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Жаңа қазақ әліпбиі

3

Кіріспе
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2018
жылдың 19 ақпанындағы қазақ тілінің латыннегізді жаңа әліпбиін бекіткен
жарлығы – Тәуелсіз Қазақстанның тарихи таңдау жасағанын, ұлттың
болашақ үшін маңызы зор шешім шығарғанын растайтын мәртебесі биік
құжат болып табылады.
Бүгінгі
күні
Қазақстан
Республикасының
Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асырылып отырған Қазақ жазуын
латын графикасы негізіндегі жаңа ұлттық әліпбиге көшіру тілтанымдық
реформасы бойынша осы әліпби негізінде емле ережесінің жобасын әзірлеу
жұмыстары да аяқталып отыр.
Бұл жұмыс 2018 жылдың мамыр-тамыз айлары аралығында жүргізілді.
Бұл кезеңде:
1) ф.ғ.д., профессор А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институтының бас ғылыми қызметкері Нұргелді Уәлидің ғылыми
жетекшілігімен дайындалған латын әліпбиіне негізделген тұңғыш ұлттық
емле ережелерінің тұжырымдамасы бекітілді (ү.ж. 11 маусым, Астана
қаласы);
2) ғылыми-теориялық іргелі зерттеулер негізінде Ахмет Байтұрсынұлы
атындағы Тіл білімі институты мамандары осы тұжырымдамаға сәйкес емле
ережесінің жобасын ұсынды (ү.ж. 3-шілде);
3) Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-практикалық
орталығы емле жобасын еліміздегі қазақтілді қалың бұқара арасында,
нақтылап айтқанда, Қарағанды, Ақтөбе, Қызылорда, Ақмола, Шығыс
Қазақстан облыстары, Семей, Өскемен, Алматы, Астана қалалары жалпы
көпшілігі, республиканың әр өңірінің мектеп оқушылары және орталық
мемлекеттік органдар, БАҚ қызметкерлері, сонымен қатар филолог
мамандар, қазақ орта мектептерінің мұғалімдерінен сынама сауалнама
(апробация) түрінде және ЖОО қазақ филологиясы, практикалық қазақ тілі
кафедралары мен тәуелсіз сарапшылар
қатысуымен жан-жақты
мамандандырылған сараптамадан өткізді (ү.ж. шілде-тамыз-қыркүйек
айлары).
Емле сынамасына жалпы саны 3000-дай адам қатысты. Сондай-ақ
Астанада жоғары оқу орындары студенттері мен орта мектептің жоғары
сынып оқушыларына жаңа емле ережесінің жобасын меңгерту бойынша
сынама сабақтар өткізілді [бұл туралы:1, 2, 3].
Сынаманы ұйымдастырған тілтанушы ғалымдар сынама жұмыстары
реформаны демокартиялық жолмен жүзеге асырудың құралына айналды,
оның нәтижесі халықтың тілдік санасындағы қазақ жазуына қатысты базалық
норманы және кейбір стереотиптерді анықтауға көмектесті, сөйтіп, жаңа
емлені жетілдіре түсуге көптен-көп септігін тигізді деп көрсетіп отыр [4].
Жоғарыдағы шаралар атқарылып отырған кезеңде реформаны әрі қарай
сәтті жүзеге асыру үшін және алдағы қиындықтардың алдын алу үшін осы
4

-

реформаның операторлары мен менеджерлеріне және мемлекеттің тіл
саясатын жүзеге асырушы мемлекеттік органдарға қазіргі тілдік жағдаяттан
хабардар болу, сол сияқты болжалды қауіптерді басқару аса маңызды.
Талдамалық анықтаманың мақсаты қазақстандағы қазіргі тілдік
жағдаятты сиаппаттау, қазақ жазуын латын графикасы негізіндегі жаңа
әліпбиге көшіру бойынша тілтанымдық реформаның болжалды қауіптерін
<ағыл. risk> көрсету, сонымен қатар оларды басқару жолдары бойынша
ұсыныстар әзірлеу.
Міндеттері:
тілтанымдық реформаның негізі түрткіжайты – тілтанымдық түрткіжайт
екенін түсіндіру;
жаңа әліпбиге көшіру реформасын жүзеге асырушы мекемелердің қызметінің
үйлесімін көрсету;
реформаның қазіргі барысында қалыптасқан Қазақстандағы тілдік жағдаятқа
және мемлекеттік тілдің ахуалына қысқаша сипаттама беру;
болжалды қауіптерді түгендеп шығу;
олардың алдын алу бойынша ұсыныстар әзірлеу.
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Негізгі бөлім
1 Реформаның негізі – тілтанымдық түрткіжайт
Бұл мәселеде ең алдымен тілтанымдық реформа ұғымына жан-жақты
түсінік беру керек. Қазақ жазуын жаңа әліпбиге көшіру арқылы жаңарту
идеясының бастамашылары тілтанушылар болды. Ол – ХХ ғасырдың 90жылдары ҚР Президент Н.Ә.Назарбаевқа әліпби ауыстыру туралы ұсынысхат
жазған академик Әбдуәли Туғанбайұлы Қайдар. Ал әліпби ауыстыруды
тұңғыш рет реформа деңгейіндегі ауқымды шара екенін айтқан ғалым
профессор Н.Уәли болды [5]. Сол сияқты проф. Н.Уәлидің зерттеуімен бұл
реформаның басты түрткіжайты - тілтанымдық екені анықталды.
Сонымен тілтанымдық реформа дегеніміз жазу реформасынан
әлдеқайда кең ауқымды процесті қамтитын ұғым. Егер жазу реформасы тек
әліпби ауыстырумен шектелсе, тілтанымдық реформа тілді оңтайландыру
мен «ұлттандыру» бойынша одан әрі қарай жүретін өзгеру процестерін
қамтиды. Мәселен,
1) терминологиялық жүйеде жаңа әліпбимен таңдабаланатын
шеттілдік сөздердің ішінен төл лексикалық бірлікпен аударуға келетіндерін
аудару ұсынылып, бұл бағытта көптеген шара атқарылып жатыр. Мұнда
әсіресе ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен іске қосылған «100
жаңа оқулық» бағдарламасының қызметі зор. Бағдарлама бойынша шетелдік
рейтінгі жоғары ЖОО-ның оқулықтары мен танымал заманауи авторлардың
оқу құралдары тұңғыш рет қазақ тіліне аударылып жатыр. Жаһандық
құрмаласу нәтижесінде танымалдығы жоғары лексикалық бірліктер төл
тілдің ресурстарымен қазақшаланып жатыр. Яғни терминологиялық қорды
латын графикасы негізіндегі әліпбимен таңбалау алдында бұрынғы орыс
тілінен автоматты түрде алына салынған терминдерге «ревизия» жасалып,
олардың ұлттық тілдегі баламасына аудару үдерісі қарқын алып отыр.
Мәселен, «100 жаңа оқулық» жобасының беделді аудармышаларының бірі,
Ұлттық аударма бюросының бас маманы Назгүл Қожабектің мәлімдеуінен,
«ағылшын тілінде –al және –ive формасында жасалған rational, objective,
negative және т.б. сын есімдерді қазақ тілінде қолдану мәселесі өзекті болып
отыр. Осы күнге дейін мұндай формадағы сөздер қазақ тіліне орыс тілі
арқылы аударылып кіргізілді. Мысалы: объективНЫЙ – объективТІ,
рациональНЫЙ – рационалДЫ. Бұл сөздердің түбірі түпнұсқа тілінде
онсыз да сын есім формасында, яғни «қандай» деген сұраққа жауап береді.
Оған орыс тілінің суффиксі жалғанып, кейін қазақ тіліне түпнұсқа сөздің
өзі емес, орыс тіліндегі туынды сын есім аударылып жүр.
Морфологиялық құрылымы бойынша талдасақ, ағылшын тілінің сын
есімдеріне қазақ тілінің жұрнағы жалғанбауы немесе жалғанса да, сол сын
есім жасалған есім сөз түбіріне жалғануы керек.
Осы себептерді ескере отырып, қазірдің өзінде оқулық мәтіндерінде «ал, -ив» деп аяқталатын ағылшын сөздерін қазақ тілінде қосымшасыз
қолдануды бастадық. Мысалы, виртуалды емес, виртуал, радикалДЫ емес,
радикал. Сол сияқты әлеуметтану саласында ағылшын тілінде қолданылатын
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бес терминге қазақша балама ұсындық, ғалымдар қабылдады. Олар: nothing –
мәнсіздік, nonplaces – беймән-орын, nonthings – беймән-заттар, nonpeople –
беймән-қызметкер, nonservices –беймән-қызметтер», деп көрсетілген және
бұдан да басқа көптеген қазақша терминдер жасалып жатқаны анық.
2) ономастикалық кеңістіктегі ұлттық тілдің жай-күйі де «ревизия»
процесімен ерекшеленеді. Ономаст ғалымдар бүгінгі күні Қазақстанның жерсу атауларын латын әліпбиімен транслитерациялау мәселелерін шешумен
қатар бүгінге дейін кеңестік-тоталитарлық жүйенің күштеп енгізуімен қалып
қойған ономастикалық атауларға төл ұлттық атауларын қайтаруды қарқынды
түрде негіздеумен айналысып келеді. Кісі есімдеріне қатысты да өзгерістер
байқалып отыр. Мысалы, ҚР МСМ Тіл комитетінің мәліметінше, Павлодар
облысының Качирский және Лебяжий аудандарының аттары Тереңкөл және
Аққулы болып өзгертілді, Оңтүстік Қазақстан Түркістан облысы атанды,
Батыс Қазақстан облысындағы Чингирлау деп ресми бекітілген аудан аты
ұлттық тіл заңдылығына сәйкес Шыңғырлау болып ауысты, Орал қаласының
идеологиялық ескірген мазмұндағы 87 көшесінің аты қазақшаланды, Ақтөбе
қаласы мен облысындағы 60 көше мен Алматы қаласының 164 көшесінің аты
ұлттық тілде өзгертілді. Жалпы алғанда 2018 жылы Ономастикалық
комиссия 7 рет отырыс өткізіп, 800-ге жуық ономастикалық атауды қайта
қарады, оның ішінде мектеп, балабақша сияқты білім беру орындарының,
көше, саябақ, қала, облыс, аудан, елді мекен, т.б. көптеген нысан аттары бар.
Латынграфикалы әліпбиге кезең-кезеңімен көшудің жалпыұлттық
жоспарына сәйкес 2024 жылы жүзеге асқалы отырған Қазақстан
Республикасы қазақ азаматтарының төлқұжаттарын жаппай қайта шығару
науқаны қарсаңында қоғамда ұлттық есім беру үлгісін насихаттайтын
шаралар көбейді. Бұл кісі есімдерін жазу мен есім берудің ұлттық жүйесіне
қайта оралу процесінің қарқынды түрде іске қосылғанын байқатады;
3) тілтанушы ғалымдар әзірлеген жаңа емле жобасындағы жаңалықтар
емленің ұлттық жазу жүйесіне негізделіп жасалып жатқанын көрсетті. Егер
бұған дейін әліпби ауыстырған түркітілдес елдердің тәжірибесі орыс
сөздердін таңбалайтын әріптерді жаппай бір үлгімен автоматты
транслитерациялау принципін ұстанғанын көрсетсе, қазақ ғалымдары
қоғамның сұранысына қарай бұдан тереңдеп, кирилдегі әріптерді таңбалауда
сөздердің игерілу механизміне, яғни фонетикалық және тұпнұсқалық
принципті үйлестіре отырып таңбалауға арқа сүйегені анық байқалады. Оны
төмендегі кестелерден көруге болады
1-кесте. Қарақалпақ латыншасындағы орыс таңбаларының берілуі.
әріп

сөз басында
ь

ю /yu/, /yıw/,
мұндағы
/y/ - й,

/yu/piter

сөз ортасында
apelsin
albom
semya
vietnam
al/yu/miniy
revol/yu/tsiyası
i/yu/l

сөз
соңында
aprel
medal
oblast
kalendar
a/yıw/
teleinterv/yu/

7

/u/ - у,
/ı/ - ы,
/w/ - дауыссыз у
и /і/ кірме
сөздерде

и/iy/
төл сөздерде
қосар әрпімен
таңбаланды
и /ιy/
төл сөздерде
қосар әрпімен
таңбаланды
я /ya/

i/yu/n
l/yu/ksemburg
/i/dentifikator
/i/nternet

iyek
iyne

q/ιy/ar
s/ιy/i’r
j/ιy/naq
/ya/nvar

ц /с/

ф /f/

/f/enomen
/f/evral
/f/ilosofiya
/f/inlyandiya
/f/utbol
/f/irma

у/u/
кірме сөздерде
х

no/ya/br
poezi/ya/
pi/ya/z
a/ya/q

portugali/ya/
albani/ya/
kategori/ya/
kriminologi/ya/
bakteri/ya/
meteorologі/ya/
teori/ya/

oblige/с/iya
ak/с/iya
inventariza/с/iya
kommunika/с/iya
medi/с/ina
oblige/с/iya
e/f/iopiya
mi/f/ologiya

kap/u/sta
kamer/u/n
/x/imiya
/x/alıqaralıq
/h/aʻpte (апта)
/h/awa rayı
/h/u'jjet

h

algor/i/tm
pom/i/dor
pred/i/kat
prez/i/dent
kl/i/mat
tenn/i/sshi
nom/i/nalizm

me/x/anika
payta/x/t

/h/uqıq
ch

/ch/ad
/сh/ernogoriya
/e/konomika
/e/nergiya
/Е/stoniya
/е/verest

e

v

e/v/ropa
e/v/klid

2-кесте. Өзбек латыншасында орыс таңбаларының берілуі.
әріп
ц

сөз басында
ts, s

сөз ортасында
ts, s

сөз аяғында
S
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я
ё
ю
э
ъ
ь
Әріп тіркестері
нт
нс
рт
сс
Әріп тіркестері
ия
лог
ция
изм
ка
тор
ий
иум

уа
уо
уu
е
Кирилл
абонемент
аванс
авиатранспорт
кросс
Кирилл
геология
геолог
социология
cоциализм
гимнастерка
кредитор
крематорий
аквариум

уа
уо
уu

Уа
уо
уu

‘
-

‘
Латын
abonement
avans
aviatrancport
kross
Латын
geologiya
geolog
sotsiologiya
sotsializm
gimnastorka
kreditor
krematoriy
akvarium

3-кесте. Түркімен латыншасындағы орыс таңбаларының берілуі.
Кирил
әріпте
рі

/и/

Түрікмен
тіліндегі
латыннегізді
әріптер
/і/ төл сөздерде
/і/ кірме сөздерде

/u/ төл сөздерде

/у/

у

/эе/
диграф
ы

/u/ кірме сөздерде

сөз басында

сөз ортасында

/i/bermek
/i/niş
/i/nsiz
/ideal
/i/htioloğiya
/i/kona
/i/ndustriya
/i/nformatsiya
/u/cal
/u/kı –
/u/lulık
/u/glerod
/u/nıverstitet

ir/i/göz
irk/i/lmek
eş/i/dermen
emf/i/zema
ep/i/grafika

ertek/i/
eşretl/i/
galbir/i/
gerbar/i/
pappataç/i/

buruk
buyruk

–

abit/u/riyent
ak/u/stika

–

–

em/u/
rag/u/
tab/u/
arz/uv/
garn/uv/
girk/uv/
s/uv/
yat/uv/
yaz/uv/
–

/uv/

/е/ сөз басында

/ä/ сөз
ортасында
/e/төл сөздерде

сөз соңында

/e/lemek
(эелемек)
/eye/siz
(эесиз)
/eye/rtmek
(эертмек)
–
/E/grem
/E/debiyat
/E/şitgir

–

gör/ä/rin
(гөрэерин)
–

–
–

/э/
/e/kipaj

a/e/rodrom

–

9

/e/ кірме
сөздерде
/ё/

/yo/

/yu/
төл сөздерде
/ю/
/yu/
кірме сөздерде
/ya/
төл сөздерде

/я/

/ya/
кірме сөздерде
ч

/ф/

/ц/
/ь/

/yu/ka
/yu/mruk
/yu/mşak
/yu/rt
/yu/biley
/yu/piter
/yu/rist
/ya/bagan
/ya/banı
/ya/gday
/ya/lmavuz
/ya/naşık
/ya/ñsı
/ya/prak
/ya/nvar
/ya/pon
/ya/rus

a/e/ropoçta
a/e/roport

samol/yo/t
akt/yo/r
antrepren/yo/r
import/yo/r
kontrol/yo/r
bo/yu/n
do/yu/p (ет)
go/yu/p (ет)
so/yu/lmak
profso/yu/z
so/yu/z

–

gik/ya/ka

ma/ya/
yelma/ya/

ma/ya/k
ma/ya/tnik
r/ya/dovoy

–

interv/yu/
men/yu/

azali/ya/
mistifikatsi/ya/
so/ya/
funktsi/ya/
ağa/ç/
ağirla/ç/
ayakyalaña/ç/ bilği/ç/
çomu/ç/
çeki/ç/
gaçha-ga/ç/
pala/ç/
parali/ç/
sanvra/ç/
vra/ç/
alda/v/
a/v/
buza/v/
gondala/v/
obyekti/v/
passi/v/
subyekti/v/
za/v/
çarşa/v/

/ç/төл сөздерде

/ç/adir
/ç/al
/ç/alt-çalt
/ç/añ
/ç/irkin

a/ç/lik
ala/çali
oba/ç/ilik
ebe/ç/ayir

/ç/
кірме сөздерде

/ç/ehol
/ç/ek
/ç/empion
/ç/erdak
/v/akirdi
/v/ala-vala

na/ç/yot/ç/ik

/v/agon
/v/alentlilik

ryado/v/oy

/v/acip

şö/v/ket

–

pü/f/füldi

pü/f/

/f/abrik
/f/arfor
/f/ilial

biogra/f/iya

okeanotra/f/
zoogeogra/f/
tor/f/
şka/f/
sey/f/
leksikoğra/f/
slane/ts/

/v/
төл сөздерде

/в/

/e/ksponat
/e/kspres
/e/kspressionist
/e/lektrik
–

/v/
орыс кірме
сөздері
/v/
араб-парсы
кірме сөздері
/f/
төл сөздерде
/f/
кірме сөздерде

/ts/ диграфы

/ts/arizm
/ts/iğanlar
/ts/ifrlemek
/ts/ilindr
/ts/ivilizatsiya
–

bite/v/i
ker/v/en

lek/ts/iya
li/ts/ey
moto/ts/iklet
tabli/ts/a
opera/ts/ion
apelsin

aprel
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щ/

/şç/
төл сөздерде
/şç/
кірме сөздерде

–
/şç/i
/şç/it
/Şç/up
/şç/upaltse

albom
medalon
ultra
fakultet
i/şç/ek
komanduyu/şç/iy
po/şç/i
po/şç/ubaşi
po/şç/ulik
zaboy/şç/ik

dekabr
medal
oblast
kalender
hü/şç/
bor/şç/

Бұл мәселені зерттеген отандық ғалымдардың қорытуынша, латын
графикасына негізделген қарақалпақ, өзбек, түркімен емлесінің кирилдегіден
айтарлықтай
айырмасы
жоқ
[6].
Бұларда
шеттілдік
сөздерің
транслитерацияға
негізделеді. Әдетте тілдегі сөздердің бір тобы
транслитерацияға, екіншісі ұлттық жазу дәстүріне негізделетін емлелер
сипаты жағынан аралас, әрі қолайлылығы жағынан орташа деңгейдегі емлеге
жатады.
Ал қазақ тілінің бүгінгі күні ұсынылған негізгі емле ережелерінің
жобасында шеттілдік сөздердің емлесі әлемдік озық жазулар тәжірибесіне
сәйкес ұлттық жазу жүйесіне үйлескен түрде, бір жағынан, фонетикалық
принципке, екінші жағынан, дәстүрлі жазу принципімен үйлестіріліп беріліп
отыр. Емле жобасының «Кейбір кирилл әріптері мен шеттілдік сөздердің
емлесі» атты VIIІ тарауында 77 тармақтан бастап 99-ға дейін 22 тармақ осы
мәселеге арналып отыр [7]:
§77. ё әрпі о́ әрпімен таңбаланады. Оларға қосымша соңғы буынның үндесіміне
сәйкес жалғанады: manо́vr (-diń, -i, -ge, -ler), brýselо́z (-diń, -i, -ge, -der), aktór (-diń, i, -ge, -ler), amóba (-nyń, -ny, -ǵa, -lar), dırıjо́r (-diń, -i, -ge, -ler), rejısо́r (-diń, -i, -ge, ler),
§78. ц әрпі және сц әріп тіркесі s әрпі арқылы жазылады: sırk, sıfr, sılındr,
sırkýl; desımetr, medısına, proporsıonal, abzas, kvars, konstıtýsıa, korporasıa, seh;
senarı, sıofıt, abses, absısa, plebısıt.
Е с к е р т у. Қатар келген ц әрпі ts тіркесі арқылы таңбаланады: pıtsa, Nıtsa.
§79. -тч дыбыстар тіркесімен аяқталатын сөздердегі т әрпі түсіріліп
жазылады: skoch, skech, mach.
§80. щ әрпі төл сөздерде shsh әріп тіркесімен, ал шеттілдік сөздерде sһ әрпімен
таңбаланады: ashshy, tushshy, keshshe; ýchılıshe, praporshık.
§81. э әрпі е әрпімен жазылады: element, elevator, epopeıa, poetıka, koefısent.
Е с к е р т у. -оэ әріп тіркесімен аяқталатын сөзде э әрпінің орнына ı жазылады:
aloı, kanoı.
§82. ю әрпі төл сөздерде, сонымен бірге шеттілдік сөздерде сөз басында және
дауысты дыбыстан кейін ıý әріп тіркесімен: aıý, oıý; Iýpiter, Iýrmala; kaıýta, ал
дауыссыз дыбыстан, айыру белгісі (ъ) мен жіңішкелік белгісінен (ь) кейін ú
әрпімен таңбаланады: parashút, absalút, glúkoza, debút, prodúser, lúks, salút, valúta,
búdjet, búrokratıa, sújet, búleten; fúchers, kompúter, tútor, konúktýra, konúktıvıt.
Қосымша соңғы буынның үндесіміне сәйкес жалғанады.
Е с к е р т у. и (ı) әрпінен кейін тұрған ю орнына у́ жазылады: qıý, kıý, dıý.

11

§83. я әрпі төл сөздерде, сонымен бірге шеттілдік сөздерде сөз басында,
дауысты дыбыстан кейін, айыру белгісі (ъ) мен жіңішкелік белгісінен (ь) кейін ıa
әріп тіркесі арқылы: ıaǵnı, qoıan; Iаlta; soıa, ıdеıa; gıperıadro, sýbıadro; alıаns,
konıak, ал дауыссыз дыбыстан кейін а́ арқылы таңбаланады: akýmýlа́tor, mýláj,
zarа́d, kalkýlа́tor. Қосымша соңғы буынның үндесіміне сәйкес жалғанады.
Е с к е р т у. и (ı) әрпінен кейін тұрған я-ның орнына а жазылады: qıar, sıa,
Túrkıa, jarıa.
§84. Жіңішкелік белгісі (ь) бар буынға жіңішке дауыстылардың әрпі жазылады,
қосымшалар түбірдің соңғы буынына үндесіп жалғанады, жіңішкелік белгі (ь)
ескерілмейді: аnsámbl (-diń, -i, -ge, -der), dúbl (-diń, -i, -ge, -der), rúbl (-diń, -i, -ge, der), parо́l (-diń, -i, -ge, -der), asfált (-tiń, -i, -ke, -ter), púlt (-tiń, -i, -ke, -ter), ált (-tiń, -i,
-ke, -ter), ós (-tiń, -i, -ke, -ter), vólt (-tiń, -i, -ke, -ter), búldog (-tyń, -y, -qa, -tar), batalón
(-niń, -i, -ge, -der), medalón (-niń, -i, -ge, -der), kоról (-diń, -i, -ge, -der), gаstról (-diń, -i,
-ge, -der), аlkogól (-diń, -i, -ge,
-der), kúlt (-tiń, -i, -ke, -ter), gólf (-tiń, -i, -ke, -ter),
vestıbúl (-diń, -i, -ge, -der), sırkúl (-diń, -i, -ge, -der), roıál (-diń, -i, -ge, -der), álpınıs (tiń, -i, -ke, -ter), álternatıv (-tiń, -i, -ke, -ter), kоbált (-tiń, -i, -ke, -ter), festıvál (-diń, -i, ge, -der), álbatros (-tyń, -y, -qa, -tar), álbom (-nyń, -y, -ǵa, -dar), álmanah (-tyń, -y, -qa,
-tar), áltron (-nyń, -y, -ǵa, -dar), álfa (-nyń, -ǵa, -lar), váls (-tiń, -i, -ke, -ter), bálzam (nyń, -y, -ǵa, -dar), pálma (-nyń, -sy, -ǵa, -lar), оftálmolog (-tyń, -y, -qa,
-tar),
búldozer (-diń, -i, -ge, -ler), múltfılm (-niń, -i, -ge, -der), últrasáyle (-niń, -si, -ge, -ler),
fólklor (-dyń, -y, -ǵa, -lar), vólfram (-nyń, -y, -ǵa, -dar).
Е с к е р т у. Мына сөздерде жіңішкелік белгісі ескерілмейді, қосымшалар
түбірдің соңғы буынына үндесіп жалғанады: bron (-nyń, -y, -ǵa,
-dar),
monastyr (-dyń, -y, -ǵa, -lar), gýash (-tyń, -y, -qa, -tar), týsh (-tyń, -y, -qa,
-tar).
§85. Жіңішкелік белгісімен (ь) келген буын құрамында e, ı әріптері бар
сөздерде жіңішкелік белгісі ескерілмейді, қосымшалар түбірдің соңғы буын
үндестігіне сәйкес жалғанады: akvarel (-diń, -i, -ge, -der), stil (-diń, -i, -ge, -der), lager
(-diń, -i, -ge, -ler), artıkl (-diń, -i, -ge, -der), kegl (-diń, -i, -ge, -der), premer (-diń, -i, -ge,
-ler), premera (-nyń, -ǵa, -lar), relef (-tiń, -i, -ke, -ter), barelef (-tiń,
-i, -ke, -ter),
brakoner (-diń, -i, -ge, -ler), barer (-diń, -i, -ge, -ler), shıfoner (-diń,
-i, -ge, -ler),
kelt (-tiń, -i, -ke, -ter), fılm (-niń, -i, -ge, -der), gelmınt (-tiń, -i, -ke,
-ter), atele
(-niń, -si, -ge, -ler), relef (-tiń, -i, -ke, -ter).
Е с к е р т у. Ономастикалық атаулар мен кейбір мағынасына нұқсан келетін
сөздерде жіңішкелік белгісінің (ь) орнына ı әрпі жазылады: Pıer; pıesa, lıe.
§86. е әрпінің алдында тұрған айыру белгісі (ъ) ескерілмейді, қосымшалар
соңғы буын үндесіміне сәйкес жалғанады: sýbekt, оbekt, ıneksıa, feldeger, adektıv.
§87. Шеттілдік бірқатар сөздер түпнұсқа тілдегі тұрпатына ұқсас жазылады
және оларға қосымша буын үндестігіне сәйкес жалғанады: moderator (-dyń, -y, -ǵa, lar), marker (-diń, -i, -ge, -ler), stepler (-diń, -i, -ge, -ler), vaýcher (-diń, -i, -ge, -ler),
sýpervaızer (-diń, -i, -ge, -ler), aıfon (-nyń, -y, -ǵa, -dar), banknot (-tyń, -y, -qa, -tar),
bankomat (-tyń, -y, -qa, -tar), planshet (-tiń, -i, -ke, -ter), onlaın (-nyń, -y, -ǵa, -dar),
oflaın (-nyń, -y, -ǵa, -dar), dızaın (-nyń, -y, -ǵa, -dar), barmen (-niń, -i, -ge, -der),
bıznesmen (-niń, -i, -ge, -der), resepshn (-niń, -i, -ge, -der), skrınshot (-tyń, -y, -qa, -tar),
blokbaster (-diń, -i, -ge, -ler), fýrshet (-tiń, -i, -ke, -ter).
§88. дж әріп тіркесі бар сөздерде д әрпі түсіріліп, қосымшалар үндестік заңы
бойынша жазылады: menejer (-diń, -i, -ge, -ler), jınsy (-nyń, -sy, -ǵa, -lar), jentіlmen (niń, -i, -ge, -der).
Е с к е р т у. -дж әріп тіркесінің арасынан буын жігі өтетін және сөз мағынасы
өзгеретін жағдайда d әрпі сақталып жазылады: búdjet, lodjy.
§89. Сөз соңындағы қайталанған қосар әріптің біреуі түсіріледі: klas (-tyń, -y, qa, -tar), hol (-dyń, -y, -ǵa, -dar), bal (-dyń, -y, -ǵa,-dar).
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§90. Сөз ортасындағы қайталама сс, мм, лл, тт, фф, нн, бб, рр, пп, гг, дд, кк,
уу дыбыстарын білдіретін әріптердің бірі түсіріліп жазылады: patıson, komısar,
resor, profesor, prosesor, asonans, dısonans, dısıdent; gramatıka, komýna, ımýnogen,
ımıgrant, programıs, mamologıa, sımetrıa, amıak, anagram, kardıogram; metalýrgıa,
elıps, elınızm, kolej, sılabýs, koloıd, bılıard, brýselóz, talı, kolokvıým, trıler, alofon,
troleıbýs, alúzıa; kotej, atestat; efekt, efýzıa, afekt, afrıkat, koefısent; týnel, aneksıa,
anotasıa, baner, tenıs, konotat; abrevıatýra, gıbon, korespondent, popýrı, sparıń,
korektor, korozıa, presýpozısia, aparatýra, aplıkasıa, ıpodrom, opozısıa, oponent;
aglútınatıv, sýgestıa; adıtıv; akaýnt, akord, akredıtasıa, hokeı, ındıvıdým.
Е с к е р т у. Сөз мағынасы өзгеретін жағдайда сс, мм, лл, тт, нн, бб, рр, пп,
дд, кк әріптері сақталып жазылады: esse, mass-medıa, massa; sammıt, ballada,
mıllıgram; getto, nettо; tonna, vanna; súrrealızm, ırrasıonal, ırreal; trýppa; býdda,
býddısm; ekker.
§91. -ий-мен аяқталған сөздердің соңында бір ғана ı әрпі жазылады:
kalı, alúmını, natrı, kafeterı, komentarı, realı.
§92. Шеттілдік сөздердің соңындағы а әрпі сөз мағынасына әсер етпеген
жағдайда түсіріліп жазылады. Қосымшалар соңғы буынға үйлесіп жалғанады: gazet
(-tiń, -i, -ke, -ter), mınýt (-tyń, -y, -qa, -tar), sıfr (-dyń, -y, -ǵa,
-lar), kordınat (tyń, -y, -qa, -tar), kapsýl (-dyń, -y, -ǵa, -dar), kardıogram (-nyń, -y, -ǵa, -dar). Бірақ
matematıka, pedagogıka, statıstıka, mehanıka болып жазылады.
§93. Сөз аяғындағы -cт, -сть, -зд әріп тіркесінің соңғылары түсіріліп
жазылады, қосымшалар үндестік заңына сәйкес жалғанады: jýrnalıs (-tiń, -i,
ke, -ter), komýnıs (-tiń, -i, -ke, -ter), manıfes (-tiń, -i, -ke, -ter), ensıklopedıs (-tiń, -i, -ke,
-ter), Everes (-tiń, -i, -ke, -ter), sıez (-diń, -i, -ge, -der), vedomos (-tyń, -y,
-qa, tar), poves (-tiń, -i, -ke, -ter).
§94. p, h әріптеріне аяқталған шеттілдік сөздерге тәуелдік жалғауы
жалғанғанда, p, h ұяңданбайды: arhetıp - arhetıpi, stereotıp - stereotıpi, ketchýp –
ketchýpy, sheıh - sheıhy, shtrıh - shtrıhy. Сондай-ақ h әрпіне аяқталған сөзге
қосымшалар жуан жалғанады: seh – sehty, -qa, -tar, sheıh – sheıhty, -qa, -tar, shtrıh –
shtrıhty, -qa, -tar.
§95. -рг, -кс, -лк, -кл әріп тіркесіне біткен сөздерге қосымшалар жіңішке
жалғанады: ocherk (-tiń, -i, -ke, -ter), lúks (-tiń, -i, -ke, -ter), polk (-tiń, -i, -ke,
ter), sıkl (-diń, -i, -ge, -der), hırýrg (-tiń, -i, -ke, -ter), metalýrg (-tiń, -i, -ke, -ter).
§96. -кт, -ск, -нкт, -пт, -мп, -мб, -фт әріп тіркесіне бітетін сөздерге қосымша
y, i дәнекері арқылы, ал -кт, -ск, -нкт сияқты құрамында к әрпі барларына тек
жіңішке, басқаларына соңғы буын үндесіміне қарай не жуан, не жіңішке
жалғанады: faktige, faktisi; obektige, obektisi; dıskige, dıskisi; pýnktige, pýnktisі;
akseptige, akseptisi; Olımpige, Olımpisi, rombyǵа, rombysy; shrıftige, shrıftisі.
§97. Сөз соңындағы -нг әріп тіркесі ń әрпімен жазылады, қосымшалар үндестік
заңына сәйкес жалғанады: parkıń (-niń, -ge, -i, -der), boýlıń (-niń, -ge,
-i, -der),
brıfıń (-niń, -ge, -i, -der), reıtıń (-niń, -ge, -i, -der).
§98. Ағылшын тіліндегі түпнұсқасында w әрпімен басталатын кейбір сөздер ý
әрпімен жазылады: ýаtsap, ýıkı, ýıkıpedıa, ýeb-saıt.
§99. -ог әріп тіркесімен аяқталатын сөздерге қосымшалар жуан жалғанады:
pedagog-tar, pedagog-y, dıalog-tar, dıalog-y, еkolog-tar, еkolog-y.

Бұл өз кезегінде тілдің жүйесіне де оң әсерін тигізбей қоймасы анық,
шеттілдік сөздердің жазылуы мен айтылуы ұлттық тілдің жүйесіне
негізделіп, бірқатар шеттілдік сөздер этимологиялық кірме сөздер, яғни төл
сөздерге жақын категорияға ойысады. Сонымен бірге жаңа емле шеттілдік
сөздерді жазуда игеру механизмін қайта іске қосады;
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4) қазақ тілі пәнінің ғылыми курсының мазмұнына жаңа жазуға
байланысты және жаңа жазу тудырған тілдегі өзгерістрге қатысты
жаңалықтар мен жаңартпалар қосылады, барлық білім беру деңгейлеріндегі
қазақ тілі оқу пәнінің дидактикалық материалдары мен ғылыми білімдер
жүйесінің мазмұны жаңарады, сонымен бірге тек жазуға қатысты емес,
жалпы тілдің барлық жүйесіне қатысты бұған дейін анықталған, бірақ оқыту
үдерісіне енбей келе жатқан ғылыми білімдер жүйесі қосылады;
- әдістеме мен педагогика саласында: латын графикасы негізіндегі
жаңа әліпбиді меңгертуге қатысты қысқамерзімді біліктілік арттыру
курстарына қатысқан мұғалімдердің біліктілігі тек жазу теориясына қатысты
білімдермен емес, басқа да тілтанымдық жаңа білімдермен толығады;
қоғамдық санадағы қазақ тілі туралы білімдер толығады, жаңарады,
кемелденеді.
Сонымен, жоғарыда айтылғандармен байланысты әліпби ауыстыру –
тілтанымдық реформа. Осы реформаның басты түткіжайттары мыналар, ал
негізгісі тілатынмдық:
«Мәдени-әлеуметтік: тіліміздің жазу тәжірибесінде бұрын-соңды
кеткен кемшіліктерді жаңа әліпбиде қайталамау – тіл иелерінің жазу-сызу
мәдениетін көтеруге, адамзат тарихындағы ерекше феномен, құндылық
ретіндегі ұлттық тілдің бет-бедерін сақтап қалуға зор ықпалын тигізеді;
Тілтанымдық: әлемдік лингвистиканың
әліпби теориясында
негізделген «әріп саны дыбыс санынан алшақ кетпейтін әліпби идеалды
нұсқа» деген талапқа мүлде сәйкес келмейтін, басы артық әріптермен
жасанды түрде күрделендірілген, қосамжар, яғни екі тілдің орфографиясына
қызмет ететін әліпбиге түбегейлі реформа жасау арқылы тіліміздің дыбыстық
жүйесін нақты белгілейтін, оның өзіндік табиғатын бейнелеп қана қоймай,
ұрпақтан-ұрпаққа сақтап жеткізетін жаңа жазу-сызу жүйесін ұсыну;
Экономикалық: әлемдік ақпараттар жүйесінде қазақ тілінің үлесін
арттыру, қарқындап дамыған алдыңғы қатарлы елдермен бәсекелес бола алу
үшін дүниежүзі бойынша кеңінен қолданылып, сапаның бір көрсеткішіне
айналған графикаға көшу арқылы көштен қалмау;
Саяси: 70 жылдан астам үстемдік құрған тоталитарлық жүйенің
құрсауынан жазу жүйесін құтқару, бодан елдің тоқырап қалған ұлттық
санасын ояту; егемен мемлекеттің рәмізінің бірінен саналатын ұлттық жазу
әліпбиін қалыптастыру;
Психологиялық: Кеңестік тоталитарлық жүйенің салтанат құрған
кезеңінде бойға сіңіп қалған енжарлық, кез келген мәселеде бауырлас аға
елдің құзырына жүгінуден бұзылған өзіндік сөйлеу, дыбыстау, жазу дәстүрін
қалыптастыру үшін осы үрдіспен тығыз байланысып қалған «кирил
жазуында шет сөздер өзгертілмеу керек» деген стереотиптен арылу;
Тарихи: түркітілді елдермен бауырластық қатынастарды жаңғырту
мақсатында ортақ таңбалар жүйесін қолдану, ХХ ғасырдың басындағы латын
графикасына негізделген жазу дәстүріне қайта оралу. Жаңа әліпби шетелдік
отандастарымыздың ана тілінде шыққан баспа өнімдерін қиындықсыз оқи
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алатындай болуы керек. 42 әріпке негізделген жазуда 13 әріп бөтен тілдік
таңбалар болғандықтан, біздің мектеп оқушылары да, қазақ тілін оқыпүйренушілер де, шетелдегі қандастарымыз да қиындық көріп жүр. Әлгіндей
шетелдегі бауырластарымыздың кирилше
шыққан ана тіліміздегі
басылымдарды қаншама тырысып оқып үйренгісі келгенмен, оларды
психологиялық шетен таңбалар жүйесі қиындыққа душар ететіні белгілі.
Жаңа әліпбиге көшу латын графикасы негізіндегі жазуды қолданып
отырған
түркітілдес
бауырластарымызбен
әдеби,
мәдени
байланыстарымыздың нығаюына, дамуына ықпал етуге, қазақ тілінің
мемлекетаралық қатынастағы қолданылу мүмкіндігіне жол ашуға, ұлттық
жазудың елімізде ғана емес, халықаралық деңгейде беделін көтеруге оң
әсерін тигізеді.
Педагогикалық: мектеп табалдырығын жаңа аттаған бүлдіршіннің екі
тілдің орфографиясын 42 әріптен тұратын қосамжар әліпби жүйесі негізінде
меңгеріп шығуының қаншалықты ауырлығын ескеру;
Ақпараттық: қазіргі заманғы жаңа компьютерлік технологиялар
талаптарынан шығатын ақпараттық сыйымдылығы мол, әрі таңбалық жүйесі
қолайлы да ықшам әлемдік деңгейде әмбебаптандырылған әліпбиге көшу [5,
64].
2 Реформаны жүзеге асырушы мекемелер қызметі
Бүгінгі күні реформаны жүзеге асыру үшін жауапты мемлекеттік
органдар белгіленді. Олардың қызметтері Қазақ жазуын латын графикасы
негізіндегі әліпбиге кезең-кезеңімен көшірудің Үкіметбасы бекіткен
жоспарында нақты көрсетілді. Аталмыш жоспарға сәйкес бұл реформаға
жауапты органдардың толық тізімі мынадай:
1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі – 1
2.
Қазақстан
Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі – 8
3. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі - 31
4. Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі –
1
5. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі - 17
6. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі – 1
7. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі
8. «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығы – 2
9. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамы – 1
Жоғары оқу орындары – 1
Орталық мемлекеттік органдар - 5
Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару
академиясы – 1
Ұлттық аударма бюросы – 2
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Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты – 21
Әкімдіктер – 13
Ұлттық компаниялар – 1
Бұлардың әрқайсысының жанында олардың жоспардағы шараларды
орындауға қатысу саны көрсетілген. Ең көп қызмет Білім және ғылым
министрлігі және оған қарасты Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институты мен Мәдениет және спорт министрлігі мен оған қарасты
мекемелерге жүктелген. Соңғысына тиесілі қызметті негізінен Ш.Шаяхметов
атындағы «Тіл-қазына» ғылыми практикалық орталығы жүзеге асырып отыр.
Бұл екі мекеме – осы реформаны жүзеге асырушы негізгі «менеджерлер»
болса, олар қарасты Білім және ғылым министрлігі мен Мәдениет және спорт
министрлігі – реформаның негізгі «операторлары» болып табылады.
Сондықтан реформаның сәтті нәтижеге жетуі операторлар мен менеджерлер
арасындағы қызметтің үйлесімділігіне тікелей байланысты болмақ.
Қазргі таңда Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты
еліміздің басқа да тілтанымдық орталықтары мамандарымен бірлесе отырып,
реформаның ғылыми-теориялық негіздерін дайындап отыр. Институт қазақ
тілінің жаңа емле жобасын әзірлеп, жұртшылық талқысына ұсынды. Ал
Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» ғылыми практикалық орталығы
ғылыми негізделген реформа өнімдерінің сынамадан өткізілуіне, жан-жақты
сарапталуына, халық арасында кең таралуына, дұрыс насихатталуына және
жүзеге асырылуына тікелей жауап беретін құрылым болып отыр. Сонымен
бірге бұл орталыққа Қазақ жазуын латын графикалы әліпбиге көшіру
жөніндегі Ұлттық комиссия жанындағы Орфографиялық, Әдістемелік,
Терминологиялық, ІT және ақпараттық сүймелдеу төрт жұмыс топтарының
қызметін ұйымдастыру мен үйлестіру сияқты маңызды функция жүктелді.
Сөйтіп, реформаның теориялық және практикалық негіздеріне жауапты
мекемелер түгенделіп, олардың іс-қимыл жоспары анық белгіленді. Бұл
жалпы реформа менеджментінде аса маңызды болып табылатын
ұйымдастырушылық факторының сапалы орындалғанын көрсетеді.
3 Қазіргі тілдік жағдаят және қазақ тілінің ахуалы
Бүгінгі Қазақстан Республикасы – Еуразия құрлығы аумағының едәуір
бөлігін алып жатқан он сегіз миллион халқы бар ел. Елде генетикалық және
типологиялық таптастырылуы тұрғысынан әртүрлі топтар мен семьяларға
жататын 126 тіл иелмендері өмір сүреді. Олардың арасында ұзақ жылдар
бойы өзара қатынасқа түсіп, тілтанымдық тұрғыдан бір-біріне әсер етіп, тілде
интерференциялардың, кірме сөздердің және жаңа тенденциялардың пайда
болуына әкелген түркі тілдері мен славян тілдерінің алатын орны ерекше.
Қазақстандағы тілдік жағдаят бұдан біраз бұрынғы зерттеулер
көрсеткеннен айтарлықтай өзгере қойған жоқ және төмендегі жағдайлар
арқылы сипатталады:
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- қазақ-орыс билингвизмі (титулдық ұлт өкілдерінің 75% орыс тілінде
сөйлейді);
- орыс тілділер (орыс, белорустар, украиндар, поляктар, немістер,
корейлер, гректер, молдовандар, морвиндер, чуваштар және т.б.);
- ұлттық-қазақша-орысша екітілдік немесе үштілділік (өзбектер,
ұйғырлар, түріктер, күрдтер, азербайжандықтар, тәжіктер, шешендер,
қырғыздар, татарлар, дүнгендер, башқұрттар және т.б.). Сонымен бірге,
тәжіктер мен өзбектерді қоспағанда, әртүрлі этникалық топтардың
көптілділігінде орыс тілі басым екенін атап өту маңызды [8].
Қазіргі Қазақстандағы тіл иелмендерінің тілдерді меңгеру деңгейі
бойынша мынадай топтары айқын:
– тек қазақша сөйлейтіндер (негізінен қазақтар);
– тек қазақ және орыс тілдерін меңгергендер (негізінен қазақтар);
– тек орысша сөйлейтіндер (негізінен орыстар);
– қазақ тілінен басқа, орыс және ұлттық тілдерде сөйлейтіндер
(көбінесе славяндар);
– қазақ тілінен басқа ұлттық тілдерге ие және орыс тілін білмейтіндер
(негізінен түркітілдес ұлт өкілдері);
– ұлттық және қазақ тілінде сөйлейтін, орыс тілін білмейтіндер
(негізінен оралман-қазақтар мен түркітілдес ұлт өкілдері);
– ұлттық және қазақ тілдерінде, сонымен қатар орыс тілінде
сөйлейтіндер (негізінен түркітілдес ұлттар мен славяндар);
– ағылшын тілін меңгергендер (негізінен жастар, ұлтына қарамастан);
– ағылшын тілін білмейтіндер (негізінен ауылдық жерлердегі аға
ұрпақ).
Дегенмен ең көп таралған - қазақ және орыс тілдері. Әлеуметтік
зерттеулер халықтың көпшiлiгi орыс тілін меңгергендігін, азғана жергілікті
емес халықтың қазақ тілінде сөйлей алатынын көрсетіп отыр. Қалада тұратын
қазақтардың (әсіресе жастардың) арасында ана тілін білмейтіндер көп. Осы
және өзге де жағдайлар республикадағы тілдік проблемаға назар аудартады.
Қазақстандағы тілдік жағдаят келесі әлеуметтік лингвистикалық
параметрлер негізінде сипатталып отыр:
– біріншіден, экзоглосстық тілдік жағдаят, өйткені әртүрлі ұлттық
тілдердің жиынтығы;
– екіншіден, таралу және функционалдылық тұрғысынан, екітілді:
ұлттық тілдердің арасында заң тұрғысынан мемлекеттік тіл болып қазақ тілі
табылады, алайда халықаралық коммуникация мен ресми салада қазақ тілінің
рөлін бекіту үрдістеріне қарамастан, кейбір функционалдық салалар
бойынша орыс тілінің рөлі біршама басымдық танытып тұр;
– үшіншіден, теңсіздік жағдайындағы көптілділік, себебі кейбір
қарым-қатынас салаларында орыс тілінің қолданыс аясы қазақ тіліне
қарағанда әлі де ауқымды, кең;
– төртіншіден, тілге әсер ететін экстралингвистикалық түрткіжайттар
өзгеріске ұшырауын тоқтатқан жоқ [9].
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Қазіргі таңда қазақ тілі ғаламшардағы 6 мыңға жуық тіл арасында
ауызша, жазбаша түрі жетілген, әдеби нормасы кодификацияланған, қалыпқа
түскен бірізділігімен және мәдени дәстүрімен ерекшеленетін алдыңғы 70
тілдің ішінен өз орнын алып отыр. Әлемдегі дамыған алты жүз тілдің бірі
болып есептеледі. Мемлекеттік мәртебеге ие болған екі жүз тілдің санатына
кірді.
Дегенмен де қазіргі кезде қазақ тілінің әлеуметтік мәртебесінің
күшеюін көрсететін оң үрдістер анық байқалады. Мәселен,
1) білім беру саласында: Үкімет қазіргі кезде қазақ тілінде білім алуға
басымдық беру үшін маңызды қадамдар жасады. 2006/2007 оқу
жылының басында 176 ЖОО-да 766,4 мың студент білім алды,
олардың жартысынан көбі - 421,8 мың адам орыс тілінде оқыды
[10]. 2015/2016 оқу жылының басында, 10 ішінде Қазақстан
Республикасындағы 127 жоғары оқу орнында жалпы саны 459,4 мың
студент, оның ішінде 157,4 адам орыс тілінде оқыды [11].
Яғни 10 жылдың ішінде жоғары оқу орындарында орыс тілінде оқитын
студенттердің саны 54,9% -дан 34,3% -ға дейін азайды, есесіне қазақ тілінде
білім алатын студенттер саны артып келеді. Осындай жағдай орта арнайы
білім алу саласында да байқалады. Мысалы, соңғы 3 жылда орыс тілінде
білім алған оқушылардың саны 43,5% -дан 41,9% -ға дейін азайды [12]. Орта
білім беру саласындағы ахуал бірте-бірте өзгеріп келеді, елдің солтүстігіндегі
қазақ мектептерінің тапшылығы жойылып келеді.
Сол сияқты Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 11 желтоқсандағы
«2016-2020 жылдарға арналған Астана қаласын дамыту бағдарламасының»
мәліметтері де [13] Астана сияқты шаһарстандағы <мегаполис: грек. μέγας —
үлкен, πόλις — қала> қазақ тілінің ахуалының жақсаруына бастайтын
үрдістерді көрсетіп отыр. Мысалы, 2015 жылы мемлекеттік тілге үйрету
курстарымен 1500 адам қамтылған, оның ішінде мемлекеттік қызметшілер,
білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет қызметкерлері т.б. бар. Сонымен
қатар қалада тілдерді оқытатын шамамен 30 жекеменшік орталық әрекет
етеді, оның ішінде 15-і мемлекеттік тілге үйретеді. 2015 жылы мемлекеттік
тілде оқытатын балабақшалар саны 29,4%-ға, яғни 44 бірлікке дейін артқан.
Жалпы білім беретін мектептердің саны 14,3%-ға, тиісінше 28-ден 32
бірлікке дейін көбейген.
4-кесте. Астана шаһарстанында оқыту мемлекеттік тілде жүретін оқу
орындарының саны
Оқу орнының атауы
Мектепке дейінгі мекеме (қазақ
тілінде оқытатын)
Мектепке дейінгі мекеме (аралас)
Мектепке дейінгі мекеме (қазақ
тілінде оқытатын)
ТжКО ұйымдары (аралас)

2013жыл

2014 жыл

2015 жыл

34

37

44

43

46

51

28

30

32

39

40

40

Жалпы, әлеуметтік зерттеуге сәйкес елорданың ересек халқының
мемлекеттік тілді игеру деңгейі 2015 жылы 80%-ға жетті. Астанада
18

мемлекеттік тілді меңгерген ересектердің үлесі – 81%, орыс тілін
меңгергендер – 99%, ағылшын тілін меңгергендер 25% құрайтыны
көрсетілді. Үш тілді (мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін) меңгерген
тұрғындардың үлесі – 5%. Мемлекеттік тілді меңгерген ұлты қазақ емес
ересектердің үлесі – 25%. Дегенмен зерттеу жұмыстарына байланысты
мемлекеттік тілдегі сауалнаманы таңдаушылар – 36,8%, орыс тіліндегі
сауалнама таңдаушылар – 61,5%, ағылшын тілінде таңдаушылар 1,7%
болғаны туралы ақпарат қазақ тілін жетік білетіндердің үлес салмағы қалада
әлі де төмен дегенді білдірсе керек. Мұны сауалнамаға қатысқандардың
63,2%-ы қазақ тілін жетік білмейтіні туралы жауаптары да байқатып отыр.
Зерттеуге қатысушылардың ұлттық құрамы: қазақ – 80,0%, орыс – 17%, басқа
да ұлттар 3% құрады. Жауап берушілердің 72,7% – жоғары білімділер.
Мемлекеттік қызметкерлер – 11,9%, бюджеттік ұйым қызметкерлері – 36,2%,
кәсіпкерлер – 11,7%, студенттер – 11,3, басқа да әлеуметтік топ өкілдері–
28,9%. Сауалнама барысында жауап берушілердің 80%-ы өзара қатынас тілі
ретінде қазақ тілін белгілеген. Жауап берушілердің үштен бір бөлігінен
астамы (34,5 %) мектептерде немесе оқу орындарында оқыту үдерісі қазақ
тілінде жүргізілгенін, 20%-ға жуығы қазақ-орыс тілдерінде, 42,5%-ы қазақ,
орыс, ағылшын тілдерінде және 3,1%-ы орыс тілінде жүргізілгенін
қалайтыны белгілі болды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика
комитетінің 2016-2017 жылдар бойынша жариялаған деректеріне сүйенсек
[14], білім беру саласында қазақ тілінің беделі артып келе жатқанын
растайтын мәліметтер жетерлік. Мысалы, қазақ тілінде мектеп бітіргендердің
үлесі 68 %-дан 82,3%-ға артып отыр. Қазақстан бойынша мектептердің
жалпы саны – 7325, оның ішінде қазақ тілінде білім беретін мектептер саны –
3817, бастауыш мектептер – 825, оның ішінде қазақ тілінде білім беретіндер
– 584, негізгі мектептер – 1138, оның ішінде қазақ тілінде білім беретіндері –
659, орта мектептер – 5362, оның ішінде қазақ тілінде білім беретіндері –
2574. 2016-2017 оқу жылының қорытындысы бойынша қазақ мектептері мен
аралас мектептерді қоса алғанда, қазақ тілінде оқыған түлектердің саны
60128-ге артқан. Бұл барлық мектеп бітірушілердің жалпы санының 72,2 %ын құрайды. Орысша оқығандардың саны – 23134, яғни 27,8%. Ал ҰБТ-дан
101-ден 125-ке дейін ұпай алған қазақтілді түлектер саны – 10491. Осындай
жоғарғы нәтижеге жеткен орыстілді түлектердің саны – 3976.
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1-сурет. Оқу тілі бойынша Қазақстандағы мектептердің жапы саны

2-сурет. Ұлттардың оқу тілі бойынша жіктелімі

Мына мәліметтер елімізде кәріс диаспорасы өкілдерінің мемлекеттік
тілде оқу ынтасының ерекше жоғары екенін көрсетті. Алайда кестеден орыс
тілінде оқитын қазақстандық ұлттардың саны мемлекеттік тілде
оқитындардан әлдеқайда көп екені аңғаруға болады, ал қазақ мектептеріндегі
бала санының жалпы мектептегі бала санына шаққандағы үлесінің екі еседен
артық болуы қазақтардың балаларының қазақ мектептеріне барып
жатқанымен түсіндіріледі. Өз балаларын қазақ мектептеріне беруге ынталы
емес ұлттар негізінен еуропалық нәсілділер екені кестеден анық аңғарылады.
Сондай-ақ QAZTEST қазақ тілін меңгеру деңгейін бағалау жүйесінің
ақпараты да мемлекеттік жұмысқа тартылған әлеуметтік топ
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арасындағы қазақ тілінің жағдайынан жан-жақты хабар береді [15].
Деректер бойынша 2017 жылы ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша тестілеуден
94 578 адам өткен. Тестіленушілер арасында қағаз форматтағы
(компьютерлік тестілеу – 19 296 адам) қатысушылардың негізгі бөлігін
29 458 (39,1%) – бюджеттік сала қызметкерлері, 22 837 (30,4%) – мемлекеттік
қызметшілер, 12 484 (16,6%) – әскери сала қызметкерлері, 9 438 (12,5%) –
мемлекеттік емес мекеме қызметкерлері, 515 (0,7%) – «Болашақ»
стипендиясына үміткерлер және 550 (0,7%) басқа саланың қызметшілері
құрады. 2017 жылдың 2 қаңтарынан 28 желтоқсанына дейін қазақ тілін
меңгеру деңгейін анықтау және бағалау ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша қатысқан
мемлекеттік қызметшілер саны 29 458 адамды құрады.
Тестілеу қорытындысы бойынша В1 деңгейінде меңгерген мемлекеттік
қызмет көрсететін мекеме қызметкерлері үлесі – 48%; С1 деңгейінде
меңгерген мемлекеттік қызмет көрсететін мекеме қызметкерлерінің үлесі –
1,03%. 2017 жылғы тестілеуден Қазақстан Республикасының Мәдениет және
спорт министрлігін, Дін істері және азаматтық қоғам министрлігін
қоспағанда, орталық атқарушы органдардың барлығы өтті. ҚАЗТЕСТ жүйесі
бойынша мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін бағалау тестілеуіне
қатысушылардың саны 2016 жылмен салыстырғанда 20 846 адамға артты.
2017 жылы әлеуметтік топтар арасында қатысушылардың контингенті кеңейе
түсті.
Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Қазақстандық
стратегиялық зерттеу институты жүргізген әлеуметтік сауалнама барысында
еліміздің әр өңіріндегі әртүрлі тілдерді білу деңгейіне қатысты зерттеушілер
үшін қызықты мәліметтер алынды [16]. Сауалнама барысында халықтың
көпшілігі мемлекеттік және орыс тілдерін меңгергендігін көрсетеді. Алайда
респонденттердің басым көпшілігі орыс тілін мемлекеттік тілге қарағанда
жақсы білетіні анықталды: қазақ тілі – 41,1%, орыс тілі 63,6%.
Басқа шет тілдерін білу болмашы деңгейде деп сипатталады. Мысалы,
ағылшын тілін еркін сөйлейтін дәрежеде меңгерген адамдардың үлесі өте аз.
«Ағылшын тілін мүлде білмеймін» нұсқасын 48% тұрғын белгілеген. Қазақ
тілін 10,1% білмейді, ал орыс тілін білмейтіндердің саны - 1,5%. Бұл тезис
«басқа тілдерді білесің бе?» (аталғандардан басқа) деген сауалмен
анықталды. Сұралғандардың тек 6,5% ғана бұл сұраққа оң жауап берді.
Қосымша нұсқалар ретінде респонденттердің 6,5% -ы ТМД елдерінде жиі
қолданылатын 10-нан астам тілдерді, оның ішінде неміс және француз
тілдерін белгілеген.
Аймақтар бойынша тілдік білім деңгейінде айырмашылық бар.
Қазақ тілі тек Қазақстанның оңтүстігінде жетекші орын алады - 70,8% -ы
еркін сөйлейді, оқиды және жазады. Басқа облыстарда респонденттердің
басым көпшілігі орыс тілінде еркін сөйлейді.
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3-сурет. Аймақтар бойынша тіл білу деңгейі.

Облыстар арасында қазақ тілін білудің жоғары деңгейі Атырау (100%)
және Жамбыл (85,2%) облыстарында байқалды.
2016 жылы электронды БАҚ-тың қазақ тілдің контентінің үлесі
12,7%-ға өсіп, 84%-ды құрады. Ал орыс тілді контенттердің үлесі 10,8%-ға
қысқарып, жыл соңында 16% болды. Алайда жалпы құрылымдағы
электронды БАҚ үлесі 16% ғана. Қалған бөлігі баспа түрдегі ақпарат тарату.
Ондағы қазақ тілді контенттер үлесі 50%. 2016 жылдың соңында Қазақстанда
2 мың 900 бұқаралық ақпарат құралдары тіркелді. Олардың 23%-ы
мемлекеттік БАҚ. Мемлекеттік БАҚ ақпаратының 71%-ы қазақ тілінде. 2015
жылы бұл көрсеткіш 60% болған. Алайда ҚР Мәдениет және спорт
министрлігі жүргізген сауалнама нәтижесінде қолданушылардың көбі қазақ
тіліндегі мемлекеттік БАҚ-тың танымал еместігін және ақпараттық мазмұны
аз сайттар екенін айтқан.

8-сурет. Қазақтілді БАҚ

Қазақстандықтар ағылшын тілін белсенді меңгеріп жатыр. Егер
1991 жылы ағылшын тілін білетіндер саны 2% ғана болса, 2012 жылы 11,6%,
ал қазіргі уақытта 23,7%-ға жетті. Жалпы 2016 жылды есебі бойынша елде
үш тілді меңгергендер 20 % құрады.
Қорытындылай келе, жастар арасында мемлекеттік тілді білетіндерді
қазақ тілінде сөйлейтіндердің (қазақтілді қазақтар) 100%, басқа этностық
топтардың 33,7%, және орыстардың 5% құрайды. Орыстілді қазақтар
арасында қазақ тілінде еркін сөйлейтіндер тым аз. Негізінен республиканың
батысы (85,8%), оңтүстігі (74,7%), және шығысы (57,8%) қазақ этно-мәдени
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тілдік аймақтары болып табылады. Қазақ тілінде ойын түсіндіре алатындар
мен жеке сөз орамдарын түсінетіндердің көпшілігі орыстілді қазақтар 70,2%,
орыстар 53,8%, және басқа ұлт өкілдері 41% болып табылады. Аймақтар
кесіндісінде мемлекеттік тілді нашар білетіндер көрсеткіштері елдің
батысында 8,2% және орталығында 36,9% басым. Мемлекеттік тілді мүлдем
білмейтіндердің басым көпшілігі орыстар (38,8%), аз мөлшерде басқа
этностық топ өкілдері (22,3%) және орыстілді қазақтар (14,5%) болып
табылады. Мемлекеттік тілді білмейтіндер шоғырланған аймақтар – елдің
солтүстігі (27,3%) мен шығысы (21,9%) болып табылады.
Осы зерттеуде [16] тілді нашар білетіндер, өзін-өзі бағалай
алмайтындар және мүлдем білмейтіндер (орта есеппен– 55,1%) арасында
мемлекеттік тілді меңгеруге деген ниеттің болмауы басты қайшылық болып
табылады деп көрсетілді. Мемлекеттік тілді қабылдамаған жастар санатында
орыстар (62,4%) және басқа этностық топ өкілдері (60,1%) арасында орта
көрсеткіштен жоғары, ал орыстілді қазақтар (38,2%) арасында төмен болып
табылады. Аймақтар кесіндісі бойынша мемлекеттік тілді меңгергісі
келмейтіндердің үлесі елдің шығысында 29,6% бастап, батысында 76,7%
дейін өзгереді.
Алынған деректер Қазақстанда екітілділіктің бар екенін көрсетеді.
Орыстілді жастар көп жағдайда орыс тілінде сөйлеуді жөн көреді. Орыс тілі
86,7% орыстардың, 72,3% орыстілді қазақтардың, 51,2% басқа этностық топ
өкілдерінің қатынас тілі болып табылады. Орыс этнотілдік басымдыққа ие
аймақтар – солтүстік (52,5%) және орталық (47,7%). Басқа аймақтар кесіндісі
бойынша орыс тілде қатынастың ең жоғары көрсеткіші – шығыста (42,2%),
ең төмен көрсеткіші – батыста (7,3%) көрініс тапты. Қазақтілді қазақтардың
сөйлеу тәжірибесі екітілділікке деген жоғары толеранттылықты айқындайды.
Олардың арасында негізгі қатынас тілі – бір деңгейде қазақ және орыс тілі
(58,3%) болып табылады. Аймақтар кесіндісі бойынша екітілді қатынас елдің
шығысында (48,4%), батысында (47%) және оңтүстігінде (47,6%)
басымдыққа ие. Қазақ тілінде негізінен, қазақтілді қазақтар (39%) сөйлейді:
44% - батыста және 35,3% - оңтүстікте. Қазақ тілін басқа этностық топ
өкілдері (10,2%), орыстілді қазақтар (7,9%) және орыстар (1,3%) сирек
қолданады.
Осы көрсетілген зерттеулердің нәтижелері елімізде теңгерімсіз қазақорыс қостілділігіне (екітілділік) негізделген экзоглостық тілдік жағдаят
қалыптасқанын және мемлекеттік тілді қолдау шаралары жоғары саяси
құрылымдар тарапынан жүйелі қолға алынғанына қарамастан, оның ел
ішіндегі әлеуметтік имиджін көтеру әлі де көп күш жұмсауды қажет ететіні
анықталып отыр. Латын графикасы негізіндегі жаңа әліпбиді енгізуге
байланысты қолға алынған тілтанымдық жалпыхалықтық реформаның сәтті
жүзеге асырылуы үшін осыған жауапты мамндар, құрылымдар мен органдар,
тұлғалар тілдік жағдаяттан жан-жақты хабардар болуы әбден керек.
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4 Болжалды қауіптер
Жаңа әліпбиге көшуге негізделген тілтанымдық реформаның қоғамды
қамту ауқымы кең, бұл – жалпыхалықтық реформа, себебі тілдің жазба
коммуникациядағы қызметін осы тілде сөйлейтін барлық тілдік ұжым
мүшелері қолданады, сонымен бірге тілдің жазбаша фомасы оның
мемлекеттік мәртебесін жүзеге асырудағы аса маңызды арна болып
табылады. Осыларды ескере отырып, реформаның сәтті жүзеге асырылуы
үшін қоғамның барлық әлеуметтік-мәдени топтарына түсінікті насихат,
тартымды саясат жүргізілуі керек деп санаймыз. Алайда қоғамның барлық
мүшелеріне бірдей түсінікті, жаппай қолдаушылық алатын іс-қимыл
жоспарын құрып, жүзеге асыру қиын болғандықтан, әрі қазақстандық тілдік
жағдаяттағы экзоглосияның, теңгерімсіз қостілділіктің салдарынан, қазақ
тілінің ахуалында алынбаған нишалырдың көптігінен реформа операторлары
мен менеждерлері көптеген қиындықтар мен қауіперді ескеріп, еңсеруі керек
болады.
- реформаның теориялық негізін жасаушылардың пуризмге
(немесе әсірежаңашылдыққа) ұрынуы: шеттілдік сөздерді бірден
ауызша тілдің заңдылығына сәйкес тек қана таза фонетикалық
принципке
салып
түгелдей
«қазақшалап»
жазуды
қолдаушылардың күшеюі;
- біріншіге қарама-қарсы реформаның теориялық негізін
жасаушылардың әсіреинтенационализме ұрынуы: шеттілдік
сөздерді тұпнұсқа тілден өзгертпей «орысшалап» не
«ағылшыншалап»
транслитерациялап
ала
салуды
қолдаушылардың күшеюі;
- реформаны жүзеге асырушы жауапты ресми органдардың немесе
жауапты лауазымды тұлғалардың әліпбиші және емлеші
мамандарға сенім білдірмей, кәсіби сала мамандарының пікірінің
ескерілмей қалуы;
- жаңа емлені бекіту процедурасында бюрократияның, т.б. теріс
үдерістердің салдарынан емлеші, әліпбиші мамандардың қатысу
үлесінің аз болып қалуы, дауысы естілмей қалуы;
- жаңа емле ережелерін насихаттау, түсіндіру, сараптау
жұмыстарына кәсіби сауаты төмен мамандардың тартылуы;
- мектеп оқулықтарының асығыс әзірленіп, қателермен басылып
шығуы;
- мектеп, ЖОО, ересектерді оқыту курстары мұғалімдері мен
оқытушыларынан құралған латын әліпбиі мен жаңа емлені
меңгертетін тренерлер пулының қажеттіліктен аз көлемде
жасақталуы және олардың білім жетілдіру курстарының сапасыз
болуы;
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- реформаны жүзеге асырушы Білім және ғылым минстрлігі мен
Мәдениет және спорт министрліктері және оларға қарасты
мекемелер арасындағы іс-қимылдардың үйлеспей қалуы;
- Қазақстанның орыс тілі басым өңірлеріндегі насихаттың
біржақты (тек жазуға, әліпбиге қатысты) болып кетуі, себебі бұл
өңірлердегі мемлекеттік тілдің беделін көтеру шаралары әліпби
реформасыен қатар атқарылуы тиіс;
- ағылшын тілінің әліпбиі мен қазақ тілінің әліпбиі бірдей
графемалардан құралу себепті жаңадан тіл үйренген балада
графемааралық
интерференцияның
[графемааралық
интерференция туралы: 17] болуы салдарынан, екі тілдің де
әріптік жүйесін меңгруде қиындықтардың туындауы –
әдістемелік проблема;
- қазақ тілі пәнінің ғылыми курсының бұған дейін
реформаланбаған себепті тым қарапайымданып, мазмұны жаңа
ғылыми білімдермен толықпауының салдарынан жаңа әліпбиге
қатысты
білімдерді
енгізуде,
оларды
қабылдауда
қиындықтарының болуы;
- жаңа әліпбимен жазып-сызуда әсіреасығыстық таныту, емлеге
сүйенбей қате жазу науқаншылығының болуы;
- жоғарыдағыға керісінше әсіреасықпаушылық танытып, кирил
кеңістігінде жүріп алу;
- әсіресе жастардың кең көлемде қамтылмай қалуы;
- ересектердің сырт қалуы;
- ресми құжаттамада нормативтік бекітілмен жүйемен латынша
жазуды қатаң талап ету арқылы, халықтың наразылығына
ұшырау;
- оқыту әдістемелерінің қолайсыз, сауатсыз әзірленуі салдарынан
білім беру мекемелерінің қазақ бөлімдерінің тартымдылығына
нұқсан келтіру.
5 Қауіптердің алдын алу бойынша ұсыныстар
- шеттілдік сөздерді бірден ауызша тілдің заңдылығына сәйкес тек
қана таза фонетикалық принципке салып түгелдей «қазақшалап»
жазуды қолдаушылар және әсіреинтенационализмді, яғни
шеттілдік сөздерді тұпнұсқа тілден өзгертпей «орысшалап» не
«ағылшыншалап»
транслитерациялап
ала
салуды
қолдаушылардың арасындағы тиімді, үшінші жолды таңдауға
күш салу. Бұл жол бойынша шеттілдік сөздер ұлттық тілдің жазу
жүйесіне игерілгенде фонетикалық және дәстүрлі (тұпнұсқа
тілдегідей) принциптер қатар үйлесімді қолданылуы тиіс. Мұны
тілтанымдық реформаның ғылыми негіздеріне жауапты Ахмет
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Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ғалымдарынан,
басшылығынан қатаң талап ету;
реформаны жүзеге асырушы жауапты ресми органдардың немесе
жауапты лауазымды тұлғалардың әліпбиші және емлеші
мамандарға сенім білдірмей, кәсіби сала мамандарының пікірінің
ескерілмей қалу қаупін жою үшін реформаның авангарды,
қозғаушы күші тілтанушылар, қазақ тілінің мұғалімдері,
бастауыш мектеп мұғалімдері, ЖОО гуманитарлық факультеттің
оқытушылары, қазақтілді қосымша жасаушы IT-мамандар екенін
жете түсіну қажет, сонымен бірге жауапты мемлекеттік органдар
жұмысты саясиландырмауға тырысып бағуы тиіс, реформаны
жүзеге асырудағы әр кезеңнің шараларына жауапты ретінде
маманды белгілеу, БАҚ-та маманның пікіріне басымдық білдіріп
отыру қажет;
жаңа емлені бекіту процедурасында бюрократияның, т.б. теріс
үдерістердің салдарынан емлеші, әліпбиші мамандардың қатысу
үлесінің аз болып қалуы, дауысы естілмей қалуы қаупін еңсеру
үшін Латын әліпбиі бойынша Ұлттық комиссия және оның
жанындағы Орфографиялық, Әдістемелік, Терминологиялық, ITсүйемелдеу жұмыс топтарының құрамында осы сала
мамандарына, оның ішінде латын әліпбиі мен жаңа емле
теориясы мен практикасының мамандарына артықшылық беру,
олардың санын арттыру;
мектеп оқулықтарының асығыс әзірленіп, қателермен басылып
шығу қаупін еңсеру үшін «Оқулық» Республикалық ғылымипркатикалық ортылығының, Ы.Алтынсарин атындағы Білім еру
академиясы, оқулық шығаруға қатысатын баспалар мен
авторлардың ұйымдастыруымен әрі қатысуымен даңа емле мен
жазу жөнінде алдын ала білім жетілдіру курстары өткізілуі тиіс;
БжҒМ латын әліпбиі мен жаңа емлеге үйрететін оқытушылар мен
мұғалімдерден жасақталған ттренерлер пулын ауқымды құрып,
білім жетілдіру курстарын барынша сапалы әрі Республиканың
барлық өңірін жаппай қамтитындай ұйымдастыруы тиіс;
реформаны жүзеге асырушы Білім және ғылым минстрлігі мен
Мәдениет және спорт министрліктері және оларға қарасты
мекемелер арасындағы іс-қимылдардың үйлесімділігі үшін
осыған жауапты мамандар бас қосып отыратын шаралар мен
алаңдар ұйымдастырылуы тиіс;
Қазақстанның орыс тілі басым Батыс, Шығыс және Орталық,
Солтүстік өңірлеріндегі әліпби мен емле насихаты тек жазу
реформасы мәселесімен шектелмеуі тиіс, насихатшылардың
насихат контенті ұлттық тіл, мемлекеттік тіл және оны білудің
маңызы мен пайдасы туралы білімдермен күшейтілуі керек;
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- ағылшын тілінің әліпбиі мен қазақ тілінің әліпбиі бірдей
графемалардан құралу себепті жаңадан тіл үйренген балада
графемааралық
интерференцияның
[графемааралық
интерференция туралы: 17] болуы салдарынан, екі тілдің де
әріптік жүйесін, яғни әріп астарында тұрған дыбыстық
жүйеслерін меңгеруде қиындық, психологиялық күйзеліс
болдырмас үшін балабақшада және бастауыш мектептің 1-2
сыныптарында балалар тек ана тілінде білім алуды енгізу керек,
ал өзге тілді балаға 3-сыныптан, яғни 9 жастан үйрете бастау
әлемдік тәжірибеде орыныққан, әрі ғылыми негіздері әбден
дәлелденген пркатика. Осыны қатаң ескеру керек;
- қазақ тілі пәнінің ғылыми курсының мазмұнын жаңа білімдермен
байыту, жаңа ғылыми білімдермен толықтыруды ҚР БҒМ-не
қарасты осыған жауапты мекемелерге қатаң тапсыру керек;
- жаңа әліпбимен жазып-сызуда әсіреасығыстық таныту, емлеге
сүйенбей қате жазу науқаншылығын немесе керісінше
әсіреасықпаушылық танытып, кирил кеңістігінде жүріп алу
сияқты стереотиптерді жою үшін латын кеңістігіне біртіндеп өту
жоспары жасалуы тиіс, бұл жоспар бойынша газет, интернетгазет т.б. БАҚ-та, маңдайшаларда латынграфикалық жазудың
үлесін бірте-бірте бірізді арттырып отыру керек;
- әсіресе жастардың кең көлемде қамтылмай қалуы немесе
ересектердің
сырт
қалуы
қауіптеріне
ұрынбас
үшін
әкімдіктердегі латынға қатысты барлық шараларда жас
ерекшелігіне қарай тұрғындардың барлық топтарын қамту қатаң
ескерілуі тиіс;
- ресми құжаттамада латынша жазуды талап етудің нормативтік
жүйесін жасау аса қажет;
- оқыту әдістемелерінің, құралдар мен оқулықтардың сапасына
ерекше көңіл бөлу.
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