарияланса,
Канаданың өзінде мемлекеттік тіл ретінде ағылшын, француз тілдері қолданылады. Ал енді бір елдерде ресми түрде көпұлтты елдегі ешбір этностың тілі мемлекеттік тіл ретінде көрсетілмеуі де
кездеседі. Мұндай жағдай Америка Құрама Штаттарында орын
алған. Сондай-ақ кешегі Кеңестер Одағында да орыс тілі ешқандай
заңдылық актілерінсіз-ақ мемлекеттік тіл, ұлтаралық қарымқатынас тілі ретінде қызмет еткені белгілі.
Сонымен жоғарыда айтылғандарды негізге алар болсақ, «мемлекеттік тіл» ұғымының мәнін былайша түсіндіруге болады:
1.Қандай да тіл болмасын, егер ол мемлекеттік тіл болып (бір
өзі) жарияланса, ол сол елдің негізгі тілі. Сондықтан да ол тіл
әкімшілік басқару органдарының қызмет бабында қолданылуы
шарт. Сондай-ақ ол ресми құжаттарда, өндіріс, халық ағарту,
заң, құқық қорғау органдары сияқты сан алуан қоғамдық өмірдің
маңызды салаларында алдымен пайдаланылады.
2.Мемлекеттік тіл – оның жариялаған ел азаматтарының
барлығы міндетті түрде білуге тиісті тіл.
3.Мемлекеттік тіл – Ту мен Елтаңба сияқты мемлекеттің рәмізі
(символы).
4.Мемлеттік тіл – көпұлтты елдің күллі халқын саяси-мәдени
бірлікке ұйымдастырудың тиімді құралы.
5.Мемлекеттік тіл елдің лингвистикалық тұтастығын, бірлігін
көрсетеді.
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6.Мемлекеттік тіл – мемлекет қамқорлығына алынған тіл.
Оған қарсы шығу, қарсы әрекет ету мемлекетке қарсы шығу деп
бағаланады.
7.Мемлекеттік тіл екінші бір тілді мемлекеттік тіл деп танумен
сыйыспайды және ол елдің халқын екіге жаруға әрекет ету болып
табылады.
Мемлекеттік тілдің осы көпшілікке танымал анықтамаларын
және түрлі елдердегі осындай көріністерін негізге алғанда алдымен мынадай мәселелердің басын ашып алу қажет:
1.Көптілдік жағдайында барлық тілдерді тең сақтау немесе
бірдей дамыту мүмкін бе?
Тіл проблемасы – дүниедегі 200-ден астам мемлекетте зерттелетін үлгі. Өйткені мемлекет халқы мейлі бір ұлттан тұрсын,
көп ұлттан құралған болсын, бәрібір өзіндік тіл проблемаларынсыз болмайды. Айталық, бір ұлтты мемлекетте тіл мәселесі таза
лингвистикалық сипатта, яғни халықтық тілдің жекелеген өмір сүру
салалары арасында өрбиді. Мысалы, дүние жүзінде бір ұлтты мемлекет ретінде танылатын Жапонияда мемлекеттік тіл проблемасы
жапон диалектілерінің арасында өршіп отырғандығы байқалады.
Ал көпұлтты мемлекеттерде тіл мәселесі жекелеген тілдер арасында ұлтаралық деңгейде болып, саяси-лингвистикалық реңкке ие
болады. Өйткені көптілділік жағдайында барлық тілдерді әрдайым
тең сақтау немесе бірдей дамыту мүмкін бола бермейді. Тілдердің
заң жүзіндегі теңдігі мен қызмет ету аясындағы теңдігі деген екеуі
екі бөлек түсінік. Конституция тілдер теңдігін жариялауы мүмкін,
алайда олар қызмет ету ауқымы жағынан ешқашан тең болмайды. Көптілділік жағдайында ылғи да бірді-екілі тіл этносаралық
қарым-қатынас құралы болып, бөлектеніп отырады. Сондықтан
мұндай көптілділік жағдаятты елде демократиялық бағыттағы тіл
саясаты екіжақты мақсатты ұстауды қажет етеді:
1.Әрбір жекелеген тілдердің өмір сүруі мен дамуын қамтамасыз ету.
2.Қандай да бір тілдің бүкіл ел аумағында этносаралық қарымқатынас құралы ретінде қызметтік мәртебесін бекіту.
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Тілдерді дамыту ісі осылайша нақтылы жоспарланған түрде
жүргізілуі тиіс. Бұл – әлемдік қалыпты жағдай (стандарт). Ал
мұның өзі ең алдымен басқаруға (управление) байланысты.
Басқару қандай болса, даму да сол деңгейде болмақ. Білікті
басқару ісі қоғамдағы тілдердің өзіндік мәртебесін дұрыс та дәл
анықтаудан басталады. Мәртебе белгілеу арқылы заң күшімен
тіл дамыту – әлемге кең тараған құбылыс. Мәртебе – әлеуметтік
лингвистикалық әрі құқықтық категория, ол тілдердің қоғамдағы
құқықтық әлеуметтік жағдайын танытады.
2.Қандай тілді ел аумағында міндетті мемлекеттік деп
тануға болады?
Тіл мәртебелерінің ішіндегі ең маңыздысы – мемлекеттік (ресми) тіл. Қандай да бір тілдің ел аумағында мемлекеттік тіл болып танылуы үшін ол барынша дамыған тіл болуы керек. Тілдің
дамығандық деңгейін белгілі социолингвист-ғалым Ч. Фергюссон
мынадай үш түрлі белгіге ие болуымен анықтайды:
1) графикаланған (графизация), яғни жазу жүйесі жасаған тіл;
2) жүйеленген (стандартизация), яғни ауызша және жазбаша
формалары нормаланған тіл;
3) жаңарып жетілген (модернизация), яғни лексикалық, синтаксистік және стилистикалық жағынан жетілген, терминологиясы
бай, осы заманғы ғылыми-техникалық прогресс пен саяси өмірді
қамтамасыз етуге жарамды тіл болуы керек.
5.4 Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілді өмірге
енгізу мен дамыту проблемалары: мемлекеттік тіл және тіл
саясаты
Орталықтандырылған КСРО мемлекеті ыдырап, ұлттық
қажеттілікке орай, демократиялық негізде тәуелсіз мемлекеттер
құрылды. Бұл орныққан жаңа әлеуметтік-саяси ақуал қоғамның да,
оның азаматтарының да санасына айтарлықтай сілкініс туғызды.
Дүниеге, халық пен оның тарихына деген көзқарас та түбегейлі
өзгеріске ұшырады. Шын мәнінде тәуелсіз елдің тілі де тәуелсіз
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дамуы тиіс. Сондықтан тәуелсіздік алған көптеген елдер бұрынғы
кіріптарлықтан, ұлттық кемітушіліктен құтылу үшін өз ұлтының
тіліне мемлекеттік мәртебе беріп, сол арқылы ұлттық сананы,
өзіндік мемлекеттік сәйкестілігін (идентичность) қалыптастыруға
ұмтылды. Дегенмен, бұл көпұлтты болып келетін республикаларда біреулер үшін қуаныш сезімін тудырса (республиканың
титулдық ұлттары үшін), енді бірқатарына (орыс, орыстілділер
үшін ) салмақты қауіп-қатер әкелетіндей көрініп, тілдік өмірді шиеленіссіз қалдырмады.
Бұл алдымен мемлекеттік тіл ретінде жарияланған байырғы
халық тілдерінің (республиканың титулды ұлты) өз мәртебесіне
лайық қызмет атқаруына айтарлықтай кедергілер жасады. Мұның
себебі біріншіден, «мемлекеттік тіл» ұғымының дағдылы түрде
қалыптаспағандығына байланысты болса, екіншіден оның өз
мәнінде жұртшылыққа дұрыс ұғындырылмауынан, үшіншіден
оны жариялаған Конституция, Тіл туралы заңдардың халықаралық
құжаттарға (БҰҰ, ЕҚЫҰ т.б.) сәйкестенбеуінен болып отыр.
Сондықтан еліміздегі мемлекеттік тіл категориясының мәнін
дүниежүзілік тілдік процесс деңгейінде ала отырып анықтаған
жөн. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік-коммуникативтік жүйедегі орнын анықтап алу қажет. Бұл жөнінде алдымен кешегі КСРО-дағы
және бүгінгі ТМД елдеріндегі тәжірибелерге шолу жасайық.
«Мемлекеттік тіл» ұғымы жарты ғасырдан астам уақыт
бойында кеңестік республикалардың не конституцияларында,
не заң ғылымдарында, не лингвистикалық әдебиеттерінде жете
зерттелмегені былай тұрсын, өз мәнінде де қарастырылмады.
Қарастырылған жағдайдың өзінде ол бүгінгі күн тұрғысынан
қарағанда қарама-қайшы мағынада түсіндірілді.
Мемлекеттік тіл идеясының өзі кеңестік идеологияға жат, қанау,
кіріптар ету немесе күштеп ассимиляциялаудың басты айыпкері
ретінде ұғындырылып, оны шет елдерге тән адамды адамның
қанауы, бір ұлттың екінші ұлтқа билік жүргізу құралы деп
түсіндірілді. Мысалы, Үлкен Кеңестік Энциклопедияда оған: «Государственный язык, эксплуаторских многонациональных государ174

ствах язык, признанный в законадательном порядке обязательном
в данной стране, для ведения делопроизводство в учереждениях,
преподавание в школах, державной нации устанавливает в принудительном порядке свой национальный язык, всячески стесняя и
ограничевая языки других народов»,- деп анықтама береді.
Міне, осылайша біртіндеп мұндай анықтамалар «мемлекеттік
тіл» терминін кеңестік өмір салтына сыйыспайтындай етіп көрсетуі өрши түсті. Бұл сөз жүзінде тілдер теңдігін мойындаған, ал іс
жүзінде орыс тілінің үстемдігін жүргізуге бағытталған кертартпа
тіл саясатының бүркеншегі еді. Сондықтан мемлекеттік тіл проблемасын қозғауға батылы жетпеушілік немесе бұл ұғымның осындай
түсініктемелеріне үнсіз бас изеушілік түрлі саладағы мамандардың
(социолингвистердің, құқықтанушылардың, тарихшылардың т.б.)
еріксіз оның аса маңызды қызметтік мәнін назардан шығарып алды.
Сол себептен де Кеңес үкіметі жылдарындағы заң құжаттарында
«мемлекеттік тіл» термині кездеспейді.
Төңкерістен кейінгі бірінші бесжылдықта Одаққа қараған
республикаларда мемлекеттік іс қағаздары заңды түде оларды мемлекеттік тіл деп арнайы жарияламай-ақ, орыс немесе
республиканың байырғы халқының тілінде жүргізіліп отырды.
Бұл кезеңдерде тілдердің еркін қолданылуы мен дамуына біршама
жақсы жағдайлар жасалды. Мысалы, бұған Қазақстан көлемінде
қабылданған мынадай заңды құжаттарды атауға болады:
1.1919 жылғы 10 шілдесіндегі Бүкілресейлік Атқару комитеті
(ВЦИК) мен Халық Комиссарлары Кеңесінің (СНК) декреті негізінде қабылданған «Қырғыз (қазақ) Автономиялы Кеңестік Социалистік Республикасын құру туралы» (1920 жыл, 26 тамыз) декреті.
2.Қазақ КСР-і Кеңестерінің бірінші құрылтай сьезі қабылданған
ҚАЗ ССР еңбекшілері правасының декларациясы (1920 жыл, 6
қазан).
3.1921 жылы, 2 ақпандағы Қазақ АССР Халық Комиссарлар Советі қабылданған «Қазақ, орыс тілдерін мемлекеттік мекемелерде
қолдану жөніндегі» декреті.
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4.1923 жылы, 22 қарашада қабылданған «Қазақ тілінде іс жүргізу
туралы» деп аталатын Қазақ КСР Орталық атқару Комитетінің декреті.
5.1924 жылы 18 ақпандағы Қазақ АССР-нің Орталық Атқару
Комитеті қабылданған Қазақстанның бірінші Конституциясы т.б.
Мұнан кейінгі жылдарда, яғни 1924 жылы КСРО-ның жаңа Конституциясы қабылданып, онда тілдердің мәртебелері айқындалды,
бірақ мұнда «мемлекеттік тіл» емес, «одақтас республикаларда
жалпы қолданылатын тіл» туралы айтылды, ал оның қандай мағына
беретіндігі, қолданылу аясы түсіндірілмей, жұмбақ түрінде қалды.
Соңғы жарты ғасырлық уақыт (1938-1987) аралығында «мемлекеттік тіл» ұғымы республика жұртшылығының өмірінде
көрініс бермейді. Бұл тіл теңдігі мен ұлт тілдерін дамыту мәселесі
сөз жүзінде сақталған, ал іс жүзінде саналы түрде тежеуге
бағытталған саясаттың белең алған тұсы еді. Осы кезеңде не заң
актілерінде, не ел Конституциясында заңды түрде мемлекеттік тіл
ретінде жарияланбай-ақ орыс тілі КСРО аумағында барлық өмір
салаларында жеке дара «ұлы» тіл болып шыға келді. Бұған белгілі дәрежеде түрткі болған 1938 жылдың 13 наурызындағы КСРО
Халық Комиссарлар Кеңесі мен БК (б) Орталық Комитетінің
«Ұлттық республикалар мен облыстардағы мектептерде орыс тілін
міндетті түрде оқыту» жөніндегі қаулы болды. Қаулының мәтінін
көріп отырғанымыздай не жергілікті тілдерге қысымшылық
көрсету жөнінде, не орыс тілінің нақтылы мәртебесі туралы ештеме
айтылмаған. Алайда, оның күнделікті өмірде, білім беру саласында
өзге тілдердің қызметінің жарты ғасырға тежелуіне және онымен
байланысты қалған өмір салаларында да күйзеліске түсуіне әкелді.
Осының ізімен дәл осындай, яғни орыс тілін үйренуді міндеттеген
арнаулы қаулылар 1948, 1961, 1978, 1983 жылдары қабылданып, іс
жүзіне асырылды. Бұл ұлттық тілдердің өз сөйлеушілері үшін тастанды тілге айналуына, тіпті кейбіреулерінің мүлдем тіл ретінде
жойылуына әкелді. Мысалы, Кеңес үкіметі орнаған кезде РСФСРда тұратын халықтар 193 тілде сөйлесе, 1937 жылғы көрсеткіш 90. Ал 1988 жылғы дерек бойынша КСРО-да оқу процесі небәрі 39
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тілде жүргізіліпті. Сонда арадағы елу бір жылда 51 тіл жойылған
екен.
Осындай қатты күйзеліске түскен тілдердің бірі – қазақ тілі.
Қазақ тілі бұрынғы Одақтағы өзге тілдер сияқты өзінің қызметін
көптеген өмір салаларында қысқартты, өз сөйлеушілерінің екінші тіліне айналып, тұрмыстық-отбасылық қатынасқа дейін ысырылды. Оған тағы бір себеп бір сөзбен айтқанда Кеңес үкіметі
мен Компартия жүргізген зорлап ұйымдастыру саясаты кезіндегі
халықтың аштан қырылуы мен жөн-жосықсыз өзге ұлт өкілдерінің
Қазақстанға жаппай қоныстандырылуы еді. Соның кесірінен қазақ
тілі өз этникалық отанында көп ұлттылық жағдайға душар болды.
Ұлтаралық қатынас құралы ретінде қазақтардың ықтиярынсыз
икемделген орыс тілі өз өктемділігін жүргізді. Ақырында қазақ
тілінің табиғи тілдік ортасы бұзылды. Қазақ жерінің солтүстігі мен
орталығында, күллі қалаларында қазақтың азшылық болып қалуы
желеу етіліп, ана тілі шет қақпай көрді. Мысалы, 1938 – 1985
жылдары аралығында қазақ мектептерінің саны 4391-ден 2400-ге
дейін азайған, басқаша айтқанда елу жылға тола толмас уақытта
1901 мектеп жабылған екен [28, 181.]. Бұл қазақ халқының тілдік
мүддесі тіпті де ескерілмегенін көрсетеді.
Қазақ халқы есін жиып, 1986-1987 жылдардан бастап азаттық
үшін күреске шықты, ол тілден басталды десе де болғандай.
Орталықтан тегеурінді әкімшілдігіне төтеп беріп, ана тілін дамыту
күн тәртібіне қойылды. Осыған орай қазақ халқы зиялылыларының
талап етуі бойынша 1987 жылы Қазақстан Компартиясы Орталық
Комитеті мен Қазақ ССР Министірлер Советінің «Қазақ тілін оқып
– үйренуді жақсарту туралы» қаулысы қабылданды.
Мұнан кейінгі жылдарда КСРО-ның ыдырауы мен бұрынғы
Одаққа қараған республикалардың тәуелсіздік алуымен сол
республикалардың негізгі тілдері мен мемлекеттік тіл болып жарияланды. Кейбір республикаларда өз тілдерімен қоса орыс тілін
ұлтаралық қарым-қатынас тілі ретінде қабылдады. Мысалы,
Қазақстанның 1989 жылғы Тіл заңында: «Қазақ ССР-інде орыс тілі
ұлтаралық қарым-қатынас тілі болып табылады.», -деп көрсетілсе,
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сол заңның екінші бабында: «Қазақ ССР-і орыс тілінің мемлекеттік тілімен бірдей еркін қолданылуын қамтамасыз етеді», - деп жазылды.
Бірақ қабылданған конституцияларда да, шыққан заңдарда да
«мемлекеттік тіл» ұғымының түсініктемесі берілмеді. Айталық сол
тұстағы, яғни 1989 жылы өз тілдері мен орыс тілін қатар мемлекеттік тілдер ретінде жариялаған Прибалтика республикаларының,
Тәжікстан, Украина, Белорусия, Қырғыз, Өзбек, Қазақ республикаларының тіл туралы заңдарынан мемлекеттік тілдің анықтамасын табу қиын. Дегенмен, олардың әрқайсынан көмескі
түрде болса да мемлекеттік тілдің қолданылатын кейбір өмір
салаларының тізімін аңғаруға болады. Мысалы, Молдавия
Конституциясының 70-бабына сәйкес қабылданған тіл заңында
Молдавияда мемлекеттік тіл – молдаван тілі деп жазылғаннан кейін, оның түсініктемесі ретінде мынадай сипаттама берілген: «Государственный язык действует политической, экономической, социальной и культурной жизни и функционирует на основе латинской
графики», – делінген. Ал Өзбекстанда өзбек тілін мемлекеттік тіл
ретінде жариялаған заң бабында мемлекеттік тілдің өмір сүруі мен
дамуындағы республиканың міндетін айырықша атап көрсетеді.
Ол заң бабында Өзбек ССР-і өзбек тілінің республикадағы саяси, әлеуметтік, эканомика және мәдени өмірде дамуы мен қызмет
етуін қамтамасыз етеді деп жазылған.
Мемлекеттік тіл туралы бұлардан сәл бөлектеу түсінікті Қырғыз
заңы береді. Олардың тіл туралы заңында мынадай тұжырым жасалады: «В качестве государственного языка киргизискии язык является одним из символов государственного сувернитета Киргизиской ССР и функцонируест во всех сферах государственной и общественной деятельности, в области экономики, науки и техники,
народного образования и культуры, общения граждан республики». Ал қалған республикалардың заңдары осыларды қайталайды,
енді біреулерінде мұндай сипаттамалар да кездеспейді.
1989 жылдың басында «КСРО халықтары тілдері туралы»
заңның мәтінін даярлау мен талқылау басталды. Талқылау түрлі
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заң аспектілері бойынша, оның ішінде көпшілік бөлігінің ана тілі
болып табылатын орыс тілінің заңдылық мәртебесі төңірегінде
жүрді. Заң басынан бастап оның жасаушылардың ойлауымен
және солардың көзқарастарына сәйкес сол уақыттағы іске асырылып отырған тіл саясатының органикалық компоненті ретінде қарастырылды, оны тіпті аз мөлшерде де өзгертпеуді көздеді.
Осы мақсатпен 1990 жылы 24 сәуірде қабылданған «КСРО
халықтарының тілдері туралы» заңның 4-бабында орыс тілі КСРО
аумағында ресми тіл болып жарияланды. Бұл заңда да «мемлекеттік тіл» ұғымына ерекше мән бере қойған жоқ. Керісінше, ол
«мемлекеттік тіл» терминіне тағы бір ұғымды – «ресми тіл» терминін ендіріп, шатастырушылық туғызды. Мұнда «ресми тіл» терминін «мемлекеттік тіл»терминінен бөлектеп көрсетіп, былай деп
түсіндірді:
«... очерчивает определенную сферу его применение как средства офицальных отношений, процесса государственной деятельности и межнационального общения» [51, 19.].
Орыс тілінің осы ресми тіл болу мәртебесі кейінгі кезеңдерде
де егемен мемлекеттердің заң құжаттарында әлі қолданыстан
қалмай келеді. Бұл қазіргі таңда өз тілін мемлекеттік тіл ретінде
жариялаған республикаларда көпшілік жағдайда «мемлекеттік
тіл» және «ресми тіл» дегендердің бір мағынаны білдіретіндігі
ескерілмейді, ара жігінің алшақтанып, бір-біріне қарсы қойылуына
себепші болып отыр. Мысалы, Қазақстан Республикасының соңғы
Конституциясының 7-бабында, Қазақстан Республикасындағы тіл
туралы заңының 4-бабында: «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - Қазақ тілі», - деп айқын да анық жазылған. Ал орыс
тілі жөнінде: «Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі
басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең
қолданылады (5-бап)»,- делінген. Осыған қарап, оны ресми тіл деп
танысақ, бұл жөнсіз, әрі кереғарлық болады.
Шындығында, қазақ тілінің мемлекеттік тіл екендігіне дау жоқ.
Ал орыс тілінің Қазақстанда ресми тіл болуы екіталай. Өйткені
Конституцияда, Тіл турлы заңда да қазақ тілінің мәртебесі сияқты
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орыс тілінің өзіндік мәртебесі көрсетілмеген (оның тек қолданылу
аясы ғана анықталған). Демек, Қазақстанның ресми тілі – орыс тілі
деп көрсетілмеген соң оны ресми тіл деп тану қалай болғанда да
заңсыз әрекет. Егер байбына барсақ, ол Қазақстандағы көптеген
этностардың біреуінің ғана тілі болып саналады.
Жалпы әлемдегі тілдік процеске назар аударсақ, онда «мемлекеттік тіл» және «ресми тіл» дегендер өзара синоним сөздер
ретінде ұғындырылады. Әрине, «ресми тіл» терминінің «мемлекеттік тіл» терминіне бөлектеніп қолданылатын сәттері де кездеседі. Мұндайда ол бір мемлекеттен тысқары елдер, мемлекеттер арасындағы келісілген тіл қызметінде қолданылуы мүмкін.
Мәселен, Біріккен Ұлттар Ұйымының жұмыс тілі деген сияқты
т.б. Бұл екі терминнің бір мемлекет аумағындағы қолдануына келсек, әлемдегі көптеген елдерде әлеуметтік маңызы зор салаларда
қолдануы үшін заңдастырылған негізгі тілді көбінесе «ресми тіл»
деген атаумен беру қалыптасқан. Мысалы, Энциклопедиялық заң
сөздігінде оған мынадай анықтама беріледі: «Государственный
язык. См. Официальный язык» (Қараңыз: 87-б.). Официальный
язык – основной язык государства, используемой в законодательстве и официальном делопроизводстве, судопроизводстве, обучение и т.д. (Қараңыз: 303-б.).
Ал біздің елімізде қазақ тілінің Конституциядағы мемлекеттік мәртебесіне байланысты Қазақстан Республикасы
Конституциясының түсіндірме сөздігінде мынадай анықтама
берілген: «Мемлекеттік тіл – тұрғылықты халықтың және
Қазақстан Республикасы азаматтарының басым көшілігінің тілі»
(Қараңыз: 67-б.). Дегенмен, мемлекеттік тілді мемлекеттікң негізі
ресми тілі, тұрғылықты халықтың және басым көпшіліктің тілі
деп анықтау жеткіліксіз. Өйткені мемлекеттік тіл мәртебесіне ие
болған тілдің сол елдің әлеуметтік-коммуникативтік жүйесінде
өзіндік орны мен рөлі болу қажет.Сондықтан оған белгілі ғылым
Б.Хасанұлы: «Государственный язык – основной компонент социально–коммуникативный системы определенного государства, выделенный в официальное положение в ранг государственного явля180

ющийся обязательном к использованию всем населением на всей
территории страны в различных сферах жизни»,- деп анықтама
беріп толықтырады. Олай болса Қазақстан үкіметі мен Парламенті
тәуелсіздік жағдайына екінші бір тілдің (орыс тілінің) мемлекеттік
тіл қызметінде қолданылуын егемендік иесі Қазақстан халқының
бірлігін бұзуға әрекет деп бағалап, Тіл туралы заңды, оны жүзеге
асыру шараларын халықаралық нормаларға сәйкестендіруі қажет.
Осы мәселе – Тіл заңы, мемлекеттік тіл мәселесі – 1997
жыл 5 желтоқсан аралығындағы Европадағы қауіпсіздік пен
ынтымақтастық ұйымының (ЕҚЫҰ) азшылық ұлттар ісі жөніндегі
Жоғарғы Комиссары Макс Ван Дер Стульдің қатысуымен Алматы қаласында өткен «Басқаруды жергілікті деңгейлерінде
этносаралық қатынастары үйлестіру» атты халықаралық семинарда арнайы қарастырды. Бұл жөнінде Е.Шәймерденұлының
Қазақстан Республикасының «Тіл туралы заңның негізінде ұлттық
саясатты үйлестіру» атты және Б.Хасановтың Қазақстан Республикасы «Тіл туралы заңы және оның халықаралық нормаларға
сәйкестілігі» атты баяндамалары тыңдалады. Оларда Тіл туралы
заңның халықаралық нормаларға жалпы сәйкес келетінін, дегенмен, оның жасалу кезінде кейбір баптарында біртілділердің (орыс
тілділердің) көңіліне қараушылық басым болғанындығы атап айтылды. Бұл мәселенің халықаралық нормаларға сай шешіле бастауын көрсетеді.
Мемлекеттік тіл – мемлекетпен байланысты туындаған саяси
әрі әлеуметтік лингвистикалық категория. Қандайда бір тілдің
мемлекеттік тіл ретінде танылуы, дамуы қоғамның, мемлекеттің
әлеуметтік-экономикалық құрылымына, саяси күштерінің
мүдделерінде, олардың ұстанған ішкі, сыртқы саясаттарына,
халықтың әлеуметтік лингвистикалық бағыт-бағдарына байланысты болады. Демек, мемлекеттік тіл дегеніміз – елдің барлық
аумағында және түрлі өмір салаларында қолданылуы баршаға
міндетті болып табылатын, ресми жағдайы мемлекеттік
дәрежеде белгіленген, белгілі бір мемлекеттің әлеуметтіккоммуникативтік жүйесінің негізгі компоненті.
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Көптеген елдерде ұлттық-тілдік мәселелер сол елге тән болып
келетін, қалыптасып отырған тілдік жағдаятқа қарай шешіледі. Тіл
саясатының мақсаты мен мазмұнына қарай әрбір мемлекет өзіндік
тіл дамыту үлгісін таңдайды. Біздің елімізде қоныстанған этностар
арасындағы төзімділік пен өзара құрметтің сақталуының негізі бір
факторы мемлекеттің тіл саясаты болып табылады.
Қазақтанның бүгінгі шындығында өмір сүріп, қызмет етіп
отырған генетикалық және типологиялық ерекшеліктері бар
тілдердің арасында (елімізде 130-дан астам этнос тұрады) қатар
қызмет ететін екі үлкен тіл (қазақ және орыс тілдері) бар, бұл елдің
көпэтносты тұрғындарының барлық қажеттілігін және тілдік,
демографиялық және саяси жағдаят ерекшеліктерін есепке алатын
тіл саясатын керек етеді.
Қазақстандағы тіл саясатының барлық тұжырымы мемлекеттік
тіл қашан да өзінің лайықты орнын алатын, тілдердің қатар қызмет
етуін нақты анықтайтын мемлекеттің оңтайлы тілдік кеңістігін
құру қиындығын көрсетеді.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттегі
жаңа саяси бағыт» атты халыққа Жолдауында Н.Ә.Назарбаев: «Тіл
туралы жауапкершілігі жоғары саясат біздің қоғамымызды одан
әрі ұйыстыра түсетін басты фактор болуға тиіс», - деген болатын
[52].
Мемлекеттің қалыптасу жылдарында қабылданған Қазақстан
Республикасындағы тіл саясатын реттеу мен қалыптастырудағы
заңнамалық-құқықтық, нормативтік-құқықтық актілер тіл
саясатының мақсатын, бағытын, міндеттері мен кезеңдерін
анықтайды. Бұлар – Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы
Қазақстан Республикасының заңы (11 шілде, 1997 ж.), Қазақстан
Республикасы Президентінің 2001 жылғы 7 ақпандағы № 550
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында Тілдерді дамыту мен қолданудың 2001-2010 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы және Қазақстан Республикасы Президентінің 2011
жылғы 29 маусымдағы № 110 Жарлығымен бекітілген Қазақстан
Республикасында Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020
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жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Президентінің 1996 жылғы 4 қарашадағы № 3186
Өкімімен мақұлданған Қазақстан Республикасындағы тіл
саясатының тұжырымдамасы.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
20 қаңтар, 1998 жылғы қаулысымен бекітілген, барлық қазақстандықтардың мерекесіне айналған – Қазақстан халқы тілдерінің
күні мерекесі қыркүйек айының үшінші жексенбісінде атап өтіледі.
Этникалық тегіне қарамастан Қазақстан халқының теңдігін
нығайтуға бағытталған бұл мерекенің өзіндік маңызы бар.
«Қазақстан Республикасындағы тіл саясатының тұжырымдамасында» мемлекеттің тіл саясатының мынадай мақсаттары
анықталды: «Осы тұжырымдаманың мақсаты – өтпелі кезеңде
тілдердің сақталу және қызмет ету саласындағы мемлекеттік саясат
стратегиясын әзірлеу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін дамытуға
жағдай туғызу жөніндегі мемлекет міндеттерін айқындау» [53, 1].
Тіл саясаты тұжырымдамасының негізгі міндеті Қазақстан
Республикасының Конституциясына сай тілдік дамудың басым
бағыттарын, тілдердің қызмет ету тетіктерін айқындау болды.
Сондай-ақ тұжырымдама бойынша тіл «ұлттық мәдениеттің негізі» ретінде анықталса, Қазақстандағы тіл саясаты «жекелеген
этностардың үйлесімді әрі тұрақты дамуына бағытталуы керек»
делінді.
Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001–2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасының басым бағыттағы міндеттері қазақ тілінің нормативтік-құқықтық дамуын қамтамасыз
ету, терминологиялық және лингвистикалық базасын кеңейту,
жетілдіріп жүйелеу болып табылатындығы анықталды. Аталған
бағдарлама алдына қойған барлық міндеттерін орындады. Одан
кейінгі елдің тіл саясаты стратегиясын орындауды Тілдерді
қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылдады. Ол елдегі тілдік жоспарлауды жүзеге
асыруға бағытталған.
Бағдарламада мақсатты индикаторлар мен нәтиже көрсеткіш183

тері, алға қойылған мақсатқа жету нәтижелерінің жолдары және
әр кезеңде жүзеге асырылатын қажетті шаралар белгіленген. Мемлекеттік бағдарламада қазақ тілін сапалы оқытудың мәселелері
бойынша нақтылы ұсынымдар берілген және оны ғылыми негізде іске асырудың қажеттіліктері көрсетілген. Тіл дамытудың
негізгі мәселелері анықталған және оларды шешудің жолдары
көрсетілген. Бірінші мәселе – қоғамдық сұранысты қалыптастыру,
екінші –тілдік қоғамдық орта жасау, үшінші – тілді оқытудың
сапалылығын қамтамасыз ету.
Қазір мемлекеттік бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін
жүзеге асыруға байланысты жоспарлы жұмыстар жүргізілуде:
мемлекеттік бағдарламаны кезеңдік жоспар бойынша жүзеге
асырудың шаралары жасалынды.
Жоғарыда айтылғандарды негізге алсақ, бүгінгі таңда Қазақстан
Республикасы тіл саясатының заңнамалық және нормативтікқұықтық базасы қалыптасқан және тіл дамыту саласындағы
мақсат пен міндеттері айқындалған және оларды жүзеге асыруға
бағытталған негізі бар деп айтуға толық негіз бар.
Бұл зерттеу жұмысы мемлекеттік бағдарламаның негізгі
көрсеткіші ретінде нәтижеге жету – мемлекеттік тілді оқытатын
тіл орталықтарын аккредиттеу, сондай-ақ елдің аймақтық ерекшеліктерін есепке ала отырып, тілді оқыту жағдайларына және тіл
орталықтарының қызметін талдау арқылы тіл саясатын анықтау
мақсатында жүргізілді.
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6 ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ
Қазақстандағы әлеуметтік лингвистика бұрынғы КСРО-дағы
әлеуметтік лингвистикалық бағыттың негізінде қалыптасты.
Еліміздің тәуелсіздік алғанынан бергі жылдарда республикадағы
тілдік жағдаят, тіл саясаты, оның өзіндік бағыттары арнайы
зерттелді. Еліміздің өзіндік тілдік құрылысы және онымен байланысты мәселелер ғылыми шешімін таба бастады. Бұл бағытта
Б.Хасанұлы, М.М. Копыленко, А.Е. Карлинский, М.К.Исаев, Э.Д
Сүлейменова, З.К.Ахметжанова, С.Т.Сайна, Н.Ж.Шаймерденова
т.б. аға буын ғалымдармен қатар, К.М Байбосынова, А.М.Құмарова,
А.Абасилов, Г.С.Суюнова, С.А.Асанбаева, Д.Ж. Қасымова,
Г.Д.Алдабергенова, Г.М.Әлімжанова, т.б. жас ғалымдардың еңбектерін атауға болады.
Қазақстандағы тілдік құрылыс пен тілдік ахуалды зерттеуші
ғалымдардың еңбектерінде әлеуметтік лингвистиканың ең өзекті
деген проблемалары жан-жақты талданады. Қолда бар материалдарды сараптай отырып, солардың бірқатарына қысқаша шолулар
жасап өтейік.
Б.Хасанұлы 1976 жылы жарық көрген «Языки народов Казахстана и их взаимодействие» атты еңбегінде Қазақстандағы тілдік жағдаятқа кең түрде мінездеме береді. Қазақстан халықтары
тілдерінің өзара қарым-қатынасын, олардың тұтынушыларын, тіл
меңгеру деңгейлерін, өмір салаларында қолданылуын, қоғамдық
қызметтерін нақтылы статистикалық мәліметтермен талдап
көрсетеді. Негізгі проблемаларына ғылыми сипаттамалар береді.
1982 жылы М.М.Копыленко мен С.Т.Саинаның «Функционирование русского языка в различных слоях казахского языка», 1984
жылы М.М.Копыленко мен З.К.Ахметжанованың «Фонетическая
интерференция в русской речи казахов», 1987 жылы осы еңбектің
екінші бөлімі «Лексическая и морфологическая интерференция в
русской речи казахов» деген атпен басылып шықты. Бұл еңбектерде
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қазақтардың орыс тілін қолданудағы фонетикалық, лексикалық
және морфологиялық қателіктері зерттелді. Интерференциялық
құбылыстарды әлеуметтік лингвистикалық тұрғыдан зерттеу
әдістері мынадай бағытта қарастырылды:
1) қазақ және орыс тілдерін зерттеу кезеңіндегі интерференциялық құбылыстардың қысқаша салыстырмалы талдауы;
2) потенциалды интерференцияның аумағын айқындау;
3) информанттарды экспедициялық бақылау;
4) нақты интерференцияны лингвистикалық тұрғыдан сипаттау,
талдау;
5) тест және сауалнама сұрақтары арқылы интерференциялық
құбылыстарды зерттеу, талдаулар жүргізу;
6) интерференциялық құбылысқа әлеуметтік лингвистикалық
талдаулар жасау.
Б.Хасанұлының 1987 жылы «Казахско-русское двуязычие
(социолингвистический аспект)», 1989 жылы «Нациолнальные языки: пойски и перспективы» атты еңбектері жарық көрді.
Осы еңбектерде қазақ-орыс қостілтілдігінің пайда болу жолдары, қазақтардың екі тілді меңгеру ерекшелігі нақты сөз болады.
Сондай-ақ Қазақстандағы этностардың тіл меңгеру деңгейлері
мен тәжірибелері нақты статистикалық зерттеулерге сүйене
отырып талданды. Мұнда біртілділік, қостілділік, үштілділік,
төрттілділік ұғымдарына анықтамалар беріліп, олардың әлеуметтік
лингвистикалық сипаттамалары көрсетілді. Қазақстандық
тәжірибеде қостілді, үштілді және төрттілді этнос өкілдерін нақты
мысалдармен дәлелдеп берді.
1990 жылдары қазақстандық әлеуметтік лингвистиканың біршама кең түрде қарастырған проблемасы – қостілділік, көптілділік
және диглоссия мәселелерін жан-жақты талдаған тағы да басқа зертеу еңбектері жарық көре бастады. Олардың қатарына төмендегі
еңбектерді жатқызуға болады.
1990 жылы жарық көрген А.Е.Карлинскийдің «Основы теории взаимодействие языков» деген еңбегінде тілдердің бір-біріне
әсер ету мәселесі, қостілділік, оның пайда болуы және қоғамдағы
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орны, табиғи және жасанды билингвизм, тілдік ұжым, интерференция, оның типтері, интеркаляция типологиясы т.б. мәселелер
қамтылған.
Қазақстандағы тіл саясаты мәселесіне қатысты 1990 жылы
«Языковая политика в Казахстане и пути ее реализации» атты
жинақ жарық көрсе, 1991 жылы қостілділік мәселесін талдаған
М.М.Копыленко мен З.К.Ахметжанованың «Психолингвистический аспект двуязычия. Проблемы национально-русского двуязычие» деген зерттеуларі қостілділік теориясына қосылған қомақты
еңбек болды.
1992 жылы Б.Хасанұлы «Ана тілі – ата мұра» атты еңбегінде
алғаш рет ана тілі категориясын әлеуметтік лингвистикалық
тұрғыдан жан-жақты талдап көрсетті. Мұнда автор ана тілінің
лингвистикалық, әлеуметтік лингвистикалық психологиялық,
педагогикалық, тарихи-этникалық смпаттамаларын, сондай-ақ ана
тілі және заң, ана тілі және экономика, ана тілін білу мен меңгерудің
айырым белгілері, қостілділіктің әлеуметтік лингвистикалық мәні,
еліміздің әлеуметтік-коммуникативтік жүйесі, оны құрайтын тілдер, олардың қызметтік жүктемелері, типологиясы, мемлекеттік тіл
мәселелері, қазақ тілін білудің қажеттілік талаптары дүниежүзілік
тіл дамыту тәжірибесі тұрғысынан зерттелу қажеттігі, мемлекеттік тілді дамыту тетіктері т.б. көптеген әлеуметтік лингвистикалық
проблемалар арнайы зерттелді. Б.Хасанұлы осы еңбегінде ана
тіліне мынадай анықтама береді: «Ана тілі дегеніміз күллі тіл
атаулыдан ішкі құрылыс ерекшелігімен дараланатын, белгілі
бір халықпен нақты кеңістікте тарихи бірге жасап, оның төл
мәдениетін ұрпақтан-ұрпаққа үздіксіз ұластырушы, сол халық
адамдарына (жас, жыныс, сенім, кәсіп, әлеуметтік жағдай айырмасына қарамай) түгелдей және жан-жақты қызмет ететін ұлтішілік
қатынас құралы [28, 25.].
Автор сондай-ақ қостілділіктің табиғатына талдау жасай келіп:
«Қостілділік – белгілі бір территория көлеміндегі ұлтаралық
(этносаралық) қарым-қатынасқа түсетін белгілі бір этникалық
қауымдастық өкілдеріне, бүкіл қоғамның (социумның) әр түрлі
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жағдайда екі тілді (әдетте, ана тілі мен екінші бір тілді) алма кезек немесе қатар қолдануы» [28,132.] деген анықтама береді.
Соның негізінде елімізде кеңінен тарап отырған қазақ-орыс
қостілділігін былайша сипаттайды: «Қазақ-орыс қостілділігі дегеніміз – қазақтардың көпұлтты қоғамда ана тілімен қабат орыс
тілін ұлтішілік және ұлтаралық қатынаста қатар не алма кезек
қолдануы, екі тілдің әрқайсысын әр түрлі жағдайда керегінше пайдалану» [28, 133.].
Б.Хасанұлы осы еңбегінде бүгінгі таңда күн тәртібінде
тұрған өзекті мәселе – қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне сай
қызмет етуі мен дамуын, қоғамдық өмір салаларында қолданылу
жағдайларын сөз ете келе, мемлекеттік тілді дамытудың мынадай
принциптерін атап көрсетеді:
Бірінші принцип – мемлекеттік тілді жоспарлы түрде, барлық
жағдайды туғыза отырып, кезең-кезеңімен барлық мекеме, ұйым,
кәсіпорындардың қызмет бабындағы қарым-қатынас құралына айналдыру.
Екінші принцип – мемлекеттік тілді жоспарлы түрде, барлық
жағдайды туғыза отырып, кезеңімен барлық мекемелерде, ұйымдар
мен кәсіпорындарда іс қағаздарын жүргізуге пайдалану.
Үшінші принцип – мемлекеттік тілді қаржыландыру мәселесін
түбегейлі шешу.
Төртінші принцип – мемлекеттік тілді оқыту ісін кадрмен, оқу
құралдарымен толық қамтамасыз ету.
Бесінші принцип – мемлекеттік тілді бір ғана қазақ тілінде емес,
орыс және басқа тілдерде де насихаттаудың іс-шаралар жүйесін
қалыптастыру.
Алтыншы принцип – Тіл заңының іске асуы мен мемлекеттік
тілді өмірге енгізу жөнінде жоғары орындар мен көпшілік қауым
алдында жыл сайын есеп беріп отыруды дағдыға айналдыру [28,
219-220.].
1996 жылы Э.Д.Сүлейменованың «Казахский и русский языки: основы контрастивной лингвистики» атты еңбегі, 1999 жылы
А.Е.Карлинскийдің «Международные отношения: теория – пра188

ктика – поиск» деген зерттеуі, 2001 жылы «Двуязычие и межэтническая коммуникация. Актуальные проблемы межкультурной
коммуникации и перевода» атты еңбектері жарық көрді.
Э.Д.Сүлейменова мен Н.Ж.Шаймерденованың 2002 жылы
шыққан «Словарь социолингвистических терминов» атты сөздігінде әлеуметтік лингвистиканың теориялық мәселелеріне, зерттеу
бағыттарына, әдіс-тәсілдеріне т.б. қатысты 400-дей терминге
түсінік берілген. Бұл біздіңше, қазақстандық әлеуметтік лингвистика тарихындағы соны және құнды еңбек болып табылады.
Б.Хасанұлының 2006 жылы жарық көрген «Тілдік қатынас
негіздері» еңбегі Қазақстандағы қазақ, орыс және ағылшын тілдері серіктестігінен тұратын үштілділік мәселесін, халықаралық
қатынастар тілінің пайда болу себептерін, тілдік қатынастың
теориялық мәселелерін, адам қарым-қатынасында тілдің
қолданылуын, тілдің әлеуметтік мәнін, саралануын, атқаратын
қызметін т.б. кең көлемдегі мәселелерді қамтыған оқу құралы
ретінде танылды.
Қазақстандық әлеуметтік лингвистиканың қарастырған мәселелеріне қатысты жоғарыда аталған және аталмаған іргелі
зерттеулермен қатар көптеген ғылыми мақалалар да жарияланды. Солардың бірі М.Аренов пен С.Калмыковтың «Современная
языковая ситуация в Республике Казахстан» атты мақаласында
Қазақстан Республикасындағы тілдік жағдаяттың қазіргі сипатын
әлеуметтік лингвистиканың әдіс-тәсілдерімен ғылыми тұрғыдан
біршама толықтай сипаттап береді. Сол авторлардың «Ана тілін
қашанғы өгейсіте береміз» деген мақаласында қазақ тілінің ана
тілі ретіндегі мәртебесі, қоғамдағы орны, қолданылу аясы нақтылы
статистикалық мәліметтермен көрсетіледі.
Б.Хасанұлы «Әлеуметтік қажеттілік болмай...» деген мақаласында қазақ тілін жан-жақты дамыту мәселелеріне тоқталады.
Автор мемлекеттік тілді дамыту жолында тіл саясатының менеджмент қағидаттарын пайдалануды ұсынады. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесінің іске аспауының басты себебі ретінде тіл дамуын біліксіз басқаруды айтады.
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А.Абасилов «Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесінде дамыту –Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы заңның негізгі
қағидасы» деген мақаласында тіл туралы заңның жүзеге асу тетіктеріне тоқталса, «Солтүстік аймақтың әлеуметтік лингвистикалық
ақуалы» атты мақаласында Қазақстанның солтүстік аймағындағы
облыстардағы тілдік жағдаятты, ондағы қостілділік, көптілділік
мәселелерін, аймақтағы мемлекеттік тілдің және өзге этнос
тілдерінің қоғамдық қызметтеріне талдау жасайды. Ал «Мемлекеттік тілді аймақтық тұрғыдан дамыту – Қазақстан үшін тиімді
жол» деген мақаласында тіл дамытудың аймақтық қағидаттарын
ұсынады.
А.С.Асанбаева «Қазақша жарнаманың тілі, стилі, қазіргі
жағдайы», «Қазақ тіліндегі жарнаманы жақсарту мәселелері» атты
мақалаларында жарнама мәтініндегі тілдік ерекшеліктер, мемлекеттік тілдің жарнама саласындағы қоғамдық қызметіне, оны
жақсартудың алғы шарттарына талдау жасайды, қоғамдық өмір
салаларының ішінде жарнаманың тіл дамытудағы орнына арнайы
тоқталады.
Қазақстандағы қазақ, орыс және өзге тілдердің қоғамдық
қызметі мен оларды дамытудың әр алуан қыр-сырларына арналған
бұлардан да басқа көптеген жарық көрген ғылыми мақалалар
түрлі қоғамдық пікірлер туғызып, тіл дамыту ісін саналы түрде
басқарудың қазақстандық үлгілерін танытты. Солардың қатарына
М.М.Копыленконың «Государственный язык и официальный
язык», Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика в Республике Казахстан: тенденции и перспективы развития специальности»; Э.Д.Сүлейменованың «Языковая ситуация
в Казахстане: к оценке, эффективности языкового планирование»; Ө.Жолдасбеков пен Н.Қалидың «Тіл заңы – түсінік тірегі»;
Б.Хасанұлының «Тіл саясатының тарихы тереңде», Лингвистическое формулировки проекта новой Конституции: Противоречие
и пути преоделения»; Е.Шаймерденовтің «Мемлекеттік тілдің
қолданылу аясын кеңейтудің өзекті мәселелері»; Б.Әбдіғалиевті
ң»Этнолингвстицеская ситуация в Казахстане»; А.Абасиловтың
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«Мемлекеттік тіл – көптілділік жағдайында әлеуметтік қажеттілік»;
Г.А.Досмұхамбетованың «Роль языка обучения в развитии двуязычия», «Определение доминирующего языка в студенческой среде»,
т.б. атауға болады.
ХХ ғасырдың 90-жылдарынан бастап қазақстандық социолингвист-ғалымдар әлеуметтік лингвистиканың өзекті мәселелеріне қатысты докторлық, кандидаттық диссертация жұмыстарын жазып, қорғай бастады.
Б.Хасанұлының «Социально-лингвистические проблемы функционирование казахского языка в Республике Казахстан» (1992)
тақырыбындағы докторлық диссертациясында қазақ тілінің
Қазақстандағы қызметінің әлеуметтік лингвистикалық мәселелері,
тілдік жағдаят, тіл мен қоғамның байланысы, көпұлтты мемлекеттердегі тілдердің қарым-қатынасы мен дамуының жалпы теориясы, Қазақстандағы қостілділік, көптілділік мәселелері қаралды.
Сол сияқты С.Т.Саина «Казахско-русское двуязычи в городах
Казахстана (социально-лингвистическое исследование)» (1983),
К.М.Байбосынова «Опыт сопоставительного анализа фонологических систем русского и казахского языков (В связи с проблемами
фонетической интерференции при казахско-русском билингвизме)» (1977), Д.Ж. Қасымова «Функционирование уйгурского языка и формы его существования (социолингвистическое исследование районов компактного прожижания уйгуров в Казахстане)»
(1995), Г.С.Суюнова «Речевое поведение казахов-блингвов» (1995),
А.М.Құмарова «Социально-лингвистические проблемы формирования казахской языковой среды в Республике Казахстан» (1996),
А.Абасилов «Мемлекеттік тілдің Қазақстан Республикасының
солтүстік аймағындағы қызметі: социолингвистикалық проблемалары, оларды шешу жолдары» (1998), Г.Д.Алдабергенова
«Исследование влияния билингвизма на развитие детей» (1999),
С.А.Асанбаева «Жарнама саласында мемлекеттік тілді қолданудың
социолингвистикалық өзекті мәселелері», (1999), Г.М.Алимжанова
«Структура речевого этикета казахского и русского языков» (1999),
Б.Ж.Құрманова «Социоально-лингвистические проблемы функ191

ционирования государственного языка а западном регионе Республики Казахстан», Г.А.Досмұхамбетова «Функционирования
казахского и русского языков в микросоциальной общности» т.б.
ғылыми-зерттеу жұмыстары жазылып, қорғалды.
Жұмыстардың барлығында да қазақстандық әлеуметтік
лингвистиканың ең өзекті деген мәселелері сөз болады. Әсіресе,
мемлекеттік тілдің қолданылуы, қоғамдық мәні мен қызметі, орыс
тілінің және өзге тілдердің әлеуметтік коммуникативтік жүйедегі
орны, қостілділік, көптілділік, тіл дамытуды саналы басқару мен
реттеу, тіл саясаты т.б. проблемалар жан-жақты қаралып, ғылыми
айналымға түсті.
Қазақстан ғылымында осы басталған жұмыстар одан әрі
жалғаса түсуде. Олардың өміршеңдігі күнделікті тілдік жағдаятты
тұрақтандыру, реттеу мен жоспарлауда, тілдерді дамытудың
әлеуметтік лингвистикалық тетігін айқындауда көрініп, қоғам
сұранысына ие болуда.
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ҚОСЫМША №1
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТІЛДЕРДІҢ
ҚҰҚЫҚТЫҚ БАЗАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА
БАЙЛАНЫСТЫ ҚАБЫЛДАНҒАН ҚҰЖАТТАР
Қазақстан Республикасының Конституциясы
1995 жылғы, 30 тамыз
(1998 жылғы 7 қазанда енгізілген өзгерістерімен)
(Үзінді)
7-бап
1.Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі.
2.Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады.
3.Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін үйрену мен дамыту
үшін жағдай туғызуға қамқорлық жасайды.
14-бап
2.Тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына,
жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дінге көзқарасына, нанымына,
тұрғылықты жеріне байланысты немесе кез келген өзге жағдаяттар
бойынша ешкімді ешқандай кемсітуге болмайды.
19-бап
2.Әркімнің ана тілі мен төл мәдениетін пайдалануға, қарымқатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап
алуға құқығы бар.
41-бап
2.Республика Президенті болып тумысынан республика азаматы болып табылатын қырық жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін
меңгерген әрі Қазақстанда кемінде он бес жыл бойы тұратын Республика азаматы сайлана алады.
58-бап
1.Палаталарды мемлекеттік тілді еркін меңгерген өз депутаттарының арасынан Палаталар депутаттары жалпы санының
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көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы Сенат пен Мәжіліс
сайлаған төрағалар басқарады. Сенат Терағасының қызметіне кандидатураны Қазақстан Республикасының Президенті ұсынады.
Мәжіліс Төрағасының қызметіне кандидатураларды Палатаның
депутаттары ұсынады.
93-бап
Конституцияның 7-бабын жүзеге асыру мақсатында Үкімет,
жергілікті өкілді және атқарушы органдар арнаулы заңға сәйкес
Қазақстан Республикасының барлық азаматтары мемлекеттік
тілді еркін әрі тегін меңгеруі үшін қажетті ұйымдастырушылық,
материалдық және техникалық жағдайдың бәрін жасауға міндетті.
Қазақстан Республикасы
Президентінің 1996 жылғы 4 қарашадағы
№ 3186 Өкімімен мақұлдаған
Қазақстан Республикасы тіл саясатының тұжырымдамасы
Тұрақты даму барған сайын қазіргі әлемдегі қоғамдык
процестердің ұтымды жүруінің негізгі өлшеміне айналып келеді. Ал тұрақты дамудың шарттарының бірі - ұлтаралық
қатынастардың тұрақтылығы болып табылады. Көп ұлтты мемлекетте этностардың жарасты өмір сүруіне, ұлтаралық бейбітшілік
пен келісімнің сақталуына тіл саясаты ықпал етуге тиіс.
Жекелеген этностардың үйлесімді, тұрақты дамуы ұлттық
мәдениеттің негізі - этнос тілінің сақталуына мүмкіндік жасайтын
тіл саясатының жүргізілуін керек етеді. Мұның өзі республикада мәдениеттердің бір-біріне ықпал жасап, бірін бірі байытуына,
олардың одан әрі дамуына жағдай жасайды.
Қазақстанның егеменді мемлекет ретіндегі жаңа әлеуметтіксаяси болмысы - елдің көп ұлтты халқының қажеттіліктерін
өтейтін және тілдік, демографиялық, сондай-ақ саяси ахуалдың
ерекшеліктерін ескеретін тіл саясатын талап етіп отыр. Ол өзекті
тіл мәселелерін шешуде өзінің тиімділігі мен нөтижелілігін іс
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жүзінде көрсететін пәрменді факторға айналуға тиіс. Елде біртұтас
тіл саясатын жүргізу үшін мемлекеттік органдар мен қоғамдық
бірлестіктердің, діни және басқа да ұйымдардың күш-жігерінің
үйлесімділігі қажет.
Осы тұжырымдаманың мақсаты – өтпелі кезеңде тілдердің
сақталу және қызмет ету саласындағы мемлекеттік саясат стратегиясын әзірлеу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін дамытуға
жағдай туғызу жөніндегі мемлекет міндеттерін айқындау.
Тұжырымдаманың міндеті: Қазақстан Республикасының Конституциясына сай тілдік дамудың басым бағыттарын, тілдердің
қызмет ету тетіктерін айқындау.
Тілдік ахуалдың сипаттамасы
Тілдік ахуал – бұл тілдің қоғамда нақты қолданылуының
көрінісі. Оның пайда болуы және одан әрі қалыптасуы түрлі
жағдайларға, атап айтқанда, тілдік және тілдік емес (әлеуметтік,
саяси, экономикалық, психологиялық, тарихи, географиялық, т. б.)
факторлардың өзара әсеріне байланысты.
Қоғамның тіл өміріне саналы түрде араласуы, жеке адамнан бастап мемлекетке дейінгі деңгейде сан-саласы ыкпал
жасаудың мүмкіндіктерін қамтиды. Қазіргі Қазақстан қоғамында
әлеуметтік-коммуникативтік жүйені реттеу мен жетілдіру жүріп
жатыр. Әркімнің өзі пайдаланатын ана тілін қолдап пікір білдіру мүмкіндіктері артты. Алайда көп жағдайда бұл қолдану
субъективті сипат алып, геосаяси ерекшеліктерді, мемлекеттік
мүдделерді және өзге де этностардың тілдік мүдделерін ескере
бермейді. Сондықтан да көп ұлтты қоғамда тілдік процестерді
саясаттанушылардың, әлеуметтанушылар-дың, заңгерлердің және
тілшілердің талдап түсіндіріп отыруы маңызды болмақ.
Пәрменді мемлекеттік тіл саясатын жасау нақты тілдік ахуалға
сәйкес келетін баға беруді көздейді.
Бүгінгі таңда Қазақстанда іс жүзінде тілдердің саналуандығы
орын алып отыр, мұнда жүзден астам тіл қолданылып жүр. Еліміздегі этникалық топтар тілдері өздерінің атқаратын функцияларының
көлемі жағынан да бірдей емес.
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Қолданылып отырған шараларға қарамастан, қазақ тілінің
мемлекеттік мәртебесін толық іске асыру әлі мүмкін болмай
отыр. Мұның негізгі себебі - тіл мәртебесі тек ресми тұрғыдан
жарияланғанмен, оның жер-жерде үйретілуі мен қолданылуын
жүзеге асырар тетік күні бүгінге дейін жеткілікті дәрежеде іске
қосылмай отыр. Мемлекеттік тілде іс жүргізу мен қызметтік
қарым-қатынас жасау қосалқы сипатта ғана.
Қазақ тілінің өзекті мәселелері оның шын мәнінде мемлекеттік тіл мәртебесін иеленуімен шектелмейді. Ең алдымен, қазіргі
қазақ тілінің ахуалының өзі, оның дамуы мен баюына байланысты проблемалар ғалымдардың, мамандардың, оқытушылардың
айрықша көңіл бөлуін қажет ететін мәселе. Бұл жерде әңгіме
жаңа әлеуметтік-мәдени болмысты бейнелеуде өзге әлемдік тілдермен қарым-қатынас жасау және тілдің ішкі әлеуетін пайдалану
арқылы оның мүмкіндіктерін кеңейту жөнінде болып отыр. Тілде
орныққан кірме сөздер мен халықаралық терминдерден бас тарту
арқылы тіл «тазалығын» қамтамасыз етуді күшейтетін күмәнді ниетке де немқұрайлы қарауға болмайды.
Сонымен қатар республикадағы өзге ұлттық топтардың тілдерін қолдануда аса күрделі проблемалар бар.
Балаларға ана тілдерінде тәрбие беру және оқыту республиканың
мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерінің бесеуінде, ал жалпы білім беретін мектептердің жетеуінде жүзеге асырылуда. Ұлт
өкілдері шоғырланған жерлерден 14 ана тілін мектеп оқшылары, 6
ана тілін мектеп жасына дейінгі балалар үйренуде.
Сонымен қатар этникалық топтардың балаларын балалар
бақшасында, мектептерде ана тілінде тәрбиелеу қажеттіктері
де толық дәрежеде қанағаттандырылмай келеді. Оқулықтар, үйжайлар, білікті мамандар же-тіспейді. Қазіргі таңда республиканың
жоғары оку орындарында неміс, ұйғыр, поляк, түрік, корей,
азербайжан жөне басқа тілдер бойынша мамандар дайындалып
жатқанына қарамастан, олар сан жағынан да, тіл жағынан да қажет
мөлшерге жете алмай жатыр.
Қазақстандық этникалық топтардың негізгі бөлігі тұратын мем200

лекеттермен білім беру саласындағы байланысты едәуір күшейту
қажет.
Тиісті кұқықтық базаның болмауы салдарынан тілдерді дамыту және қолдау жөніндегі жұмыстарға жауап беретін мемлекеттік
органдардың үйлестіру жұмысына біртұтас негіз жасалынған жоқ.
Бүгінгі жағдай еліміздің әр түрлі аймақтарындағы тілдік процестерді объективті түрде ғылыми зерттеу жөне тілдік орта жасау
жөніндегі шаралар жүйесін әзірлеу қажеттігін талап етеді. Бұл ретте тілдің іс жүзінде таралуын және оның қоғамдық функцияларын
кеңейту жөніндегі нақтылы мүмкіндіктерді ескеру қажет.
Тілдерді функционалды дамытудың қолайлы моделі
Кез келген көп этносты және көп тілді мемлекетте тілдер
атқаратын қызметіне, таралу деңгейіне, сол тілді тұтынушылардың
санына, т. б. қарай бөлінеді. Мемлекеттің қолайлы тілдік кеңістігін
жасау тілдердің функциональдық арақатынасын дәл анықтауды талап етеді. Оның ішінде мемлекеттік тіл лайықты орынға ие болуға
тиісті.
Мемлекеттік тіл мемлекеттік және қоғамдық өмірдегі неғұрлым
маңызды функцияларды атқарады.
Бұл, ең алдымен, осы мемлекеттің барлық заң актілері
қабылданатын тіл. Бұл – ресми шараларда, қызметтік хат-хабарда, іскерлік карым-қатынаста қолданылатын міндетті тіл.
Азаматтардың өтініштеріне жауаптар да мемлекеттік тілде
беріледі.
Мемлекеттік тілде барлық мемлекеттік органдар мен ұйымдар,
Қарулы Күштер жұмыс істейді. Есеп-санақ, қаржылық және
техникалық құжаттары мемлекеттік тілде жүргізіледі.
Мемлекеттік тіл елдегі сот ісін жүргізудің негізгі тілі болып табылады. Бұған қоса жеке және заңды тұлғалар арасындағы жазбаша түрде мәмілелердің барлығы міндетті түрде мемлекеттік тілде
жазылады.
Мемлекеттік тілде елдің дипломатиялық өкілдіктерінің қызметі жүзеге асырылады, халықаралық шарттар жасалады, ресми
қабылдаулар өткізіледі.
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Мемлекеттік бұкаралық ақпарат және коммуникация
құралдарында мемлекеттік тілдің қолданылуы міндетті болып
табылады. Қажетті тілдік ортаны қалыптастыру мақсатында мемлекеттік арналар арқылы басқа тілдерде берілетін хабарлардың
көлемі уақыты жағынан мемлекеттік тілде берілетін хабарлардың
көлемінен асып кетпеуге тиіс.
Мемлекеттік тіл, сондай-ақ төлқұжат, тууы туралы куәліктерді,
білім жөніндегі құжаттарды бергенде, тағы басқа ресми
ұйымдардың атауларын жазуда, олардың мөрлері мен штамптарында, сонымен қатар маңдайша жазулары мен бланкілерінде, хабарландыруларда, жапсырмалар мен көріністі ақпаратта міндетті
түрде қолданылады.
Мемлекеттік тілдің мәртебесі ол тілді барлық азаматтардың
заңда белгіленген көлемде білуі үшін жағдай туғызуды көздейді.
Бұл ретте мемлекеттік қызметке кабылдау, әдетте, міндетті түрде
мемлекеттік тілді қажетті мөлшерде білгенде ғана жүзеге асырылады.
Тілді қорғау тиісті құқықтық база құрылу арқылы мемлекеттік
тілдің мәртебесінің бұзылуына немесе Тіл туралы заңның орындалмауына кінәлі адамдарды жауапқа тарту жолымен жүзеге асырылады. Мемлекеттік тілді басқа тілге қарсы қоюға жол берілмейді.
Қазақстан Республикасының Конституциясына сейкес қазақ тілі
мемлекеттік тіл болып табылады, сондықтан жоғарыда баяндалған
мемлекеттік тіл мен оның мәртебесіне қойылған талаптар - қазақ
тілі біртіндеп, әрі дәйектілікпен жетуге тиіс нұсқаның негізгі
өлшемдеріне айналуы керек.
Барлық деңгейдегі мемлекеттік органдар мен оның басшылары
қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін іске асыруда негізгі жауапкершілікті өз мойнына алады. Қазақ тілін білу, оны қолдану мен
насихаттау өкімет органдары тарапынан көтермеленіп отыруға
тиіс. Қазақ тілін меңгеру - қазақстандық патриотизмнің құрамдас
бөлігі.
Мемлекеттік ұйымдарда, сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару
органдарында мемлекеттік тілмен қатар орыс тілі ресми түрде
202

қолданылады. Бұл орыс тілінің бүгінгі таңда иеленіп отырған
әлеуметтік функцияларының толық көлемде сақталуына кепілдік
береді. Келешекте ғылым мен техниканың алуан саласы бойынша ақпарат алудың негізгі көзі, жақын және алыс шетелдермен
қарым-қатынас құралы болып қала бермек. Елдің экономикалық
және ғылыми-техникалық даму мүдделері орыс тілінде алынған
білік пен білімнің қажетке асуын айқындап отыр.
Кез келген елдің тілдік кеңістігінде мемлекеттік тілден басқа,
бір жерге шоғырланған этникалық топтардың тілдері болады. Бұл
тілдердің қолданылуы әдетте отбасылық-тұрмыстық сала аясынан
аспайды.
Ана тілін білу – ана тілін сақтаудың қажетті шарты. Сондықтан
Қазақстан халықтарының тілдерін оқытып-үйретуге және ол
тілдердің қолданыста болуына жағдай туғызуды мемлекет өз міндетіне алады.
Тіл құрылысының міндеттері
Тілдерді дамытуға жағдай жасау мақсатындағы мемлекеттік
саясат мемлекеттік тілді дамытуға артықшылық беру бағытында
қазіргі қолданылып жүрген тілдер иерархиясына түзетулер енгізуді көздеуі тиіс. Бұл дегеніміз мемлекеттік тілге және басқа тілдерге
қатысты міндеттері әр түрлі болады деген сөз.
Мемлекеттік тіл мәртебесін іске асыру үшін мемлекет барлық
жағдайды туғызуды міндетіне алады. Бұл үшін барша қажетті
қаржылық, материалдық, ұйымдастыру ресурстарын осы іске
тартуға тиіс. Осы орайда жекелеген азаматтардың немесе қоғамдық
бірлестіктердің емес, мемлекеттің өзінің ықпалы басым болуға
тиіс, өйткені тек мемлекет қана мемлекеттік тілдің қоғам өмірінің
барлық саласында қолданылу мәселелерін шешуге қабілетті.
Мемлекеттік тіл саясатының басты бағыттарының бірі – мемлекеттік тілді барлық азаматтардың арнайы белгіленген көлемде
меңгеруі үшін жағдай туғызу. Осы мақсатта халық топтарының
этникалық, демографиялық, кәсіби ерекшеліктеріне сәйкес мемлекеттік тілді міндетті және ақысыз оқыту орталықтарын құру қажет.
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Мемлекеттік ақпарат құралдары: теледидар, радио, газеттер
арқылы мемлекеттік тілді үйрену жөнінде бағдарламалар, сабақтар
жүргізуге, жаңа айдарлар енгізуге тиіс.
Барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес мектеп жасына
дейінгі мекемелерде, жалпы білім беретін мектептерде, арнаулы
орта және жоғары оку орындарында мемлекеттік тілді оқытудың
тиісті деңгейін қамтамасыз ету керек, мұның өзі жеке адамдар
арасындағы қарым-қатынасты, іскерлік қарым-қатынастағы және
қазіргі заманғы іс жүргізуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Мемлекеттік тілді халықтың меңгеруін, оны оқу орындарында
оқып-үйренуін оқулықтар мен оқу құралдарын пайдаланушы әр
түрлі этникалық және әлеуметтік топтарға бағдарланған ұғымға
жеңіл және тиімді әдістемелерді, көпшіілік қолды өз бетінше оқыпүйрену құралдарын, сөздіктерді, тілашарларды көптеп шығару
арқылы нығайту қажет.
Тілді тиімді үйрету әдістемесін өндіру жөніндегі орталықтардың
жинақталған жұмыс тәжірибесі республиканың барлық оқу
орындарының игілігіне айналуы керек.
Мемлекеттік қызметшілер, сондай-ақ ғылым, мәдениет, білім
беру, денсаулық сақтау мен халыққа қызмет көрсету салаларының
қызметкерлері үшін мемлекеттік тілді меңгеру жөнінен тиісті талаптар белгілеу керек. Мемлекеттік мекемелер мен қызметкерлерін
материалдық көтермелеудің тиімді жүйесін жасауды қарастырған
жөн.
Мемлекеттік тілді мемлекетаралық қарым-қатынас практикасында қолдану міндетті нормаға айналуы шарт. Ресми адамдар
қатысатын барлық іс-шаралар мемлекеттік тілде өткізілуі тиіс,
қажет болған жағдайда басқа тілдерге ілеспе аударма жасалуы
керек. Заң актілерін, ресми адамдардың баяндамаларын, қызмет
құжаттарын мемлекеттік тілде дайындау зандылыққа айналуға
тиіс.
Мемлекеттік өкімет пен басқару орындарында тіларалық
қатынасты қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік тәржіме
қызметін ұйымдастыру керек. Барлық мемлекеттік мекемелердің
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штат кестелерінде мемлекеттік тілден аударатын және мемлекеттік тілге аударатын аудармашылар қызметі көзделуге тиіс. Жоғары
оқу орындарында аудармашы мамандар даярлауды кеңейту қажет.
Еуразия университеті мен Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университеті аудармашылар даярлайтын орталықтардың бірі болуға тиіс,
мұнда Қазақстан этностарының мәдениеті мен тілдері жөніндегі
мамандарды әзірлеуге арналған факультеттер құруға болар еді.
Мемлекеттік тілдің беделін, оны білу әрбір азаматтың өмірлік
қажетіне айналатындай, қазақстандық патриотизмнің құрамды
бөлігі болатындай деңгейге көтеру қажет. Мемлекеттік тілге
ресми қолдау көрсетумен қатар, оған бүкіл қоғамның тарапынан қамқорлық жасау керек. Мемлекеттік, кәсіпкерлік, банкі
құрылымдарының, қоғамдық бірлестіктердің бірлескен күшжігерімен мемлекеттік тілді қолдау жөніндегі қайырымдылық корын құрған жөн.
Ресми қолданыстағы тілді мемлекет тарапынан қолдау - оның
басқару органдарында мемлекеттік тілмен қатар қолданылуы
үшін жағдай туғызу болып табылады. Мұндай мәртебе заң актілері мен басқа да құжаттарды, қызметтік хат-хабарды ресми
түрде қолданылатын тілге аудару арқылы қамтамасыз етіледі,
екінші тіл ретінде осы тілде іс жүргізу, есеп-санақ және қаржылық
құжаттаманы жүргізу арқылы жүзеге асырылады.
Орыс тілінің қызметі аясының сақталуы Қазақстанның
интеграциялық процестерге бет алуымен, ТМД елдерімен біртұтас
мәдени және білім беру кеңістігін сақтауы арқылы қамтамасыз
етіледі.
Қазақстан халықтары тілдерінің дамуы үшін қажетті
жағдайлардың іс жүзінде қамтамасыз етілуі - ана тілін меңгеруге
тілек білдірушілердің барлығына арнап мүмкіндіктер туғызу деген сөз. Мұның өзі ана тілінде орта білім беру немесе ана тілін
міндетті пән ретінде оқыту, мұғалім кадрларын даярлау, оқу және
оқу-әдістемелік құралдар мен көркем әдебиет, газет-журналдар
шығаруға жәрдем жасау жолымен жүзеге асырылады.
Мұндай жұмыс этностардың мәдени-тілдік мүдделерін біл205

діре алатын ұлттық-мәдени орталықтардың белсенді қатысуымен
тиімді болады. Сонымен қатар Қазақстандағы этникалық диаспоралар этносының негізгі бөлігі тұратын елдермен, саны аз халықтар
тілдерінің Еуропалық бюросымен және басқа халықаралық
ұйымдармен өзара іс-қимылды жолға қою қажет.
Шет тілдерін оқып-үйрену де мемлекеттік қолдауды қажет етеді.
Шет тілдерін меңгерген мемлекеттік қызметшілерді материалдық
көтермелеуді көздеген жөн болар еді. Сондай-ақ бұрын жұмыс
істеп келген шет тілдерін тереңдетіп оқытатын мамандандырылған
мектептер жүйесінен бас тартуға да болмайды.
Елдегі этностар тілдерінің жай-күйі мен жалпы тілдік ахуалға
нақты және ғылыми талдау жасалмайынша, тіл құрылысының
табысты жүруі мүмкін емес. Әлеуметнамалық және әлеуметтік
лингвистикалық мониторинг тілдік процестердің серпінділігі мен
оның демографиялық, әлеуметтік, этникалық белгілері бойынша
аймақтык жіктелуін бейнелейтін тіл саясатына ұдайы түзету енгізіліп отыруын қамтамасыз етуге тиіс.
Мемлекеттік тіл мәртебесі тілдің әлеуметтік функцияларын
кеңейте түседі, тілдегі жаңа өзгерістерге байыпты ғылыми талдау
жасауды талап етеді. Қазақ тілінің бірізділігі мен тиісті стандартқа
келтірілуін қамтамасыз ететін орфографиялық, орфоэпиялық, тыныс белгілері ережелерін жүйеге салу басты міндет болып отыр.
Қазақ тілінің терминологиялық лексикасының жиынтығын жасау
аса қажет. Қазақстанның сөз мәдениетін жетілдіру орфографиялық,
орфоэпиялық, түсіндірме сөздіктердің шығарылуын көздейді.
Мемлекеттік тілді оқып-үйренушілер үшін бейне және дыбыстыкөріністі материалдар шығаруды қамтамасыз ету қажет.
Тұжырымдаманы іске асыру оған заң актілері және ұйымдық
шаралар арқылы қолдау көрсетілген жағдайда ғана табысты болмақ. Тұжырымдамамен бірге талқылауға Қазақстан
Республикасындағы жаңа «Тіл туралы заңның» жобасы ұсынылмақ,
онда тіл саясатының құқықтык негіздері баян етіледі. Содан кейін
Азаматтық кодекске, Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске, ЕТЗК-ға және басқа заңдарға өзгертулер мен толықтырулар
енгізу қажет болады. Тіл саясатын іске асыру тетіктері, мемле206

кеттік тілді дамытуға экономикалық қолдау жасау проблемалары
үкімет тарапынан әзірленіп жатқан қазақ және өзге де тілдерді дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламада көрінісін табуға тиіс.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТІЛ ТУРАЛЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
1997 жылғы 11 шілде № 151
Осы Заң Қазақстан Республикасында тілдердің қолданылуының
құқықтық негіздерін, мемлекеттің оларды оқып-үйрену мен дамыту үшін жағдай жасау жөніндегі міндеттерін белгілейді. Қазақстан
Республикасында қолданылатын барлық тілге бірдей құрметпен
қарауды қамтамасыз етеді.
I тарау
Жалпы ережелер
1-бап. Негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
диаспора – өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде тұрып
жатқан халықтың бір бөлігі (этникалық қауымдастық);
ономастика – тіл білімінің жалқы есімдерді, олардың пайда болуы мен өзгеруінің тарихын зерттейтін бөлімі;
орфография – дұрыс жазу ережесі, сөйленген сөзді (сөздер мен
грамматикалық тұлғаларды) жазбаша беру тәсілдерінің бірізділігін
белгілейтін ережелер жүйесі;
топонимика – ономастиканың географиялық объектілердің атауларын, олардың пайда болуы, өзгеру, қолданылу заңдылықтарын
зерттейтін бөлімі;
транслитерация – бір графикалық жүйедегі мәтіндер мен жекелеген сөздерді басқа графикалық жүйенің құралдарымен әріппеәріп арқылы беру.
2-бап. Осы Заңның реттейтін мәселесі
Мемлекеттік, мемлекеттік емес ұйымдар мен жергілікті өзін-өзі
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басқару органдарының қызметінде тілдерді қолдануға байланысты
туындайтын қоғамдық қатынастар осы Заң реттейтін мәселе болып табылады.
Осы Заң жеке адамдар арасындағы қатынастарда және діни бірлестіктерде тілдердің қолданылуын реттемейді.
3-бап. Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңдар
Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заңдар Қазақстан
Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан,
тілдерді қолдануға және дамытуға қатысты Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.
Тіл туралы заңдар Қазақстан Республикасының азаматтарына,
Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктерге және
азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады.
4-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі — қазақ тілі.
Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын мемлекеттік басқару,
заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі.
Қазақстан халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып
табылатын мемлекеттік тілді меңгеру - Қазақстан Республикасының
әрбір азаматының парызы.
Үкімет өзге де мемлекеттік, жергілікті өкілді және атқарушы
органдар:
Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілді барынша
дамытуға, оның халықаралық беделін нығайтуға;
Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттік тілді еркін және тегін меңгеруіне қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық жағдайларды жасауға;
қазақ диаспорасына ана тілін сақтауы және дамытуы үшін
көмек көрсетуге міндетті.
5-бап. Орыс тілін қолдану
Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару
органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады.
6-бап. Мемлекеттің тіл жөніндегі қамқорлығы
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Қазақстан Республикасының азаматының ана тілін қолдануына,
қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін
таңдауына құқығы бар.
Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін оқып-үйрену мен
дамыту үшін жағдай туғызу жөнінде қамқорлық жасайды.
Ұлттық топтар жинақты тұратын жерлерде іс-шаралар
өткізілген кезде олардың тілдері пайдаланылуы мүмкін.
7-бап. Тілдердің қолданылуына кедергі келтіруге жол бермеу
Қазақстан Республикасында тілдік белгісі бойынша азаматтардың құқықтарын кемсітуге жол берілмейді.
Қазақстанда мемлекеттік тілдің және басқа да тілдердің
қолданылуына және оларды үйренуге кедергі келтіретін лауазымды
адамдардың іс-әрекеттері Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес жауаптылыққа әкеп соқтырады.
II тарау
Тіл – мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар мен
жергілікті өзін-өзі басқару органдарында
8-бап. Тілдердің қолданылуы
Мемлекеттік тіл Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының, ұйымдарының және жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының жұмыс және іс қағаздарын жүргізу тілі болып табылады, орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады.
Мемлекеттік емес ұйымдардың жұмысында мемлекеттік тіл
және қажет болған жағдайда басқа тілдер қолданылады.
9-бап. Мемлекеттік органдар актілерінің тілі
Мемлекеттік органдардың актілері мемлекеттік тілде әзірленіп,
қабылданады, қажет болған жағдайда, мүмкіндігінше, басқа тілдерге аударылуы қамтамасыз етіле отырып, оларды әзірлеу орыс
тілінде жүргізілуі мүмкін.
10-бап. Құжаттама жүргізу тілі
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жүйесінде,
ұйымдарында, меншік нысанына қарамастан, статистикалық-есеп,
қаржы және техникалық құжаттама жүргізу мемлекеттік тілде
және орыс тілінде қамтамасыз етіледі.
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11-бап. Азаматтардың өтініштеріне қайтарылатын жауап
тілі
Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың азаматтардың
өтініштері мен басқа да құжаттарға қайтаратын жауаптары мемлекеттік тілде немесе өтініш жасалған тілде беріледі.
12-бап. Қарулы Күштер мен құқық қорғану органдарындағы
тіл
Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінде, сондай-ақ
әскери және әскерилендірілген құрамалардың барлық түрінде,
мемлекеттік бақылау мен қадағалау, азаматтарды құқықтық қорғау
ұйымдарында және құқық қорғау органдарында мемлекеттік тілдің
және орыс тілінің қолданылуы қамтамасыз етіледі.
13-бап. Сот ісін жүргізу тілі
Қазақстан Республикасында сот ісі мемлекеттік тілде жүргізіледі, ал қажет болған жағдайда, сот ісін жүргізуде орыс тілі немесе басқа тілдер мемлекеттік тілмен тең қолданылады.
14-бап. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді жүргізу
тілі
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер мемлекеттік тілде,
ал қажет болған жағдайда, басқа да тілдерде жүргізіледі.
15-бап. Мәмілелер тілі
Қазақстан Республикасында жеке және заңды тұлғалардың
жазбаша нысанда жасалатын барлық мәмілелері қажет болған
жағдайда басқа тілдердегі аудармасы қоса беріліп, мемлекеттік
тілде және орыс тілінде жазылады.
Шетелдік жеке және заңды тұлғалармен жазбаша нысанда жасалатын мәмілелер мемлекеттік тілде және тараптар үшін қолайлы
тілде жазылады.
III тарау
Тіл – білім беру, ғылым, мәдениет және бұқаралық ақпарат
құралдары саласында
16-бап. Тіл - білім беру саласында
Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілде, ал ұлт топтары
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жинақы тұратын жерлерде солардың тілдерінде жұмыс істейтін
мектепке дейінгі балалар мекемелерін құру қамтамасыз етіледі.
Балалар үйлерінде және оларға теңестірілген ұйымдарда
оқыту, тәрбие беру тілін жергілікті атқарушы органдар олардағы
балалардың ұлттық құрамын ескере отырып белгілейді.
Қазақстан Республикасы орта, арнаулы орта және жоғары
білімді мемлекеттік тілде, орыс тілінде, ал қажетіне қарай және
мүмкіндігі болған жағдайда басқа да тілдерде алуды қамтамасыз
етеді.
Мемлекеттік те, мемлекеттік емес оқу орындарында мемлекеттік тіл мен орыс тілі міндетті оқу пәні болып табылады және білім
туралы құжатқа енгізілетін пәндер тізбесіне кіреді.
17-бап. Тіл - ғылым және мәдениет саласында
Қазақстан Республикасында ғылым саласында, диссертацияларды рәсімдеу мен қорғауды қоса алғанда, мемлекеттік тіл мен
орыс тілінің қолданылуы қамтамасыз етіледі.
Мәдени шаралар мемлекеттік тілде және қажет болған жағдайда
басқа да тілдерде жүргізіледі.
18-бап. Баспасөз бен бұқаралық ақпарат құралдарының тілі
Қазақстан Республикасы баспа басылымдары мен бұқаралық
ақпарат құралдарында мемлекеттік тілдің, басқа да тілдердің
қолданылуын қамтамасыз етеді.
Қажетті тілдік ортаны жасау және мемлекеттік тілдің
толыққанды қолданылуы мақсатында, олардың меншік нысанына қарамастан, телерадио арналары арқылы берілетін мемлекеттік тілдегі хабарлардың көлемі уақыт жағынан басқа тілдердегі
хабарлардың жиынтық көлемінен кем болмауға тиіс.
IV тарау
Тіл – елдімекен атауларында, жалқы есімдерде, көрнекті
ақпаратта
19-бап. Топонимикалық атауларды, ұйымдардың атауларын пайдалану тәртібі
Елді мекендердің, көшелердің, алаңдардың, сондай-ақ басқа да
физика-географиялық объектілердің дәстүрлі, тарихи қалыптасқан
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қазақша атаулары басқа тілдерде транслитерация ережелеріне
сәйкес берілуге тиіс.
Мемлекеттік ұйымдардың, олардың құрылымдық бөлімшелерінің атаулары мемлекеттік тілде және орыс тілінде беріледі.
Бірлескен, шетелдік ұйымдардың атаулары мемлекеттік тілде және
орыс тілінде транслитерация арқылы беріледі.
20-бап. Кісі есімін, әкесінің есімін және тегін жазу
Кісі есімін, әкесінің есімін және тегін ресми құжаттарда жазу
Қазақстан Республикасының заңдары мен нормативтік құқықтық
актілеріне сәйкес келуге тиіс.
21-бап. Деректемелер мен көрнекі ақпарат тілі
Мемлекеттік органдардың мөрлері мен мөртаңбаларының
мәтінінде олардың атаулары мемлекеттік тілде жазылады.
Меншік нысанына қарамастан, ұйымдардың мөрлерінің, мөртаңбаларының мәтіні мемлекеттік тілде және орыс тілінде жазылады.
Бланкілер, маңдайшалар, хабарландырулар, жарнамалар, прейскуранттар, баға көрсеткіштері, басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік тілде және орыс тілінде, ал қажет болған жағдайда басқа да
тілдерде жазылады.
Қазақстанда өндірілетін тауарлардың арнайы мәліметтер
көрсетілген тауарлық жапсырмаларында (этикеткаларында),
таңбаламаларында, нұсқаулықтарында мемлекеттік тілде және
орыс тілінде қажетті ақпарат болуға тиіс.
Шетелде өндірілген тауарлардың арнайы мәліметтер көрсетілген
тауарлық жапсырмалары (этикеткалары), таңбаламалары, нұсқаулықтары импорттаушы ұйымдардың қаражаты есебінен мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі аудармасымен қамтамасыз етіледі.
Көрнекі ақпараттың барлық мәтіні мынадай ретпен: мемлекеттік тілде - сол жағына немесе жоғарғы жағына, орыс тілінде оң
жағында немесе төменгі жағына орналасады, бірдей өлшемдегі
әріптермен жазылады. Қажеттігіне қарай көрнекі ақпараттың
мәтіндері қосымша басқа да тілдерге аударылуы мүмкін. Бұл
жағдайда қаріп өлшемі нормативтік құқықтық актілерде белгіленген талаптардан аспауға тиіс.
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Ауызша ақпарат, хабарландыру, жарнама мемлекеттік тілде,
орыс және қажет болған жағдайда, басқа да тілдерде беріледі.
22-бап. Почта-телеграф жөнелтілімдерінің тілі
Почта-телеграф жөнелтілімдері Қазақстан Республикасының
шегінде мемлекеттік тілде немесе орыс тілінде, ал республикадан тыс жерлерге белгіленген халықаралық ережелерге сәйкес
жіберіледі.
V тарау
Тілді құықтық қорғау
23-бап. Тілді мемлекеттік қорғау
Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл және барлық басқа
тілдер мемлекеттің қорғауында болады. Мемлекеттік органдар бұл
тілдердің қолданылуы мен дамуына қажетті жағдай жасайды.
Тілдің дамуы мемлекеттік тілдің басымдығын және іс
қағаздарын жүргізуді қазақ тіліне кезең-кезеңмен көшіруді кездейтін Мемлекеттік бағдарламамен қамтамасыз етіледі.
Мемлекеттік тілді белгілі бір көлемде және біліктілік талаптарына сәйкес білуі қажет кәсіптердің, мамандықтардың және
лауазымдардың тізбесі Қазақстан Республикасы заңдарымен белгіленеді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі терминология, ономастика жөніндегі тиісті мемлекеттік комиссияларды және қажет болған
жағдайда басқа да құрылымдарды құрады.
24-бап. Тіл туралы заңдарды бұзғаны үшін жауаптылық
Қазақстан Республикасының Тіл туралы заңдарының бұзылуына
кінәлі мемлекеттік органдардың, кез келген меншік нысанындағы
ұйымдардың бірінші басшылары, сондай-ақ заңды және жеке
тұлғалар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты
болады.
Лауазымды адамның мемлекеттік тілді білмеу желеуімен
азаматтардың өтініштерін қабылдаудан бас тартуы, сондай-ақ
мемлекеттік тілде және басқа тілдерде қызмет атқарылатын салада олардың қолданылуына кез келген кедергі келтіру Қазақстан
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Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеліп
соғады.
25-бап. Уәкілетті мемлекеттік орган
Қызметі Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тиісті
Ережемен реттеліп отыратын уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:
тілді дамыту саласында бірыңғай мемлекеттік саясаттың
жүргізілуін қамтамасыз етуге;
тілдерді қолдану мен дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын
әзірлеуге, оның орындалуын жүзеге асыруға;
тіл туралы заңның орындалуын бақылауға, оны бұзу фактілерін
қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға;
Қазақстан Республикасында ономастикалық және терминологиялық жұмысты үйлестіруге міндетті.
Уәкілетті орган:
өз құзыретіне сәйкес тіл туралы заңның орындалуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға;
министрліктерден, ведомстволардан, орталық және жергілікті атқарушы органдардан, меншік нысанына қарамастан
ұйымдардан заңдардың, тілдерді қолдану мен дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының орындалуы жөнінде ақпарат, мәліметтер,
құжаттар сұратып алуға;
заңдарда белгіленген өзге де функцияларды атқаруға құқылы.
26-бап. Осы Заңның орындалуын қамтамасыз ету
Осы Заңның ережелерін іске асыруды кадрлар, материалдықтехникалық, қаржы, оқу-әдістемелік жағынан қамтамасыз ету
Қазақстан Республикасының Үкіметіне және өзге де мемлекеттік
органдарына жүктеледі.
VI тарау
Тілді шетелдермен және халықаралық ұйымдармен
қатынастарда пайдалану
27-бап. Тіл - халықаралық қызметте
Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен
Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдар жанындағы
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өкілдіктерінің қызметі мемлекеттік тілде, қажет болған жағдайда
басқа да тілдерді пайдаланып жүзеге асырылады.
Екіжақты халықаралық шарттар, әдетте, уағдаласушы
тараптардың мемлекеттік тілдерінде жасалады, көпжақты
халықаралық шарттар оған қатысушылардың келісімімен белгіленген тілдерде жасалады.
Қазақстан Республикасында басқа мемлекеттер өкілдерімен
өткізілетін ресми қабылдаулар мен өзге де шаралар басқа тілдерге
аударылып, мемлекеттік тілде жүргізіледі.
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МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДА МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ
ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫН КЕҢЕЙТУ ТУРАЛЫ
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы
1998 жылғы 14 тамыздағы № 769
ҚР Үкіметінің 1999 жылғы 8 қаңтардағы №16 қаулысымен
енгізілген өзгертулер және толықтырулармен
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы
тіл туралы» Заңының 4-бабына сәйкес мемлекеттік органдарда мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту мақсатында
Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1.Орталық атқару органдары, барлық деңгейдегі әкімдер:
1)»Қазақстан Республикасында тіл туралы» Заңның 23-бабына
сәйкес, мемлекеттік істің барлық салаларында мемлекеттік тілдің
белсенді қолданылуы үшін басым жағдай жасау қажеттігін ескере
отырып, мемлекеттік органдарында іс қағаздарын кезең-кезеңімен
қазақ тіліне көшіруге байланысты іс шаралар жоспарын жасап,
жүзеге асырсын;
2) іс қағаздарын жүргізу және ресми құжаттар әзірлеуге қатысты
құрылымдар мамандарының мемлекеттік тілді білуі мен оны мемлекет қаржысының есебінен оқып-үйренуі кәсіби біліктілік талаптары қатарына жатқызылсын;
3)1998 жылдың 1 қазанына дейін жоғарғы ұйымдармен
қызметтік хат-хабар, ақпарат алмасуды, статистикалық және
қаржылық есептер жасасуды, сондай-ақ есептің басқа да түрлерін
мемлекеттік тілде қосымша қаржысыз қамтамасыз ете алатын мүмкіншіліктері бар облыстар мен аудандарды анықтасын
және оларда мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуге қолайлы
жағдай туғызсын. Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік тілде
тапсырылған құжаттарды, есептер мен ақпараттарды қабылдамай
қайтару жағдайын болғызбасын;
4) министрліктер мен басқа да орталық атқару органдарының
орталық аппараттарында ішкі мүмкіншіліктер есебінен мемлекет216

тік тілді іс қағаздарына енгізу жөнінде құрылымдық бөлімшелер
құруды толық шешсін. Мемлекеттік ұйымдардың, кәсіпорындар
мен мекемелердің штат кестелеріне қазақ тілінде іс жүргізушілер
мен аудармашылардың лауазымдарын енгізсін;
5) орталық атқарушы органдар қабылдайтын шешімдерінің
мемлекеттік тілде шығарылуын қамтамасыз етсін; Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі министрліктер мен
басқа да орталық атқару органдарынан келіп түскен мемлекеттік
тілдегі құжаттардың сапасын оқтын-оқтын сараптан өткізіп, оны
жақсарту жөнінде Үкімет қарауына ұсыныстар енгізіп отыратын
болсын;
6) жұртшылықтың тілдік қажеттіліктерін өтеу және тіларалық
салада азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін Қазақстан
Республикасы Әділет министрлігінің, Сыртқы істер министрлігінің
және Ішкі істер министрлігінің тиісті органдарында мемлекеттік
аударма қызметін құру мәселесі шешілсін;
7) барлық мемлекеттік органдардың мөрлері мен мөртабандары,
бланкілері, маңдайша жазулары мен басқа да деректемелері,
көрнекі ақпараттары «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы»
Заңының 21-бабына сәйкес рәсімделуі қатаң қадағалансын;
8) орталық атқару органдары 1999 жылдың 1 қаңтарына дейін
өздерінің ресми шараларын, алқа мәжілістері мен түрлі жиындарын өткізетін залдарын ілеспе аударма жасауға қажетті техникалық
құрал-жабдықтармен, мамандармен қамтамасыз етсін.
2.Ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі мемлекеттік
тілді үйрету мен іс қағаздарына енгізудің кешенді компьютерлік
бағдарламаларын әзірлеп, жүзеге асырсын.
3.Қазақстан Республикасының Білім, мәдениет және денсаулық
сақтау министрлігі 1998-1999 оқу жылынан бастап жоғары және
арнайы оқу орындарының бағдарламаларына «Қазақ тілінде іс
қағаздарын жүргізу» арнайы курсын енгізсін.
4.Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі:
1) Қазақстан Республикасы Парламентіне ұсынылатын заң жобаларының мемлекеттік тілде сапалы әзірленуін қамтамасыз етсін;
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2) үш ай мерзім ішінде Тілдер туралы заңдарды сақтауды
бақылаудың тәртібі жөнінде ережені әзірлеп, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына ұсынсын.
5.Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар
министрлігі:
1) көлік, сауда және байланыс салаларын мемлекеттік тілдегі
сапалы анықтама-ақпараттармен қамтамасыз етсін;
2) облыс орталықтарындағы, қалалар мен аудандардағы,
кенттер мен селолардағы жұртшылыққа қызмет ететін байланыс
тораптарын қазақ қарпіндегі аппараттармен, сондай-ақ қазақ
тілінде қызмет жасай алатын кадрлармен қамтамасыз етсін.
6.Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі
“Қазақстан Республикасындағы тіл туралы” Заңының 27-бабына
сәйкес Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері
мен Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдар
жанындағы өкілдіктерінің қызметінде, екі жақты халықаралық
шарттар жасау, басқа да мемлекетаралық шаралар өткізу кезінде
мемлекеттік тілдің белсенді қолданылуын жүзеге асырсын.
7.Осы қаулының жүзеге асырылуына министрліктердің, басқа
да орталық атқару органдарының бірінші басшылары мен барлық
деңгейдегі әкімдер тікелей жауапты.
Оны үйлестіру мен бақылау Қазақстан Республикасы Ақпарат
және қоғамдық келісім министрлігіне жүктелсін. Аталмыш
Министрлік қаулының орындалуы жөнінде жыл сайын 1 қарашада
Қазақстан Республикасы Үкіметіне ақпарат беріп отыратын
болсын.
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ТІЛДЕР ТУРАЛЫ ЗАҢДАРДЫҢ САҚТАЛУЫНА БАҚЫЛАУ
ЖАСАУДЫҢ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ
Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы
1999 жылғы 8 қаңтар № 16
(ҚР Үкіметінің 04.03.2004 жылғы 4 наурыздағы № 272
қаулысымен енгізілген өзгерістерімен)
1.Осы Ереже Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңына сәйкес әзірленді және Қазақстан
Республикасының аумағында тілдер туралы заңдардың сакталуына бақылау жасаудың тәртібін реттейді.
2.Тілдер туралы заңдардың сақталуына бақылау жасаудың негізгі мақсаты – мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының және ұйымдардың Қазақстан Республикасындағы
тілдер туралы заңдарды тиісінше орындауын қамтамасыз ету.
3.Тілдер туралы заңдардың сақталуына бақылау жасауды өз
құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі (бұдан әрі – уәкілетті орган) жүзеге асырады.
4.Уәкілетті органның тілдер туралы заңдардың сакталуына
бақылау жасауды жүзеге асыруы кезінде:
1) орталық және жергілікті атқарушы органдардан, жергілікті
өзін-өзі басқару органынан, ұйымдардан тілдер туралы заңдардың,
Тілдердің қолданылуы мен дамуының мемлекеттік бағдарламасының орындалуы жөнінде ақпарат, мәліметтер, құжаттар сұратуға;
2) өздеріне жүктелген міндеттерді орындау үшін қызметтік
куәлігін көрсету арқылы мемлекеттік органдарда, жергілікті өзінөзі басқару органдарында және ұйымдарда болуға;
3) тілдер туралы заңдар талаптарының бұзылуын жою туралы
орындалуы міндетті ұйғарымдар беруге;
4) тілдер туралы заңдардың бұзылуына кінәлі лауазымды
адамдарға тәртіптік жазалау шараларын қолдану туралы тиісті
органдарға ұсыныс енгізуге;
5) қолданылып жүрген заңдарға сәйкес кінәлі лауазымды
адамдарды әкімшілік және қылмыстық жауаптылыққа тарту үшін
материалдар дайындауға құқығы бар;
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5.Тілдер туралы заңдардың сақталуына бақылау жасау мемлекеттік органдардың, жергілікті езін-өзі басқару органдарының
және ұйымдардың қызметін тексеру жолымен жүзеге асырылады.
6.Мемлекеттік органдарда, ұйымдарда тілдердің қолданылуының жай-күйін уәкілетті органның шешімі бойынша, өз бастамашылығы бойынша немесе жеке және заңды тұлғалардың
өтінімдері бойынша жүзеге асырылады.
7.Тексеруді жүргізудің тәртібі мен мерзімдері туралы мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының және
ұйымдардың басшылары уақытында құлақтандырылады.
8.Мемлекеттік органдарда, жергілікті өзін-өзі басқару органдарында және ұйымдарда тілдердің қолданылуының жай-күйін тексеру олардың өкілдерінің қатысуымен жүргізіледі.
9.Тілдер туралы заңдар нормаларының сақталуын тексерудің
нәтижелері бойынша акт жасалады.
10.Жолсыздықтар анықталған жағдайда, уәкілетті орган, анықталған жолсыздықтардың жойылуына қайта тексеру тағайындауы
мүмкін.
11.Осы Ереженің 4-тармағының 3) тармақшасына сәйкес
уәкілетті орган беретін, тілдер туралы заңдардың бұзылуын жою
туралы ұйғарымның нысанын орталық уәкілетті орган белгілейді.
12.Мемлекеттік органдардың тілдер туралы заңдар талаптарының бұзылуы анықталған тексерулерінің актілері назарға алу
және шаралар қолдану үшін бағыныстылығы бойынша жоғары
тұрған мемлекеттік органдарға жолданады.
13.Тілдер туралы заңдардың бұзылғандығы туралы мемлекеттік органдардың шешіміне белгіленген тәртіппен шағым жасалынуы мүмкін.
14.Уәкілетті орган тілдер туралы зандардың сақталуына
бақылау жасаудың нәтижелері бойынша жүйелі түрде Қазақстан
Республикасының Үкіметіне, орталық мемлекеттік органдарға
және жергілікті атқарушы органдарға ақпарат жолдайды.
15.Уәкілетті орган тілдер туралы заңдардың сақталуына
бақылау жасаудың нәтижелері бойынша, республиканың зандарында белгіленген тәртіппен, қолданылып жүрген тілдер туралы
заңдарды жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізуі мүмкін.
220

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ
ЖАРЛЫҒЫ
ҰЛТЫ ҚАЗАҚ АЗАМАТТАРДЫҢ ТЕГІ МЕН ӘКЕСІНІҢ
АТЫН ЖАЗУҒА БАЙЛАНЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ
ШЕШУ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ
ҚР азаматтарының тегі мен әкесінің атын қазақша жазу тәжірибесін қазақ халқының қалыптасқан тарихи дәстүрлеріне сәйкес келтіру жөніндегі көптеген өтініш-тілектерін ескере келіп, қаулы етемін:
1.Ұлты қазақ азаматтар өздерінің тегі мен әкесінің атының жазылуын қазақ тіліне тән емес аффиксті алып тастай отырып, өзгертуге
хақылы, алайда тегі мен әкесінің атының түбірлік негізі сақталуға
тиіс. Бұл ретте әкесінің атын жазған кезде азаматтың жынысына
қарай «ұлы» немесе «қызы» сөздері қосылып, бірге жазылады.
2.Қазақстан Республикасы азаматының паспортын және жеке
басының куәлігін берген кезде республика ішкі істер органдары
осы Жарлықгың 1-тармағында көзделгендей, тегі мен өкесінің
атының жазылуын оңайлатылған тәртіппен, азаматтық хал-ахуалын жазу актілеріне өзгертулер енгізусіз жүргізеді деп белгіленсін.
3.Азаматтың тегі мен әкесінің атының жазылуын өзгертуі оның
құқықтық субъектілігін қозғамайды, яғни тегі мен әкесінің атының
бұрынғы жазылуында алған-құқықтары мен міндеттерін доғаруға
немесе өзгертуге негіз бола алмайды.
4.Азаматтардың тегін, есімін, әкесінің атын өзгертуге байланысты қалған барлық өзге мәселелер Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілеріне сөйкес шешіледі.
5.Республика Үкіметі өзінің құқықтық нормативтік актілерін
және республиканың орталық атқарушы органдарының актілерін
осы Жарлыққа сәйкес келтіруді қамтамасыз етсін.
6.Осы Жарлық, 1996 жылдың 1 мамырынан күшіне енетін
2-тармағын қоспағанда, жарияланған күннен бастап күшіне енеді.
Казақстан Республикасының Президенті
Н. НАЗАРБАЕВ
Алматы, 1996 жыл, 2 сәуір.
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ҚОСЫМША №2
ӘЛЕМДЕГІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТІЛДЕР, ОЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУШІЛЕРІ МЕН
ҚОЛДАНЫЛУЫ ТУРАЛЫ
СТАТИСТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР
1.Тілдердің сөйлеушілер саны бойынша әлемдік рейтингі
Орны

Тілдер

Елі

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Қытай тілі
Испан тілі
Ағылшын тілі
Араб тілі
Хинди тілі
Бенгал тілі
португал тілі
Орыс тілі
Жапон тілі
Неміс тілі
Яван тілі
Ланда тілі
Телугу тілі
Вьетнам тілі
Маратхи тілі
Француз тілі
Кәріс тілі
Тамиль тілі
Италян тілі
Урду тілі
Түрік тілі
Гуджарти тілі
Поляк тілң
Малай тілі
Бходжпури тілі
Авадхи тілі
Украин тілі
Малаялам тілі
Каннада тілі
Майтхили тілі
Зонд тілі

Қытай
Испания
Ұлыбритания
Сауд Арабиясы
Үндістан
Бангладеш
португалия
Ресей Федарациясы
Жапония
Германия
Индонезия
Пакистан
Үндістан
Вьетнам
Үндістан
Франция
Оңтүстік Корея
Үндістан
Италия
Пакистан
Түрікия
Үндістан
Польша
Малайзия
Үндістан
Үндістан
Украина
Үндістан
Үндістан
Үндістан
Индонезия
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Қолданылатын
елдер саны
31
44
112
57
20
10
37
33
25
43
5
8
10
23
5
60
33
17
34
23
36
20
23
14
3
2
27
11
3
2
1

Сөйлеші саны
(млн. адам)
1213
329
328
221
182
181
178
144
122
90,3
84,6
78,3
69,8
68,6
68,1
67,8
66,3
65,7
61,7
60,6
50,8
46,5
40,0
39,1
38,5
38,3
37,0
35,9
35,3
34,7
34,0

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Бирман тілі
Ория тілі
Парсы тілі
Марвари тілі
Пенджаби (шығыс)
тілі
Филипин тілі
Хауса тілі
Тагаль тілі
Румын тілі
Индонезия тілі
Голланд тілі
Синдхи тілі
Тай тілі
Пушту тілі
Өзбек тілі
Роджастхани
Йоруба тілі
Әзірбайжан тілі
Игбо тілі
Амхар тілі
Чхаттистархи тілі
Оромо тілі
Ассам тілі
Серб-хорбат тілі
Курд тілі
Кебуано тілі
Синигаль тілі
Рангпури тілі
Тай тілі (солтүстікшығыс)
Чужан тілі
Мадагай тілі
Непал тілі
Сомали тілі
Кхмер тілі
(орталық)
Мадура тілі
Бавар тілі
Грек тілі
Читтагон тілі
Харианви
Магахи
Декан тілі
Венгер тілі

Мьянма
Үндістан
Иран
Үндістан

5
2
29
3

32,3
31,7
31,4
31,1

Үндістан

12

28,2

Филипин
Нигерия
Филипин
Румыния
Индонезия
Нидерланды
Пакистан
Таиланд
Пакистан
Өзбекстан
Үндістан
Нигерия
Иран
Нигерия
Эфиопия
Үндістан
Эфиопия
Үндістан
Сербия
Ирак
Филипин
Шри Ланка
Бангладеш

1
13
8
20
6
12
8
5
9
14
3
6
17
1
6
1
4
4
28
32
2
8
2

25,0
25,0
23,9
23,4
23,2
21,7
21,4
20,4
20,3
20,3
20,0
19,4
19,1
17,5
17,5
17,5
17,3
16,8
16,4
16,0
15,8
15,6
15,0

Таиланд

1

15,0

Қытай
Мадагаскар
Непал
Сомали

2
4
5
13

14,9
14,7
13,9
13,9

Камбоджа

7

13,6

Индонезия
Австрия
Греция
Бангладеш
Үндістан
Үндістан
Үндістан
Венгерия

2
4
38
1
1
1
1
14

13,6
13,3
13,1
13,0
13,0
13,0
12,8
12,5
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Фула тілі
Каталон тілі
Шона тілі
Зулу тілі
Силети тілі
Кечуа тілі
Канауджи тілі
Чеш тілі
Ломбард тілі
Болгар тілі
Ұйғыр тілі
Ньянджа тілі
Белорус тілі
Қазақ тілі
Швед тілі
Акан тілі
Коса тілі
Бегхели тілі
Гаитян тілі
Конкани тілі
Руанда
Джкуяу тілі
НаполетаноКалабрезе тілі
Белуджи тілі
Лиокано тілі
Вархади-нагрури
Түркмен тілі

Сенегал
Испания
Замбабве
ОАР
Бангладеш
Перу
Үндістан
Чеш республикасы
Италия
Болгария
Қытай
Малави
Белорусия
Қазақстан
Швеция
Гана
ОАР
Үндістан
Гаити
Үндістан
Руанда
Кения

19
18
5
6
10
6
1
12
3
16
15
6
16
14
8
1
3
2
10
4
4
1

12,3
11,5
10,8
10,3
10,3
10,1
9,5
9,5
9,1
9,3
8,8
8,7
8,6
8,3
8,3
8,3
7,8
7,8
7,7
7,6
7,5
7,2

Италия

1

7,0

Пакистан
Филипин
Үндістан
Түркменстан

8
2
1
14

7,0
7,0
7,0
6,6

Дереккөз: «Этнолог: Языки мира» анықтамалығы

2.Еліміздегі тұрғындардың ұлттық құрамы
және тілдерді меңгеруі

Барлығы
Оның ішінде:
Қазақтар
Орыстар
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Оның
Өзе ұлт тілін меңгергендері
ішінде өз
Барлық
ұлтының
АғылФрантұрғынҚазақ
Орыс
Неміс
Түрік
тілін
шын
цуз
дар
тілін
тілін
тілін
тілін
меңгертілін
тілін
гендері
14953126 13483029 1697682 8193866 107055 37879 162 15386
7985039
4479620

7933627
4479527

5988532 53743
666499
40758

15183
18122

85
56

6693
675

Абазиндер
Абхаздар
Аварлар
Агулдер
Адыгейлер
Азербайжандар
Алтайлар
Американдар
Ағылшындар
Арабтар
Армияндар
Ассириялықтар
Ауғандар
Балқарлар
Башқұртар
Белорустар
Болгарлар
Буряттар
Венгерлер
Гагауыздар
Гректер
Грузиндер
Даргиндар
Дунгандар
Еврейлер
Ингуштар
Италяндар
Қалмақтар
Қарақалпақтар
Қарашайлар
Карелдер
Қырғыздар
Қытайлар
Комилер
Коми-пермяк
Корейлер
Кубалықтар
Құмықтар
Курдтар
Лактер
Латыштар
Лезгиндер
Литвалықтар
Марийлер

64
185
1407
126
130
78295
462
98
81
533
14758
371
491
2079
23225
111927
6915
553
440
678
12703
5356
879
36945
6743
16900
113
731
1497
1400
410
10897
3510
387
935
99665
50
643
32764
590
1816
4616
7070
6489

8
22
439
17
29
39191
67
78
71
181
6700
89
175
549
6540
15142
1287
90
92
103
3402
1985
240
18060
476
9831
14
47
321
192
67
4171
1045
66
185
25709
24
210
22531
158
277
1719
1564
1478

31
79
458
40
30
49630
205
21
38
129
3224
96
177
1380
13532
11081
2002
168
88
203
3349
1293
234
13260
1188
3818
17
337
1339
1061
69
9675
961
67
75
28693
12
368
20065
175
229
1559
833
1751

63
182
1371
124
129
67368
458
57
55
455
14382
364
407
1980
22731
111213
6855
537
431
673
12472
5165
853
35124
6671
16370
110
709
1174
1279
408
8790
3315
381
928
97394
46
621
25210
575
1806
4482
7033
6404

1
2
1
1
4
222
2
59
201
4
18
21
99
405
55
13
6
2
151
65
4
94
456
106
5
15
8
17
7
72
54
2
1805
5
2
26
13
23
45
32
13

3
1
74
1
10
38
1
9
42
354
18
8
5
1
32
21
2
9
117
18
2
3
5
20
7
2
2
253
1
30
3
15
10
26
12

2
1
-14
1
-

2
4
5623
1
26
2
27
15
5
12
-

1
3
-

16
1
17
2
1114
1
1
1
1
1

100
90
6
4
3
1
15
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Молдавандар
Моңғолдар
Морвалар
Немістер
Үнді және
Пакистан
халықтары
Ненецтер
Ноғайлар
Осетиндер
Парсылар
Поляктар
Румындар
Рутулдар
Сахалар
Табасарандар
Тәжіктер
Талыштар
Татарлар
Қырым
татарлары
Таттар
Түріктер
Түрікмесхитиндер
Түркімендер
Удиндер
Удмурттар
Өзбектер
Ұйғырлар
Украйндар
Финдар
Хакастар
Сығандар
Черкестер
Чехтар
Шешендер
Чувандар
Чуваштар
Шорлар
Эстондар
Өзге этнос
өкілдері

226

19460
602
16147
353441

4238
289
3554
77204

3473
530
1987
54604

19312
394
16060
351091

56
2
37
1024

38
2
28
-

3

5
1
40

682

78

177

599

360

1

-

-

83
350
2039
2869
47297
594
113
115
298
25659
691
248954

43
73
473
971
4304
100
34
8
103
14578
218
92457

29
241
407
2098
4666
83
31
47
81
17423
525
158310

80
334
2002
2214
46772
584
109
113
290
9190
599
241250

1
8
39
24
224
2
2
4
5
40
1
2073

9
3
13
1
277
5
1
12
3
622

2

1
64
13
15
1
176

1006

202

630

979

3

3

-

6

51
75933

14
57330

22
56756

50
57661

1
275

48

-

1
-

2761

2338

2206

1959

1

-

-

3

1729
294
9090
370663
210365
547054
547
355
5130
182
945
31799
375
11851
212
1819

431
118
1916
359537
171110
88126
61
60
3127
24
143
18632
17
2814
31
311

1146
126
1362
296400
169343
68664
76
145
725
54
272
12549
110
2247
78
239

1373
282
9016
219403
160174
544360
538
348
4944
177
941
29907
369
11763
211
1804

11
2
12
409
997
2513
13
6
3
2
15
137
1
49
21

6
24
109
153
1905
4
2
4
1
16
55
36
21

8
-

59
1
2
228
198
36
10
1
33
4
1

985

166

281

927

45

17

-

5

3.Қазақстандағы біртілділік, қостілділік және көптілділік

р/с

Этнос атаулары

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Барлығы
Оның ішінде
Қазақтар
Орыстар
Абазиндер
Абхаздар
Аварлар
Агулдер
Адыгейлер
Азербайжандар
Алтайлар
Американдар
Ағылшындар
Арабтар
Армияндар
Ассириялықтар
Ауғандар
Балқарлар
Башқұрттар
Белорустар
Болгарлар
Буряттар
Венгерлер
Гагауыздар
Гректер
Грузиндер
Даргиндер
Дұнғандар
Еврейлер
Ингуштар
Италяндар
Қалмақтар
Қарақалпақтар
Қарашайлар
Карелдер
Қырғыздар

14953126

Бір тілді
меңгергендер
6906532

7985039
4479620
646
185
1407
126
130
78295
462
98
81
533
14758
371
491
2079
23225
111927
6915
553
440
678
12703
5356
879
36945
6743
16900
113
731
1497
1400
410
10897

2012759
3759608
426
90
652
67
79
18562
229
42
24
240
6125
202
187
587
7754
86355
3953
314
266
374
6876
2510
484
13350
4591
5629
81
372
326
373
269
1736

Барлық
тұрғындар

Оның ішінде меңгергендері
Екі одан да
%
көп тілді
меңгергендер
46,2
8046594
25,2
83,9
40,6
48,6
46,3
53,2
60,8
23,7
49,6
42,9
29,6
45,0
41,5
54,4
38,1
28,2
33,4
77,2
57,2
56,8
60,5
55,2
54,1
46,9
55,1
36,1
68,1
33,3
71,7
50,9
21,8
26,6
65,6
15,9

5972280
720012
38
95
755
59
51
59733
233
56
57
293
8633
169
304
1492
15471
25572
2962
239
174
304
5827
2846
395
23595
2152
11271
32
359
1171
1027
141
9161

%
53,8
74,8
16,1
59,4
51,4
53,7
46,8
39,2
76,3
50,4
57,1
70,4
55,0
58,5
45,6
61,9
71,8
66,6
22,8
42,8
43,2
39,5
44,8
45,9
53,1
44,9
63,9
31,9
66,7
28,3
49,1
78,2
73,4
34,4
84,1
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

228

Қытайлар
Комилер
Коми-рермяктар
Корейлер
Кубалықтар
Құмықтар
Курдтар
Лактер
Латыштар
Лезгиндер
Литвалықтар
Марийлер
Молдавандар
Маңғолдар
Мордвалар
Немістер
Үнді және
Пәкістан
халықтары
Ненецтер
Ноғайлар
Осетиндер
Парсылар
Поляктар
Румындар
Рутулдар
Сахалар
Табасарылар
Тәжіктер
Талыштар
Татарлар
Қырым
татарлары
Таттар
Түріктер
Түрікмесхетиндер
Түркімендер
Удиндер
Удмурдтар
Өзбектер
Ұйғырлар

3510
387
935
99665
50
643
32764
590
1816
4616
707
6489
19460
602
16147
353441

1850
256
688
53912
15
218
6844
313
1310
1916
4738
3656
12268
108
10958
234051

52,7
66,1
73,6
54,1
30,0
33,9
20,9
53,1
72,1
41,5
67,0
56,3
63,0
17,9
67,9
66,2

1660
131
247
45753
35
425
25920
277
506
2700
2332
2833
7192
494
5189
119390

47,3
33,9
26,4
45,9
70,0
66,1
79,1
46,9
27,9
58,5
33,0
43,7
34,0
82,1
32,1
33,8

682

147

21,6

535

78,4

83
350
2039
2869
47297
594
113
115
298
25659
691
248954

14
97
1145
610
37064
389
55
55
132
7680
130
72865

16,9
27,7
56,2
21,3
78,4
65,5
48,7
47,8
44,3
29,9
18,8
29,3

69
253
894
2259
10233
205
58
60
166
17979
561
176089

83,1
72,3
43,8
78,7
21,6
34,5
51,3
52,2
55,7
70,1
81,2
70,7

1006

249

24,8

757

75,2

51
75933

21
11921

41,2
15,7

30
64012

58,8
84,3

2761

445

16,1

2316

83,9

1729
294
9090
370663
210365

671
91
6075
51637
27859

38,8
31,0
66,8
13,9
13,2

1058
203
3015
319026
182506

61,2
69,0
33,2
86,1
86,8

75
Украйндар
76
Финдар
77
Хакастар
78
Сығандар
79
Черкестер
80
Чехтар
81
Шешендер
82
Чувандар
83
Чуваштар
84
Шорлар
85
Эстондар
Өзге этнос өкілдері

547054
547
355
5130
182
945
31799
375
11851
212
1819
985

397890
400
169
1723
105
502
8715
239
7306
113
1295
530

72,7
73,1
47,6
33,6
57,7
53,1
27,4
63,7
61,6
53,3
71,2
53,8

149164
147
186
3407
77
443
23084
136
4545
99
524
455

27,3
26,9
52,4
66,4
42,3
46,9
72,6
36,3
38,4
46,7
28,8
46,2

4.Облыстар бойынша тұрғындардың тіл меңгеру деңгейлері
Оның ішінде меңгергендері
Барлығы

Қазақстан Республикасы
Ақмола облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Атырау облысы
Шығыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Батыс Қазақстан облысы
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Қызылорда облысы
Маңғыстау олбысы
Павлодар облысы
Солтүстік Қазақстан
Оңтүстік Қазақстан
Астана қаласы
Алматы қаласы

14953126
836271
682558
1558534
440286
1531024
988840
616800
1410218
1017729
596215
314669
806983
725980
1978339
319324
1129356

Бір тілді
меңгергендер
6906532
468275
283216
604670
182130
764333
341692
287931
800249
602073
237207
115174
424365
450725
671133
162029
511330

%

Екі одан да
көп тілді
меңгергендер

%

46,2
56,0
41,5
38,8
41,4
49,9
34,6
46,7
56,7
59,2
39,8
36,6
52,6
62,1
33,9
50,7
45,3

8046594
367996
399342
953864
258156
766691
647148
328869
609969
415656
359008
199495
382618
275255
1307206
157295
618026

53,8
44,0
58,5
61,2
58,6
50,1
65,4
53,3
43,3
40,8
60,2
63,4
47,4
37,9
66,1
49,3
54,7
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5.Қазақстан Респуликасы тұрғындарының мемлекеттік
тілді меңгеру деңгейлері
Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейлері
МеңгерНашар
ген
меңгер
Мемледерді
Барлық
гендерді
кеттік тілді
барлық
тұрғын- меңгер- Нашар меңгербарлық
үйренутұрғын
дар
ген меңгерген меген
Тұрғын
шілер
дарға
дарға
шақшаққанда
қанда
%
%
14953126 9631308 1123572 5321750
64,4
11,7
2029577

Барлығы
Оның ішінде
Қазақтар
7985039 7933626
Орыстар
4479620 666499
Абазиндер
64
31
Абхаздар
185
79
Аварлар
1407
458
Агулдер
126
40
Адыгейлер
130
30
Азербайжандар 78295
49630
Алтайлар
462
205
Американдар
98
21
Ағылшындар
81
38
Арабтар
533
129
Армияндар
14758
3224
Ассириялықтар
371
96
Ауғандар
491
177
Балқарлар
2079
1380
Башқұрттар
23225
13532
Белорустар
111927
11081
Болгарлар
6915
2002
Буряттар
553
168
Венгерлер
440
88
Гагауыздар
678
203
Гректер
12703
3349
Грузиндер
5356
1293
Даргиндер
879
234
Дұнғандар
36945
13260
Еврейлер
6743
1188
Ингуштар
16900
3818
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113658
570215
13
24
286
27
20
14875
80
9
13
65
2327
62
65
254
5315
9241
1184
82
57
115
2408
854
110
7433
853
2629

51404
3813094
33
106
949
86
100
28665
257
77
43
404
11534
275
314
699
9693
100846
4913
385
352
475
9354
4063
645
23685
5555
13082

99,4
14,9
48,4
42,7
32,6
31,7
23,1
63,4
44,4
21,4
46,9
24,2
21,8
25,9
36,0
66,4
58,3
9,9
29,0
30,4
20,0
29,9
26,4
24,1
26,6
35,9
17,6
22,6

1,4
85,6
41,9
30,4
62,4
67,5
66,7
30,0
39,0
42,9
34,2
50,4
72,2
64,6
36,7
18,4
39,3
83,4
59,1
48,8
64,8
56,7
71,9
66,0
47,0
56,1
71,8
68,9

95976
1322270
16
51
436
32
36
18716
97
29
19
192
4301
88
126
352
4628
21189
1656
158
111
130
4611
1588
250
21659
1399
4498

Италяндар
113
Қалмақтар
731
Қарақалпақтар
1497
Қарашайлар
1400
Карелдер
410
Қырғыздар
10897
Қытайлар
3510
Комилер
387
Коми-рермяктар
935
Корейлер
99665
Кубалықтар
50
Құмықтар
643
Курдтар
32764
Лактер
590
Латыштар
1816
Лезгиндер
4616
Литвалықтар
7070
Марийлер
6489
Молдавандар
19460
Маңғолдар
602
Мордвалар
16147
Немістер
353441
Үнді және
Пакистан
682
халықтары
Ненецтер
83
Ноғайлар
350
Осетиндер
2039
Парсылар
2869
Поляктар
47297
Румындар
594
Рутулдар
113
Сахалар
115
Табасарылар
298
Тәжіктер
25659
Талыштар
691
Татарлар
248954
Қырым
1006
татарлары
Таттар
51
Түріктер
75933

17
337
1339
1061
69
9675
961
97
75
28693
12
368
20065
175
229
1559
833
1751
3473
530
1987
54604

15
122
73
233
47
1011
548
39
62
19850
10
137
6692
120
186
1024
663
1026
2535
44
1557
42935

96
394
158
339
341
1222
2549
320
860
70972
38
275
12699
415
1587
3057
6237
4738
15987
72
14160
298835

15,0
46,1
89,4
75,8
16,8
88,8
27,4
17,3
8,0
28,8
24,0
57,2
61,2
29,7
12,6
33,8
11,8
27,0
17,8
88,0
12,3
15,4

88,2
36,2
5,5
22,0
68,1
10,4
57,0
58,2
82,7
69,2
83,3
37,2
33,4
68,6
81,2
65,7
79,6
58,6
73,0
8,3
78,4
78,6

22
153
95
303
73
982
1088
73
148
39431
20
182
10895
178
402
1506
1557
1290
1367
44
2613
107763

177

169

505

26,0

95,5

512

29
241
407
2098
4666
83
31
47
81
17423
525
158310

19
63
278
609
3944
62
19
18
58
7990
162
57281

54
109
1632
771
42631
511
82
68
217
8236
166
90642

34,9
68,9
20,0
73,1
9,9
14,0
27,4
40,9
27,2
67,9
76,0
63,6

65,5
26,1
68,3
29,0
84,5
74,7
61,3
38,3
71,6
45,9
30,9
36,2

14
78
521
577
10871
123
35
23
94
7431
184
50149

630

269

376

62,6

42,7
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22
56756

16
15583

29
19177

43,1
74,7

72,7
27,5

14
18498

231

Түрікмесхетиндер
Түркімендер
Удиндер
Удмурдтар
Өзбектер
Ұйғырлар
Украйндар
Финдар
Хакастар
Сығандар
Черкестер
Чехтар
Шешендер
Чувандар
Чуваштар
Шорлар
Эстондар
Өзге этнос
өкілдері

2761

2206

444

555

79,9

20,1

548

1729
294
9090
370663
210365
547054
547
355
5130
182
945
31799
375
11851
212
1819

1146
126
1362
296400
169343
68664
76
145
725
54
272
12549
110
2247
78
239

276
76
883
120661
37284
57616
62
67
434
31
197
5898
59
1462
43
184

583
168
7728
74263
41001
478384
471
210
4405
128
673
19250
265
9604
134
1579

66,3
42,9
15,0
80,0
80,5
12,6
13,9
40,8
14,1
29,7
28,8
39,5
29,3
19,0
36,8
13,1

24,1
60,3
64,8
40,7
22,0
83,9
81,6
46,2
59,9
57,4
72,4
47,0
53,6
65,1
55,1
77,0

298
97
1537
95909
38698
111309
119
81
1097
47
183
9671
75
2099
53
346

985

281

152

704

28,5

54,1
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Дереккөз: Бұл статистикалық материалдар филология ғылымдарының докторы, белгілі социолингвист-ғалым Бақытжан Хасанұлының «Языки народов Казахстана: от молчания к стратегии резвития (социопсихолингвистические аспекты)» атты «Арда» баспасынан
2007 жылы шыққан еңбегінен алынған.
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ҚОСЫМША №3
ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКА БОЙЫНША
ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
1.Әлеуметтік лингвистиканың зерттеу нысаны
1. Тілдің ішкі құрылысы
2. Тілдің қоғамдық қызметі
3. Фонетика
4. Лексика
5. Морфология
2.Тілдік қауымдастық:
1. Жекелеген адамдар
2. Әр тілде сөйлейтін адамдар тобы
3. Тілді қолданатын адамдардың тұрақты тобы, тілдік социум
4. Адамдардың кәсіби топтары
5. Әр тілде сөйлейтін адамдарың тұрақсыз топтары
3.Интерференция:
1. Блингвтің бір тілінен екінші тіліне әсер етуі
2. Қостілділік
3. Біртілділік
4. Көптілділік
5. Интеркаляция
4.Билингвтің бір тілінен екінші тіліне әсер етуінің барлық
нәтижелері
1. Интеркаляция
2. Интерференция
3. Орфография
4. Орфоэпия
5. Флекция
5.Тілдік құралдарды таңдау мен пайдаланудың жиынтық
ережелері, көпшілік қабылдаған сөйлеу, жазу дағдылары
1. Тілдік норма
2. Сөйлеу этикеті
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3. Диалектілер
4. Сөйлесім
5. Койнелер
6. «Тілдік норма» ұғымы:
1. «Ауызекі сөйлеу тілі» ұғымымен байланысты
2. «Диалекті» ұғымымен байланысты
3. «Койне» ұғымымен байланысты
4. «Пиджин» ұғымымен байланысты
5. «Әдеби тіл ұғымымен байланысты
7.Әдеби тілді көбіне:
1. Нормаланған тіл деп атайды
2. Нормасыз тіл деп атайды
3. Өзіндік жергілікті ерекшелігі бар тіл деп атайды
4. Біртұтас тіл деп атайды
5. Жалпыхалықтық тіл деп атайды
8.Бірнеше диалектілердің негізінде пайда болған тілдің өмір
сүру формаларының бірі
1. Әдеби тіл
2. Койне
3. Пиджин
4. Креоль
5. Арго
9.Көптілді аумақта қарым-қатынас жасау қажеттігі
нәтижесінде пайда болған аралас тілдің түрі:
1. Койне
2. Пиджин
3. Креоль
4. Арго
5. Әдеби тіл
10.Пиджин тілді тұтынушылардың екінші ұрпағы үшін ана
тіліне айналған
1. Койне
2. Пиджин
3. Койне
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4. Әдеби тіл
5. Креоль
11.Ғасырлар бойында күделген, сұрыпталған, нормаланған
ұлттық тілдің ең жоғарғы формасы.
1.Койне
2.Пиджин
3.Койне
4. Әдеби тіл
5.Диалекті
12. Күнделікті өмір, тұрмыс, сөйлеу дағдысына байланысты қолданылатын қарапайым сөйлеу тілі
1. Диалекті
2. Койне
3. Пиджин
4. Әдеби тіл
5. Ауызекі сөйлеу тілі
13. Тілдің өмір сүру формаларының аумақтық шектеулі түрі
1. Әдеби тіл
2. Койне
3. Пиджин
4. Креоль
5. Диалекті
14.Тұрақты шағын әлеуметтік топтың ауызекі қолданысындағы сөйлеу тілі
1. Жаргон
2. Койне
3. Пиджин
4. Әдеби тіл
5. Креоль
15.Бір немесе бірнеше табиғи тілдердің өзгермеген элементтерінен құралған, кейбір шектеулі, кәсіби әлеуметтік
топтардың айрықша тілі, жаргонның бір түрі
1. Жаргон
2. Арго
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3. Пиджин
4. Креоль
5. Диалекті
16. КСРО халықтары тілдерін қызметтік дәлел деңгейі болатынша көне жазуы, жаңа жазудағы және жазуы жоқ тілдер
деп бөлген ғылым
1. Аврорин В.А.
2. Дешариев Ю.Д.
3. Игвейцер А.Д.
4. Николвский Л.Б.
5. Хасанұлы Б.
17.Қостілді мемлекеттегі ұлтаралық қатынасты қамтамасыз ететін немесе бірұлтты мемлекеттегі ұлттық тілдің
әдеби формасы
1. Макроарлық тіл
2. Аумақтық тіл
3. Жергілікті тіл
4. Кәсіби тіл
5. Ғұрыптық тіл
18. Көптілді қоғамдағы жалпы тілдік мәртебесі жоқ тілдің
өмір сүру нормаларының бірі
1. Макроаралық
2. Аймақтық тіл
3. Жергілікті тіл
4. Кәсіби тіл
5. Ғұрыптық тіл
19. Көптілді мемлекеттегі ақшалық ұсыныстар тілі немесе
бірұлтты мемлекеттегі
1. Макроаралық тіл
2. Аймақтық тіл
3. Жергілікті тіл
4. Кәсіби тіл
5. Ғұрыптық тіл
236

20. Әлеуметтік диалектілердің бір типі
1. Макроаралық
2. Аймақтық тіл
3. Жергілікті тіл
4. Кәсіби тіл
5. Ғұрыптық тіл
21. Ерекше салалардың ғана қолданылатын культтық тіл
1. Макроаралық
2. Аймақтық тіл
3. Жергілікті тіл
4. Кәсіби тіл
5. Ғұрыптық тіл
22. Этносаралық және мемлекетаралық қатынастағы,
сондай-ақ әлемдік қауымдастықтың ресми және жұмыс тілдері деген мәртебеге ие тілдер
1. Әлемдік тілдер
2. Аймақтық тіл
3. Мемлекеттік тіл
4. Кәсіби тіл
5. Ғұрыптық тіл
23.Мемлекеттік немесе ресми тіл деген заңда мәртебеге ие,
елдің негізгі тілі
1. Әлемдік тіл
2. Мемлекеттік тіл
3. Аймақтық тіл
4. Кәсіби тіл
5. Ғұрыптық тіл
24. Этникалық қауымдастық өкілдерінің немесе бүкіл
қоғамның (социумның) әр түрлі жағдайда екі тілді алма-кезек
қолдануы
1. Біртілділік
2. Көптілділік
3. Қостілдік
4. Екі тілділік
5. Жас тілділік
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25. Мемлекеттік, қоғамдық ұйымдар тарапынан қоғамдағы
тілдік жағдайды өзгертуге немесе тұрақтандыруға бағытталған
лингвистикалық шаралар жүйесі
1. Тілдік бағыт
2. Тіл қоғамы
3. Тіл полициясы
4. Тіл саясаты
5. Тіл жоспары
26.Қазақстан Республикасы тіл саясатының тұжырымдамасы
1. 1996 ж. 4 қараша
2. 1997 ж. 11 шілде
3. 1998 ж. 5 қазан
4. 1999 ж. 9 қазан
5. 2001 ж. 7 ақпан
27. Қазақстан Республикасы тіл туралы Қазақстан
Республикасының заңы
1. 1996 ж. 4 қараша
2. 1997 ж. 11 шілде
3. 1998 ж. 5 қазан
4. 1999 ж. 9 қазан
5. 2001 ж. 7 ақпан
28. Қазақ тілі қандай типтегі тілдер қатарына жатады?
1. Агглютинативті
2. Флективті
3. Полисинтетикалық
4. Түбір тілдер
5. Қопармалы тілдер
29. Өзінің тарихи шығу тегінен тысқары елде тұрып жатқан
халықтың бір бөлігі (этникалық қауымдастық)
1. Диаспора
2. Тайпа
3. Халық
4. Ұлт
5. Ру
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30. Тіл білімінің жалқы есімдерді, сөйленген сөзді жазбаша
беру өзгеруінің тарихын зерттейтін бөлімі
1. Ономастика
2. Орфография
3. Морфология
4. Этимология
5. Фразеология
31. Дұрыс жазу ережесі, сөйленген сөзді жазбаша беру
тәсілдерінің біраздағын белгілейтін ережелер жүйесі
1. Ономастика
2. Орфография
3. Морфология
4. Этимология
5. Фразеология
32. Бір графикалық жүйедегі мәтіндер мен жекеленген
сөздерді басқа графикалық жүйенің құралдарымен әрпіне әріп арқылы беру
1. Трансформация
2. Афикация
3. Транслитерация
4. Интерференция
5. Флекция
33.Тіл мен қоғамның өзара байланысы
1. Өзара тығыз бірлікте
2. Өзара биологиялық байланыста
3. Өзара диалектикалық байланыста
4. Бір-бірімен байланысы жоқ
5. Өзара қоғамдық бірлікте
34.Тілдерді монотониялық және политониялық тілдер деп
бөлетін классификация түрі?
1. Фонетикалық типология
2. Генологиялық типология
3. Лексикологиялық типология
4. Морфологиялық типология
5. Синтаксистік типология
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35. Тілдерді номинативті тілдер, эргативті тілдер және посессив тілдер деп топтастыратын типологиялық классификация түрі?
1. Синтаксистік типология
2. Фонетикалық типология
3. Лексикологиялық типология
4. Морфологиялық типология
5. Генологиялық типология
36. Тілдерді түбір тілдер, жалғамалы тілдер, қопармалы
тілдер және полисинтетикалық тілдер деп бөлетін классификация түрі?
1. Морфологиялық типология
2. Генологиялық типология
3. Фонетикалық типология
4. Лексикологиялық типология
5. Синтаксистік типология
37. «Тіл - адамның адамдық қасиетінің зоры, жұмсайтын
қаруының бірі» деп анықтама берген ғалым
1. А.Байтұрсынұлы
2. М.Дулатов
3. М.Балақаев
4. І.Кеңесбаев
5. Н.Сауранбаев
38. Тіл біліміндегі «синхрония» терминінің мәні
1.Қозғалыс, қалып
2. Тербеліс
3. Сілкініс
4. Өзгеріс, эволюция
5. Сатылап даму
39. Тіл біліміндегі «диахрония» терминінің мәні
1.Қозғалыс, қалып
2. Тербеліс
3. Сілкініс
4. Өзгеріс, эволюция
5. Сатылап даму
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40. Тілдердің тоғысуында болатын процесс?
1. Адстрат, субстрат, суперстрат
2. Флекция, редукция, транскрипция
3. Акомадация, адресант, каоммуникация
4. Адресат, экспресия, элизия
5. Фонема, морфема, афикс
41. Тілдің қарым-қатынас құралы ретіндегі қызметі
1. Коммуникативтік
2. Экспресивтік
3. Кумулятивтік
4. Конструктивтік
5. Эмотивтік
42. Тілдің ойды жарыққа шығару қызметі
1. Коммуникативтік
2. Экспресивтік
3. Кумулятивтік
4. Конструктивтік
5. Эмотивтік
43. Тілдің білім мен тәжірибеден жинақталған дағдылық
қызметі
1. Коммуникативтік
2. Экспресивтік
3. Кумулятивтік
4. Конструктивтік
5. Эмотивтік
44.Лингвистер тілдер қарым-қатынасы мен өзара әсерінің
неше түрін көрсетіп жүр?
1.Үш
2.Екі
3.Төрт
4.Бес
5.Алты
45. Тіл мен ойлау өзара қандай бірлікте болады?
1. Физикалық бірлікте
2. Психологиялық бірлікте
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3. Диалектикалық бірлікте
4. Қоғамдық бірлікте
5. Лингвистикалық бірлікте
46. Тілдің даму заңдылығы
1. Тіл қоғамның дамуымен бірге дамиды
2. Тіл қоғамда сатылап даму жолымен дамиды
3. Тіл қоғамнан тыс дамиды
4. Тіл қоғамда өзіндік ішкі даму заңдылықтарымен дамиды
5. Тілдің қоғамда дамуы екіталай
47. Тілдің қоғаммен байланысын, қызмет етуін зерттейтін
пәнаралық ғылым саласы
1. Әлеуметтік лингвистика
2.Психолингвистика
3. Диалектология
4. Фразеология
5. Когнитивті лингвистика
48. Тіл мен сөйлеудің өзара байланысын, ортақ мәселелерін
қарастыратын тіл білімінің саласы
1. Әлеуметтік лингвистика
2.Психолингвистика
3. Диалектология
4. Фразеология
5. Когнитивті лингвистика
49. Тіл мен сөйлеудің арақатынасы, өзіндік ерекшелігі
1. Тіл – жеке адамдық, ал сөйлеу – жалпыхалықтық
2. Тіл – биологиялық, ал сөйлеу – әлеуметтік
3. Тіл – тұрмыстық, ал сөйлеу – қоғамдық
4. Тіл – жалпыхалықтық, ал сөйлеу – жеке адамдық
5. Тіл – физикалық, ал сөйлеу – психикалық
50. Тілдің қоғамда қызмет ете отырып дамуы қалай аталады?
1. Генетикалық
2. Функционалдық
3.Физикалық
4. Құрылымдық
5. Биологиялық
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ҚОСЫМША №4
ӘЛЕУМЕТТІК ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ САУАЛНАМА ҮЛГІСІ
ҚАДІРЛІ ДОС
Қазақстан Республикасының Тілдік даму стратегиясы зерттеу
орталығы осы аймақтың тілдік жағдаятын қарастыру мақсатында
зерттеу жұмыстарын жүргізеді.
Сіздерден сауалнама сұрақтарын мұқият оқып, толтырылуына
жауаптылықпен қарауларыңызды өтінеміз. Өзіңіз таңдаған жауапты шеңбермен бөлектеп көрсетіңіз.
Алдын-ала рақмет айтамыз!!!
1.Ұлтыңыз:
2.Ана тіліңіз:
3.Жасыңыз:
3.1.16 жасқа дейін
3.2.17–30 жас
3.3.31–50 жас
3.4.51–60 жас
4.Мамандығыңыз:
5.Біліміңіз:
5.1.Орта
5.2.Арнаулы орта
5.3.Жоғары
6.Сіздің тәрбиеленген және білім алған тіліңіз?
6.1.Балабақшада
6.1.1.Қазақ тілі
6.1.2.Орыс тілі
6.1.3.Басқа тіл (атаңыз)
6.2.Бастауыш мектепте
6.2.1.Қазақ тілі
6.2.2.Орыс тілі
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6.2.3.Басқа тіл (атаңыз)
6.3.Орта мектепте
6.3.1.Қазақ тілі
6.3.2.Орыс тілі
6.3.3.Басқа тіл (атаңыз)
6.4.Колледжде, жоғарғы оқу орнында
6.4.1.Қазақ тілі
6.4.2.Орыс тілі
6.4.3.басқа тіл (атаңыз)
7.Ана тіліңізді меңгеру деңгейіңіз?
7.1.Айтылған сөз, сөйлемге түсінесіз бе?
7.1.1.Жақсы түсінемін
7.1.2.Жақсы түсінемін
7.1.3.Мүлдем түсінбеймін
7.2.Сөйлей аласыз ба?
7.2.1.Еркін сөйлеймін
7.2.2.Қинала сөйлеймін
7.2.3.Мүлдем оқи алмаймын
7.3.Жаза аласыз ба?
7.3.1.Еркін жазамын
7.3.2.Қинала жазамын
7.3.3.Мүлдем жаза алмаймын
8.Мемлекеттік тілді меңгеру деңгейіңіз?
8.1.Айтылған сөз, сөйлемге түсінесіз бе?
8.1.1.Жақсы түсінемін
8.1.2.Шала – шарпы түсінемін
8.1.3.Мүлдем түсінбеймін
8. 2. Сөйлей аласыз ба?
8.2.1.Еркін сөйлеймін
8.2.2. Қинала сөйлеймін
8.2.3.Мүлдем сөйлей алмаймын
8.3.Оқи аласыз ба?
8.3.1.Еркін оқимын
8.3.2.Қинала оқимын
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8.3.3.Мүлдем оқи алмаймын
8.4.Жаза аласыз ба?
8.4.1.Еркін жазамын
8.4.2.Қинала жазамын
8.4.3.Мүлдем жаза алмаймын
9. Орыс тілін меңгеру деңгейіңіз?
9.1. Айтылған сөз, сөйлемге түсінесіз бе?
9.1.1.Жақсы түсінемін
9.1.2.Шала – шарпы түсінемін
9.1.3.Мүлдем түсінбеймін
9.2. Сөйлей аласыз ба?
9.2.1.Еркін сөйлеймін
9.2.2.Қинала сөйлеймін
9.2.3.Мүлдем сөйлей алмаймын
9. 3. Оқи аласыз ба?
9.3.1.Еркін оқимын
9.3.2.Қинала оқимын
9.3.3.Мүлдем оқи алмаймын
9.4. Жаза аласыз ба?
9.4.1.Еркін жазамын
9.4.2.Қинала жазамын
9.4.3.Мүлдем жаза алмаймын
10. Қай тілде сөйлесесіз?
10.1.Ата-анаыңызбен
10.1.1.Қазақ тілінде
10.1.2.Орыс тілінде
10.1.3.Басқа тілде (атаңыз)
10.2.Еріңізбен (әйеліңізбен)
10.2.1.Қзақ тілінде
10.2.2.Орыс тілінде
10.2.3.Басқа тілде (атаңыз)
10.3.Балаларыңызбен
10.3.1.Қазақ тілінде
10.3.2.Орыс тілінде
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10.3.3.Басқа тілде (атаңыз)
10.4.Достарыңызбен
10.4.1.Қазақ тілінде
10.4.2.Орыс тілінде
10.4.3.Басқа тілде (атаңыз)
10.5.Көршілеріңізбен
10.5.1.Қазақ тілінде
10.5.2.Орыс тілінде
10.5.3.Басқа тілде (атаңыз)
10.6.Жұмыста
10.6.1.Қазақ тілінде
10.6.2.Орыс тілінде
10.6.3.Басқа тілде (атаңыз)
11.Қай тілде оқисыз?
11.1.Көркем әдебиетті
11.1.1.Қазақ тіліндегі
11.1.2.Оры тіліндегі
11.1.3.Басқа тілдегі (атаңыз)
11.2.Өзіңізге қажетті ғылыми әдебиеттерді
11.2.1.Қазақ тіліндегі
11.2.2.Орыс тіліндегі
11.2.3.Басқа тілдегі (атаңыз)
11.3.Қоғамдық-саяси әдебеттері
11.3.1.Қазақ тіліндегі
11.3.2.Орыс тіліндегі
11.3.3.Басқа тілдегі (атаңыз)
11.4.Газеттер мен журналдарды
11.4.1.Қазақ тіліндегі
11.4.2.Орыс тіліндегі
11.4.3.Басқа тілдегі (атаңыз)
12.Қай тілде көріп, тыңдайсыз?
12.1.Теледидиарды
12.1.1.Қазақ тіліндегісін
12.1.2.Орыс тіліндегісін
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12.1.3.Басқа тілдегісін (атаңыз)
12.2.Көркем фильмдерді
12.2.1.Қазақ тіліндегісін
12.2.2.Орыс тіліндегісін
12.2.3.Басқа тілдегі (атаңыз)3
12.3.Театрланған қойылысдар
12.3.1.Қазақ тіліндегісін
12.3.2.Орыс тіліндегісін
12.3.3.Басқа тілдегісін (атаңыз)
12.4.Радионы
12.4.1.Қазақ тіліндегісін
12.4.2.Орыс тіліндегісін
12.4.3.Басқа тілдегісін (атаңыз)
13.Егер сіз ресми жағдайда мемлекет қызметкері сауал
қойса, Сіз қай тілде жауап берер едіңіз?
13. 1. Қазақ тілінде сауал қойса?
13.1.1.Қазақша
13.1.2.Орысша
13.1.3.Басқа тілде (атаңыз)
13. 2. Орыс тілінде сауал қойса?
13.2.1.Қазақша
13.2.2.Орысша
13.2.3.Басқа тілдегісін (атаңыз)
14.Сіздіңше мемлекет қызметкері қай тілді меңгеруі тиіс
деп ойлайсыз?
14.1.Тек қазақ тілін
14.2.Тек орыс тілін
14.3.Қазақ және орыс тілдерін
15.Сіз қай тілді қолданасыз?
15.1.Бланкілерді толтырғанда
15.1.1.Қазақ тілін
15.1.2.Орыс тілін
15.1.3.Басқа тілді (атаңыз)
15.2.Арыз, өтініштер жазғанда
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15.1.1.Қазақ тілін
15.2.2.Орыс тілін
15.3.3.Басқа тілді (атаңыз)
16.Сіз балаңыздың қай тілде оқығанын қалайсыз?
16.1.Қазақ тілінде
16.2.Орыс тілінде
16.3.Басқа тілде (атаңыз)
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